
Rada města Litovle ocenila skvělé výsledky 
pana Rostislava Pohlmanna na paralympiádě  
v Číně a pozvala jej na slavnostní oběd. Při této 
příležitosti mu byla předána finanční odměna a 
květinové dary. O úspěších pana Pohlmanna a 
jeho medailích naše média bezprostředně infor-
movala, v rozhovoru pro Litovelské noviny jsme 
proto dali prostor i jeho zážitkům z pobytu v Čí-
ně.  

V září jste se vrátil z paralympiády v Číně se 
dvěma bronzovými medailemi, za hod diskem a 
hod oštěpem. Která z medailí Vás těší víc? 

Obě jsou bronzové a tak by mě měly těšit stej-
ně. V disku byli dva jasní favorité a já jsem mu-
sel porazit zbývající závodníky. Byla to moje 
první medaile tady v Číně. O pauze jsem využí-
val soukromí a vyhodnocoval si situaci. V minu-
losti jsem byl již na paralympijských hrách 3x 
čtvrtý, a tak jsem si řekl, že těch brambor je už 
doma dost, chtělo by to, aby to cinklo. A tak 
jsem takhle prosebně koukal nahoru; i když 
jsem ateista, věřím, že je někdo, kdo tu spravedl-
nost občas popostrčí. Popostrčí ten disk nebo 
oštěp kousek dál a řekne si, že už si tu medaili 
zasloužím. V minulosti to kolikrát byla i smůla, 
když to nevyšlo. Nakonec se to povedlo.  

V oštěpu jsem byl po prvním kole třetí, začalo 
finálové kolo. Mladý Angličan, stejně starý jako 
můj syn, mě přehodil. Ve volnu o přestávce 
jsem zase meditoval, říkám tomu nahoře: vždyť 

on je ještě mladý, ještě má čas tu medaili urvat. 
Zároveň jsem taky věděl, že musím hodit svůj 
osobní rekord, který se mi zadařil svého času  
v Sydney – 38,5 m. Tehdy jsem o patnáct centi-
metrů prohrál zlatou. Tady v Číně jsem 39,85 m 
hodil pátým hodem. Dnes jsou ovšem změněná 
pravidla, dnes musíme mít při hodu nohu ve vý-
seči a tím pádem jsme o 20 centimetrů více vza-
du. Mojí osobní metou bylo hodit 40 metrů, 
podle starých pravidel bych si ji už splnil.  

Z toho, že se mi ve 44 letech podařilo po 8 
letech! znovu překonat svůj osobní rekord,  
z toho jsem měl obrovskou radost. Navíc mě to 
v této fázi soutěže vyneslo na první místo. No, 
podíval jsem se nahoru a řekl si, takto to asi ve 
výsledku nebude, nicméně musím říci, že jen  
o kousek mi unikla stříbrná medaile. Vyhrál ji 
můj kamarád Íránec, který medaili získal již po-
čtvrté za sebou! Vždycky se těším na setkání  
s ním. Angličtinou, kterou máme oba tak  
„stejnou“ si vždycky stihneme říci o svých rodi-
nách, sportovním životě...  

Obě medaile jsou o to cennější, že v Číně se 
na hrách účastnila vždy dvě družstva, tedy dva-
krát tolik soupeřů, než tomu bylo na předcho-
zích hrách. Výsledek v oštěpu mě samotného 
překvapil. Výkonnost jsem sice držel pořád vy-
soko, ovšem v loňském roce jsem se připravoval 
na reprezentaci v basketbalu, pro trénink  
v hodu chyběla motivace. Teprve na jaře jsem se 

dověděl o své účasti na paralympiádě, také ale 
jsem si na jaře bohužel zlomil prst, mám částeč-
ně znecitlivěný poslední článek ukazováku na 
pravé ruce. Trochu mi to vadí při závodění, při 
té závěrečné potřebné razanci hodu... 

Účast na paralympiádě byla Vaší první ná-
vštěvou Číny?  
I když jsem v Asii již byl, návštěva Číny byla 
moje první. Byla příležitost vycestovat na Tai-
wan kvůli aklimatizaci, ale dal jsem přednost 
jiným povinnostem v basketbalovém klubu.  

Měl jste možnost poznat Čínu i jinak, něž jen  
z té sportovní stránky? 

Upřednostňoval jsem sportovní hry, přede-
vším basketbal, a další sporty, turistou jsem 
vždy až v druhé řadě. Nicméně člověk byl  
v kontaktu s místními obyvateli, ať na sportoviš-
ti, v hledišti nebo ve městě. Musím říci, že  
z pohledu vozíčkáře jsem neměl dobré pocity. 
Tamní obyvatelstvo asi nezná vozíčkáře, zřejmě 
jsou někde separováni. Tam, kde jsme se objevi-
li, byli jsme vnímáni jako něco raritního, cizího, 
navíc ještě Evropané. I když Peking je dnes kos-
mopolitní město, naše vozíky budily pozornost. 
Trochu to bylo na závadu, ale zvykli jsme si. Ji-
nak jsou Číňané úslužní, náš průvodce nás 
ochotně provázel po obchodech. Nákupy jsou 
však pro nás až nepříjemné, nenechají vás v kli-
du si vybrat a pořád něco nabízejí. 

Dokončení článku na 8. straně 
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AKCE VÁNO ČNÍ HVĚZDA 
V pátek dne 28. listopadu od 8.00 

hod. do 16.00 hod. se ve vestibulu 
Městského klubu uskuteční již 11. 
ročník prodeje vánoční hvězdy. Akci 
pořádá SDRUŽENÍ ŠANCE - sdru-
žení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky 
nemocných dětí při Dětské klinice FN v Olomou-
ci za pomoci studentů GJO v Litovli.  

Děkujeme všem, kteří si vánoční hvězdu koupí 
a přispějí tak na pomoc těžce nemocným dětem.  

Bezprostředně po závodu v hodu oštěpem s kolegy a štábem Čs. televize.  
R. Pohlmann vzadu uprostřed s českou vlajkou. 



Novinka pro občany – svoz a likvidace větví ze zahrádek 
Město Litovel a společnost A.S.A. odpady Litovel s.r.o. přichystaly 

pro občany Litovel novinku. Poprvé budou mít možnost všichni majite-
lé zahrádek zlikvidovat větve, které vzniknou během podzimního úklidu 
zahrádek. Sběr větví je naplánován na dny 7. – 9. listopadu. Bylo vyti-
pováno celkem 7 stanovišť, kde bude možné větve shromažďovat. Na 
těchto stanovištích budou větve štěpkovány. Stanoviště budou řádně 
označena tabulí.   

V této souvislosti žádáme občany, aby: 
♦ udržovali na stanovištích pořádek a nevhazovali zde jiný odpad než 

větve, dodrželi výše uvedený termín pro sběr větví.  
Seznam stanovišť: 

1.     Komárov – vedle pomníku 
2.     U železničního mostu 
3.     křižovatka ulic Sochova a Lesní zátiší 
4.     křižovatka ulic Pavlínka a Wolkerova  
5.     Žerotínova ulice – za garážemi 
6.     Příčná ulice – parkoviště 
7.     Červenská ulice                                                        OŽP MěÚ 

Donedávna se nefunkční spotřebiče daly v Litovli odevzdat pouze ve 
sběrném dvoru, při mobilních svozech odpadů nebo v prodejnách a oprav-
nách spotřebičů. Firma Asekol, která zajišťuje svoz a likvidaci elektrozaří-
zení, nabídla úřadům, institucím i firmám tzv. E-boxy, do nichž mohou 
zaměstnanci úřadu, ale hlavně občané Litovle, vyhazovat drobná vyslouži-
lá elektrozařízení. Je totiž známou skutečností, že každý občan bude třídit 
odpad tím spíše, čím snazší má přístup ke sběrným nádobám. 

Z této filozofie vychází i Město Litovel. Umístěním E-boxů (malých 
kontejnerů) v budovách městského úřadu chce poskytnout více příležitostí 
k třídění drobného elektroodpadu. E-boxy mohou využívat občané v době, 
kdy jsou otevřeny budovy městského úřadu v Litovli. Je to každý den od 
7.00 hodin, v pondělí a středu do 17.00, v úterý a čtvrtek do 15.00 a v pá-
tek do 13.00 hodin. 
Umístění E-boxů:         - Radnice (náměstí) – přízemí vedle podatelny 
                                       - Havlíčkova ulice – přízemí vedle výtahu 
Co lze vhazovat do E-boxů? - kalkulačky, mobily, CD, walkmany, pře-
hrávače, drobné kuchyňské elektro.  
A co nikoliv? - baterky, žárovky, výbojky.                                  OŽP MěÚ 

Havlíčkova ul. Radnice 

Základní informace pro podnikatele 
Od 1.10.2008 mají podnikatelské subjekty možnost učinit podání vůči 

živnostenskému úřadu  elektronicky, prostřednictvím tzv. elektronického 
podání (EPO). Tzn., že je tak dána možnost vytvořit elektronické podání 
na  jednotném registračním formuláři (JRF) na svém počítači a odeslat jej 
přímo do centrální elektronické podatelny živnostenského rejstříku. Pro-
střednictvím EPO lze např. podat ohlášení živnosti, žádost o koncesi, 
oznámení změny apod., a to v rozsahu JRF. Vyplněné EPO je odesláno 
přímo na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku. Aplikace 
k vytvoření a odeslání podání JRF je od 1. 10. 2008 k dispozici zdarma na 
veřejném webu živnostenského rejstříku na adrese www.rzp.cz, a to včet-
ně příručky s popisem možností využití, instalace, vyplnění a odeslání. 
Příslušný živnostenský úřad, který bude podnikatelem označen, zpracuje 
podání v informačním systému registru živnostenského podnikání (IS 
RŽP). Po vytvoření EPO, je nutné rovněž pomocí aplikace JRF podepsat 
uznávaným elektronickým podpisem (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb., záko-
na o elektronickém podpisu) a odeslat podle pokynů aplikace.  Zavedení 
nové služby dává podnikatelům novou možnost komunikace s úřadem bez 
nutnosti přímého kontaktu s úředníkem, nutností je však uznávaný elek-
tronický podpis. 

Další informace je možné nalézt též na webových stránkách Minister-
stva průmyslu a obchodu ČR www.mpo.cz  nebo na portálu BusinessInfo 
na adrese www.businessinfo.cz.       Za ObŽÚ Litovel Bc. Ing. J. Hlavinka 

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

Dne 2. 10. 2008 odcizil O. P. v prodejně PENNY MAR-
KET v Litovli 66 kusů čokolád, přičemž byl zadržen personálem prodej-
ny. 

Dne 9. 10. 2008 byli na Protialkoholní záchytnou stanici v Olomouci 
umístěni P. M., R. K. a T. P., kteří na ul. Čihadlo v Litovli budili veřejné 
pohoršení a požívali ve značné míře alkoholické nápoje, čímž mimo jiné 
porušili i obecně závaznou vyhlášku Města Litovle o zákazu konzumace 
alkoholických nápojů na veřejném prostranství. 

Dne 10. 10. 2008 v době kolem 23.50 hod. se M. K. a R. H. z Jižní Mo-
ravy pokusili vloupat do prodejny na benzínové čerpací stanici PENTO  
v Litovli na ul. Olomoucké, což se jim nepodařilo. Byli následně zajištěni 
policisty obvodního oddělení Policie ČR Litovel. 

Dne 13. 10. 2008 byl policisty obvodního oddělení Policie ČR Litovel 
zadržen L. P., který v měsíci září a říjnu páchal majetkovou trestnou čin-
nost ve městě Litovli. Jednalo se celkem o 5 trestných činů, jež jsou řeše-
ny ve zkráceném přípravném řízení.                                             Policie ČR 

Městská televize Litovelský INFOkanál  

vysílání v listopadu 2008 

každý den na TV obrazovkách 
kdykoli na webových stránkách města  

premiéry: středa  5.11. a 19.11. v 18.45 hod.  
reprízy:    denně v  6.45, 11.00, 18.45 a ve 23.00 hod. 
 

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

Litovelský INFOkanál (městské televizní vysílání) mohou přijímat 
všichni TV účastníci napojení na kabelovou TV firmy UPC ČR, a.s. na 
kanále S9 (CC 09), v rámci informačního kanálu UPC EXPRESS. Tento 
program běží v cca 1,5hodinové smyčce a obměňujeme ho nejméně 2x 
měsíčně. Kazety VHS se staršími vysíláními INFOkanálu je možné si 
zapůjčit v M ěstské knihovně Litovel. Počínaje lednem 2008 jsou jed-
notlivé příspěvky ke stažení na webu města (viz. odkaz výše). Připo-
mínky, názory, nápady, náměty, ale i věcnou kritiku týkající se vysílání 
můžete volat nonstop na telefonní záznamník tel. č. 581 003 467. Informa-
ce o kulturních, sportovních i jiných nekomerčních akcích, událostech a 
zajímavostech, které chcete bezplatně zveřejnit prostřednictvím TV ob-
razovky 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. 

STAŇTE SE AVON LADY !  
Za první 2 objednávky získejte  
olivovou řadu Planet Spa v hodnotě 1500,- Kč 
a iPod od Apple zdarma. 
Aktuální katalog  si nyní můžete zakoupit  
v Kadeřnictví Martina na ulici Palackého 883.  

Martina Benešová 
737 622 385 

m.benesova.avon@volny.cz 

 



44. schůze Rady města Litovel  
se konala dne 18. září 2008  
Rada města vyhovuje žádostem: 

• na bezplatné umístění stánku s ob-
čerstvením na nám. P. Otakara v Li-
tovli od 1. do 7. 12. 2008. Provozo-
vatelem bude MARKUSBERG, 
spol. s r.o. RM upozorňuje, že pro-
dejních stánků může být v době ad-
ventu na náměstí více. 

• pana S. V., předsedy modelářské-
ho klubu Litovel, o příspěvek na ná-
kup cen a drobného materiálu na po-
řádání soutěží, poskytnuto 1.500,-Kč 

• Občanského sdružení Litka o pře-
vzetí záštity nad Mezinár. šachovým 
turnajem zdravotně postižené mláde-
že a poskytnutí příspěvku na zakou-
pení cen. RM souhlasí, poskytnuty 
3.000,- Kč 
Rada města nevyhovuje: 

• Žádosti p. J. B. o povolení konání 
vánočního trhu dne 25. 11. 2008 na 
náměstí P. Otakara v Litovli z důvo-
dů složité dopravní situace.  
Pozemky v průmyslové zóně: 

• Fa HR-catering s.r.o. Senice n/H. 
žádá o odprodej pozemku v průmys-
lové zóně v Nasobůrkách o rozloze 
2 000 m2, na kterém by chtěli vybu-
dovat kuchyni s kapacitou až 1 500 
obědů/den s potřebným logistickým 
zázemím. Vytvořili by asi 22 nových 
pracovních míst. Rada města nedo-
poručuje zastupitelstvu města schvá-
lit odprodej pozemku v průmyslové 
zóně společnosti HR-catering s.r.o.  

• Fa BRAVE PASTOR s.r.o. Olo-
mouc žádá o odprodej pozemku 
v průmyslové zóně o rozloze cca 
3 000 m2, na kterém by chtěli vybu-
dovat kanceláře, zázemí pro zaměst-
nance a prostory pro skladovou lo-
gistiku. Jde o firmu se zaměřením na 
skladování a manipulaci se zbožím a 
jeho dopravu vlastními vozy, mají 
10 zaměstnanců. Rada města dopo-
ručuje zastupitelstvu města projednat 
a schválit odprodej pozemku této 
firmě. 
Rada města souhlasí: 

• s nabídkou Ing. C. ze Šumperka 
na zpracování auditu bezbariérovosti 
v Litovli, včetně autobusových za-
stávek v místních částech, za sjedna-
nou cenu 27.000,- Kč 

• s výsledky výběrového řízení a 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo 
na výměnu oken v byt. domě v ulici 
Revoluční v Litovli s firmou Litovel-
ská stavební spol. s r.o. Litovel 

• s nabídkou firmy IDOP Olomouc 
a.s. na zpracování projektové doku-
mentace akce „Město Litovel, nám. 
Svobody – Úprava zpevněné plo-
chy“ a souhlasí s uzavřením smlou-
vy o dílo 

• s výsledky výběrového řízení a 
uzavřením smlouvy o dílo na reali-
zaci akce „Přístavba hasičské zbroj-

nice ve Třech Dvorech“ s ucha-
zečem o veřejnou zakázku HÖ-
NIG s.r.o, s nabídkovou cenou 
2.456 tis. Kč, vč. DPH 

• s uzavřením smlouvy o zříze-
ní věcného břemene mezi Měs-
tem Litovel, jako povinným a ČEZ 
Distribuce, a.s., jako oprávněným, o 
umístění a provozování podzemního 
vedení NN v pozemcích nacházejí-
cích se v k.ú. Litovel jako vlastnictví 
Města Litovel. Jednorázová náhrada 
za zřízení VB byla stanovena jako 
násobek částky 100,- Kč a bm délky 
přípojky uložené do uvedených po-
zemků.  

• s umístěním pěti pouličních stacio-
nárních kontejnerů na sběr elektroza-
řízení v Litovli - nabídka firmy Ase-
kol s.r.o., bezplatné dodání a obslu-
ha v roce 2009. Kontejnery se spod-
ním výsypem jsou zabezpečeny proti 
vykrádání.  

• s vyplacením odměny 5.000,- Kč 
a poskytnutím upomínkových před-
mětů a květin p. Pohlmannovi 

• se zveřejněním záměru směny čás-
tí pozemků v k.ú. Litovel, z nichž 
bude v souladu se zastavovací studií 
Pavlínka vytvořeno stavební místo o 
výměře cca 630 m2, v majetku Města 
Litovel 

• s prodejem a s vyřazením majetku 
MŠ Gemerská dle přiloženého se-
znamu. Jde o vysloužilé vybavení 
školky. 

• s výměnou 12 ks oken v ZŠ Vítěz-
ná k zajištění větrání tříd a schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo s firmou 
Anodus cz, s.r.o. Praha. Náklady 
budou hrazeny přesunem mezi jed-
notlivými položkami schváleného 
rozpočtu OŠKS. 

• s vypsáním výběrového řízení na 
zpracování projekt. dokumentace 
pro územní rozhodnutí a stavební 
povolení pro akce „Kanalizace Un-
čovice, Březové, Rozvadovice“,  
„Kanalizace Chudobín“ a „Kana-
lizace Myslechovice – Haňovice“ 

• s vypsáním dalších 2 kol v délce 
21 dnů pro přihlášení o půjčku 
z FRB 

• s úhradou 3.930,- Kč z rezervy 
OŠKS na doplatek za dopravu de-
chovky ze St. Hrozenkova - oslavy 
100. výročí založení školy v Savíně 

• s uzavřením smlouvy mezi ML a 
DDM Litovel na užívání objektu č.
p. 28 v ulici Sušilově v Litovli pro 
činnost Klubu mladých 

• s pronájmem celých nebytových 
prostor v domě č.p. 748 v ulici Podě-
bradově prodejně PRO SPORT Li-
tovel, od 1. 11. 2008  
Rada města povoluje: 

• v souladu se zákonem výjimku 
v počtu dětí pro MŠ Frištenského, 
odlouč. pracoviště Unčovice. Výjim-

ka se uděluje pro 25 dětí pro 1 
třídu šk. rok 2008/2009. Počet 
dětí nepřesáhne hygienickou 
kapacitu. 
Rada města bere na vědomí:  

• informace z jednání Bytové 
komise a schvaluje navrhované pro-
nájmy. 
46. schůze Rady města Litovel  
se konala dne 9. října 2008  
Rada města pověřuje: 

• vedoucího OŽP přípravou projek-
tu Rekultivace a ozelenění skládky 
zeminy a inertu v areálu Průmyslové 
zóny.  
Rada města souhlasí:  

• se snížením kupní ceny za odpro-
dej nemovitosti č. p. 183 v ulici Ví-
tězné v Litovli na 2.150.000,- Kč. 
Budova je nabízena k odprodeji pro-
střednictvím HRK Olomouc za na-
bídkovou cenu 2.490.000,- Kč.  

• s uzavřením nájemní smlouvy me-
zi Městem Litovel a TJ Tatran Lito-
vel za účelem organizování šacho-
vých turnajů v objektu č.p. 28 v ul. 
Sušilově v Litovli 

• s požadovanými změnami nájem-
ních vztahů k bytům Litovelského 
bytového družstva 

• s uzavřením Dohody o uznání dlu-
hu a sjednání jeho splácení s firmou 
LIMEX CZECH spol. s r.o. Litovel.
Žádosti o příspěvky:  

• Cyklistický závod o pohár vesnice 
Střeň, poskytnuto 2.000,- Kč 

• Náboženská obec Církve čs. husit-
ské Litovel žádá o příspěvek na pro-
jekt „Adventní zpívání Litovel 
2008“, poskytnuto 5.000,- Kč 

• Hospic na Sv. Kopečku žádá o 
příspěvek na provoz jejich nestátní-
ho zařízení, které pečuje o těžce ne-
mocné klienty v závěrečném stadiu 
života,  poskytnuto 5.000,- Kč  

• Předseda komise ŠKS žádá o po-
skytnutí příspěvku MK Litovel na 
akci „Slet čertů a Mikulášů“ v r. 
2008, poskytnuto 10.000,- Kč. 
Rada města souhlasí:  

• s výsledky výběrového řízení a 
uzavřením Smlouvy o dílo na zpra-
cování projektové dokumentace ak-
ce „Litovel – napojení místních částí 
Rozvadovice, Unčovice, Březové“ 
s uchazečem o veřejnou zakázku 
VIS – Vodohospodářsko inženýrské 
služby Hradec Králové, s nabídko-
vou cenou 1.800.113,- Kč 

• s uzavřením Smlouvy o dílo a 
Smlouvy mandátní s VIS – Vodo-
hospodářsko-inženýrské služby, 
spol. s r.o. Hradec Králové, na zajiš-
tění projekční a IČ týkající se stav-
by „Dokončení kanalizace Litovel – 
místní část Tři Dvory“ 

• s uzavřením Dodatku č. 1 Smlou-
vy o dílo se STRABAG a.s. Praha 

na akci „Přechod pro pěší Palackého 
ul., jehož součástí je vybudování no-
vého autobusového zálivu. Jde o na-
výšení původní ceny o 127.246,- Kč 
Rada města nesouhlasí:  

• s realizací akce „Rekonstrukce 
chodníku v ulici Jungmannova“ fir-
mou MODOS s r.o. Olomouc 

• s realizací akce „Veřejné osvětlení 
cyklistické stezky Litovel – Víska“ 

• s cenovou a termínovou nabídkou 
akce „Rekonstrukce mostu přes ra-
meno Moravy v ulici Čihadlo 
v Litovli“ 

• s vybudováním retardéru v ulici 
Čihadlo v Litovli. V této ulici bude 
v prostoru u MŠ doplněno dopravní 
značení. 
Rada města uděluje výjimku  
z vnitřní organizační směrnice č. 
3/2006 a souhlasí s uzavřením 
Smlouvy o dílo s firmou Zahrada 
Olomouc s.r.o. na rekonstrukci ulič-
ní zeleně v ul. Sochově v Litovli a 
zeleně v parku, bez výběr. řízení.  
Rada města schvaluje:  

• uzavření Smlouvy o správcovství 
pojistných smluv a konzultační a 
poradenské činnosti se společností 
FIXUM a.s. Ostrava. 
Rada města projednala: 

• sochař p. M. P. z Olomouce nabízí 
výtvarné řešení kruhového objezdu 
v Litovli – kovovou plastiku 450 cm 
vysokou s názvem Olympijský vítěz. 
Rada města děkuje za učiněnou na-
bídku, v současné době ji nevyužije. 
Rada města bere na vědomí:  

• informaci ředitelky MŠ Gemerská 
paní Č., že v srpnu 2009 odchází do 
důchodu, a ukládá vedoucímu 
OŠKS připravit výběrové řízení na 
tuto funkci  

• informaci společnosti Telefónica 
O2, že v průběhu října 2008 dojde ke 
zrušení tří nevyužívaných VTA, a 
to: v Unčovicích u pošty, v Chořeli-
cích u č.p. 1238 a v Litovli v ul. Za-
hradní u č.p. 616 

• informaci o předvolebním setkání 
senátora MUDr. V. Vavrouška 
s občany na nám. P. Otakara a udělil 
výjimku z OZV 3/2008 

• informace z jednání Bytové komi-
se, schvaluje navrhované pronájmy 
vyjma bodu – školní byt v ZŠ Jung-
mannova 

• zprávu o zabezpečení inventariza-
ce majetku a závazků Města Litovel 
v r. 2008 a souhlasí se složením 
HILK.    
Rada města vyhovuje: 

• DDM Litovel informuje, že na 16. 
5. 2009 připravují v rámci zápisu do 
KNIHY REKORDŮ větší akci. 
Z toho důvodu žádá o souhlas s uza-
vřením prostranství náměstí P. Ota-
kara v Litovli od 12.00 hodin.    J.M. 



Výsledky voleb do krajského zastupitelstva  
v Litovli a ve správním obvodu Litovel 

 
V Litovli samé byla volební účast lehce pod 40 %, když z celkového 

počtu 8 127 voličů se k volbám dostavilo 3 204 voličů, kteří odevzdali 
do volebních uren 3 018 platných hlasů. Volilo se na 17 volebních mís-
tech (včetně místních částí Litovle). 

 
Pořadí stran podle počtu hlasů: 
1. Česká sociálně-demokratická strana           1 394   46,18 % 
2. Občanská demokratická strana                      533   17,66 
3. Komunistická strana Čech a Moravy             481   15,93 
4. KDU – Čs. strana lidová                                219     7,25 
5. Nezávislí                                                          82     2,71 
6. Strana zelených                                                73     2,41 
7. Šance pro náš kraj                                            67     2,22 
 
Ostatní strany tady v Litovli získaly méně než 50 hlasů, podle pořadí 

to jsou: Nezávislí starostové pro kraj (43), Strana důstojného života 
(32), Moravané (25), Dělnická strana (20), Volte pravý blok (18), Koru-
na česká (15), Strana zdravého rozumu (9) a Republikánská strana (7). 

Nejvíce preferenčních hlasů získal kandidát KSČM Kamil Veselý –
16,83% (ve správním obvodu Litovel 9,65 %), dále Mgr. Blahoslav Pa-
pajk, kandidát ODS – 15,19 % (9,87 %) a Petr Šrůtek, kandidát 
ČSSD – 13,34 % (8,28 %). Preferenční hlasy dávali občané také ve vět-
ší míře Ing. Pavlu Horákovi a Janu Březinovi za KDU-ČSL, Martinu 
Tesaříkovi za ČSSD. 

 
Výsledky voleb ve správním obvodu Litovel  

Ve správním obvodu Litovle se volilo celkem na 58 místech. Volební 
účast byla 41,7 %, z celkového počtu 19 113 voličů se k volbám dosta-
vilo 7 975 občanů a ti odevzdali 7 511 platných hlasů. 

Pořadí stran podle počtu hlasů: 
1. Česká sociálně-demokratická strana           3 128   41,64 % 
2. Komunistická strana Čech a Moravy          1 295   17,24 
3. Občanská demokratická strana                   1 114   14,83 
4. KDU – Čs. strana lidová                               775   10,31 
5. Nezávislí starostové pro kraj                         303     4,03 
6. Šance pro náš kraj                                         210     2,79 
7. Nezávislí                                                        202     2,68 
8. Strana zelených                                             156     2,07 
 
Ostatní kandidující strany získaly ve volebním obvodu Litovle méně 

než 100 hlasů – Dělnická strana 81, Moravané a Strana důstojného ži-
vota shodně 77, Volte pravý blok 40, Koruna česká 23, Strana zdravého 
rozumu 16 a Republikánská strana 14 hlasů. 

Přesto, že i volební komise podávaly instrukce, jak správně volit a 
která obálka patří senátu a která zastupitelstvu, dále byly ve volebních 
místnostech vyvěšeny vzory obálek, všech volebních lístků a další po-
třebné informace, odevzdali voliči dost velký počet neplatných hlasů. 
Počet neplatných hlasů se blížil k 6 % z celkového počtu hlasů. 

 
Výsledky voleb do Senátu PČR 

Z prvního kola voleb do senátu postoupili do druhého kola voleb Ing. 
Karel Korytář (ČSSD), v Litovli získal 1 370 hlasů, a MUDr. Vítězslav 
Vavroušek (ODS), získal 629 hlasů. Dále podle počtu získaných hlasů: 
MUDr. Jiří Černý 363, Jana Hamplová 154, PhDr. Ctirad Lolek 111, Ing. 
Ph.D. Stanislav Pavlík 99 a JUDr. Jan Rytíř 77 platných hlasů ve městě 
Litovli. (Sumář za celý správní obvod Litovle se nezpracovával.)         red. 

Úspěšnou akcí byl cyklovýlet „Podzimní toulky Litovel-
ským Pomoravím“, kterého se zúčastnilo 21 seniorů. Za 
slunného odpoledne se vydali z Litovle do Střeně a průvodcem po zají-
mavostech jim byl pracovník Správy CHKO Mgr. Ondřej Dočkal. Na 
šesti zastávkách je velmi poutavě informoval o zajímavostech a zvlášt-
nostech této oblasti. Barevná podzimní příroda byla příjemnou kulisou 
pěkně prožitého odpoledne.  

 
V úterý 11. listopadu je i pro nás v Malém sále Záložny v 18 hodin 

připraven zábavný pořad „Přendite si splknót“, kde můžeme uslyšet 
zase jednou pravou a nefalšovanou hanáčtinu v podání nadšenců z Ha-
nácké ambasády a dobře se pobavit. Vstupné je dobrovolné.  

Ve středu 19. listopadu se vydáme do Střelic, kde si prohlédneme 
vesnické muzeum. Sejdeme se ve 13.15 hodin na autobusové zastávce 
směr Uničov u autobusového nádraží a ve 14 hodin jsme očekáváni prů-
vodcem v muzeu. Pokud zvolíme i malé posezení v restauraci COLCHI, 
autobus nás zpět do Litovle dopraví do 18 hodiny. Zveme nejen členy 
Seniorklubu, ale i další zájemce o historii našeho regionu.   

Nedělní taneční odpoledne s Loštickou Veselkou bylo dobrým pokra-
čováním tradice z minulých let. A Městský klub nám připravil překva-
pení, když na nedělní odpoledne 30. listopadu na 17. hodinu pozval 
známého zpěváka lidových písniček Jožku Černého, kterého doprová-
zí cimbálová muzika Grácia. Přijďte si jej poslechnout a spolu s ním si 
zanotovat do Velkého sálu Záložny. Pro nás je to za pouhou padesátiko-
runu! Pro ty o málo později narozené připravil MK o den dříve, tedy 
v sobotu 28. 11. v 19 hodin v rámci cyklu „Musica poetica“ koncert 
skupiny „Druhá tráva“ s Rudolfem Křesťanem a jeho hostem Pavlem 
Bobkem, také ve Velkém sále Záložny. Doporučujeme návštěvu!   

Seniorklub navazuje kontakty s Mateřským centrem Rybička a chce 
tak osobní účastí podpořit jejich akci. Dne 17. listopadu se koná lam-
pičkový průvod u příležitosti probouzení paní Zimy a pomoci zvířát-
kům. Kdo máte chvilku času, případně máte doma jakoukoliv lampu či 
lampičku a fandíte maličkým, přijďte v tento den v 16.30 hodin k Měst-
skému klubu a vydejte se s nimi na Doubravku.                                    hj 

V tradičním Týdnu knihoven se v litovelské knihovně uskutečnila velmi 
zajímavá akce, současně probíhající ve více jak 400 knihovnách v ČR 
s názvem Velké říjnové společné čtení. Z knížek Karla Čapka Devatero 
pohádek, Dášeňka, čili život štěněte a Zahradníkův rok předčítali dětem 
litovelských škol divadelní ochotníci pan Mirko Spurník st., Petr Linduška 
a Pavlína Fišrová. Na reakcích malých posluchačů bylo vidět, že světozná-
mý klasik české literatury Karel Čapek svými nádhernými texty plný-
mi laskavého humoru, akcentovanými výborným profesionálním předne-
sem litovelských divadelníků, zaujal další generaci čtenářů.  

V Týdnu knihoven se také představila svým příznivcům novými díly 
s názvy Zaručeně pravdivá historie neopětované lásky a Cikánské etudy 
litovelská básnířka paní Jarmila Cholinská. Její nevšední, emotivní a vtip-
né texty předčítali pan Mirko Spurník a paní Alena Machačová za hudeb-
ního doprovodu Hanky Filipové. 
Všem jmenovaným za přispění k úspěchu obou pořadů moc děkujeme.  L.F. 

Ve 2. kole voleb získal Ing. Karel Korytář v Litovli 1 667 hlasů, MU-
Dr. Vítězslav Vavroušek 653. Volební účast byla nižší, než v 1. kole 
voleb a to 28, 64 %, k volebním urnám se dostavilo 2 328 voličů. 
(Sumář za celý správní obvod Litovle se nezpracovával.) Souhrnné vý-
sledky je možné získat na webových stránkách volby.cz.                    red. 



ZNÁTE OBEC NÁM ĚŠŤ NA HANÉ? 
 

Správně bychom se měli zeptat: znáte městys 
Náměšť na Hané? Jistě odpovíte – známe. Ma-
lebný zámek přímo vybízí k prohlídce, k sva-
tebním obřadům, koncertům a slavnostem vše-
ho druhu. Zámek si dokonce zahrál i ve filmo-
vé sérii Kameňáků. Pojedeme-li do Náměště 
na kole, zvolíme jistě jinou cestu než bychom 
jeli autem. Dvanáctikilometrová trasa sice ne-
vede po žádné cyklostezce, ale je celkem bez-
pečná a klidná. Z Litovle Cholinskou ul. do 
Myslechovic, Odrlic a nakonec „polopol-
ňačkou“ a jsme v atraktivní Náměšti. Že až tak 
atraktivně momentálně nevypadá? Trpělivost! 
Obec má za sebou budování 42 km kanalizace! 
To se samozřejmě muselo projevit na komuni-
kacích. Ale s opravami silnic a budováním 
chodníků už se započalo. A co teprve až dojde 
na rekonstrukci náměstí T. G. Masaryka! Ná-
městí teď dělá dojem široké silnice téměř ode 
zdi ke zdi, a kde se nejezdí, tam se parkuje. 
Ale zkuste se po náměstí rozhlédnout! Parčík 
s mohutnými stromy a pomníkem T. G. Masa-
ryka v životní velikosti, na jednom ze stromů 
je originální galerie – obrazy místního umělce 
pana Stratila. Vlastně ne úplně místního, ale 
z místní části Nové Dvory neboli Famky. Proč 
Famky? Protože to původně byly knížecí Fa-
milien Hof, tedy dvory pro služebné rodiny. 
Poblíž Famek je svatá voda Cakov a cestu k ní 
zdobí rovněž obrázky pana Stratila. Ale vrať-
me se na náměstí v Náměšti. Už se zpracovává 
projekt na novou podobu, přibude zeleň a mís-
ta k odpočinku. A vůbec bude mít Masarykovo 
náměstí jiný ráz, nechme se překvapit. Na ná-
městí má sídlo obecní úřad a představte si, prá-
vě v tomto domě, možná dokonce v kanceláři 
paní starostky, se narodil herec s krásným hla-
sem, pan Ladislav Lakomý. Jdeme-li procház-
kou k zámku, a to v kterémkoliv ročním obdo-

bí, je to vždycky krása! Aleje a dlážděné cesty 
navozují atmosféru starých časů a na zámku se 
pořád něco děje. Jednou do roka ale Náměšt na 
Hané doslova praská ve švech, přijedou totiž 
tisíce návštěvníků na folkový festival Zahrada. 
Areál kolem amfiteátru za zámkem je obležen 
stany návštěvníků a hudební scény musí být na 
několika místech, aby se na všechny účastníky 
dostalo a diváci si mohli koncerty dostatečně 
vychutnat. A jak jinak, hudební scéna je i  
v prostorách radnice, a to už jsme znovu na 
náměstí. Nesmíme zapomenout ani na další 
krásné místo k oddychu – Terezské údolí. 
Zkrátka, v městysi Náměšti na Hané je co vi-
dět, je kam chodit a pořád se něco děje. Oby-
vatelům se zde žije hezky. Navíc mají pohodl-

né vlakové spojení se „světem“, tedy s Litovlí, 
Olomoucí i Prostějovem. 

Z čeho má starostka Náměště na Hané, 
městyse s 1 909 obyvateli, paní Mgr. Marta 
Husičková, největší radost? Těší ji, že už zapo-
čaly opravy komunikací, protože rozkopané 
cesty pořádně ztěžují obyvatelům život. A co jí 
dělá starosti? Kanalizace ještě není dokončena, 
je jí v obci neuvěřitelných 42 km! Bude se te-
dy dál kopat.                                               E.V. 

ZNÁTE OBEC LOU ČANY? 
 

Loučany jsou tak trochu ve stínu svého moc-
nějšího souseda – Náměště na Hané. A taky pro 
cyklistu jedoucího z Litovle se nejspíš nestanou 
tím nejatraktivnějším cílem. Nejkratší cestou je 
to sice jen něco přes 12 km, ale jede se po silni-
ci, která je dost frekventovaná. Ale to vůbec ne-
znamená, že by o Loučany nebyl zájem! Pro 
Olomoučany je cyklotrasa, která vede přes Lou-
čany, pokračuje do Náměště na Hané a přes dal-
ší zajímavé obce mikroregionu do Bouzova, jis-
tě víc než atraktivní! Jedeme-li přes Loučany po 
silnici z Litovle na Prostějov, připadá nám, jako-
by obci něco chybělo. A taky že ano. V místech, 
kudy současná silnice vede, byly ještě před cca 
30 lety domy a hlavně starodávná hospoda, a to 
bylo jiné kafe! Jenže chudáci řidiči, ti se museli 
klikatit úzkou silničkou mezi domy a stromy. 
Takže staré domy musely ustoupit nové době. 
Ale stejně – náves, která nesmí v žádné pořádné 
obci chybět, je jinde, jak říkají místní – u po-
mníku. A právě na návsi mají loučanští sál, kde 
probíhají menší i větší kulturní akce. A věhlas-
ným se stal už tradiční „Květinový bál“. Na ten 
se scházejí mladí i starší z blízkého i vzdáleněj-
šího okolí. Jak by ne! Kde jinde je celý sál vy-
zdobený živými květy? Jedině už snad 
v Olomouci na Flóře. V současnosti Loučany 

připomínají spíš bojiště, celé rozkopané a kopá-
ní zatím není konec. Kanalizaci už sice mají 
v zemi a čističku odpadních vod navíc vybudo-
vali i pro blízkou Náměšť, ale teď je zase čekají 
závěrečné „kosmetické“ úpravy. Tedy nové ko-
munikace, chodníky, zeleň. A kam chodí obyva-
telé Loučan k lékaři a za službami? Přece do 
Náměště! A kam chodí na procházku? Přece 
k zámku do Náměště a do Terezského údolí. A 
díky tomu, že Loučany jsou spojené s Náměští 

kanalizací, právě silnice spojující obě obce bude 
už brzy svítit novotou a obyvatelé se dočkají 
bezpečné cyklostezky, bezpečné i pro chodce.  
Z čeho má starosta Loučan, obce s 643 obyvate-
li, pan ing. Josef Kurfürst, největší radost? Těší 
ho, že kanalizace v obci už leží v zemi. A taky 
může potěšit obyvatele zprávou, že brzy budou 
opraveny silnice a vybudovány nové chodníky. 
A co mu dělá starosti? Jako všem starostům – 
nedostatek financí na všechny plány v obci.  

ROZVADOVICE 
V roce 2007 se podařilo splnit téměř všechny 

naplánované úkoly, což lze zajisté hodnotit jako 
úspěch. 

Ve spolupráci s TS Litovel došlo k vyčištění a 
zprůtočnění toků za hřištěm, kolem objektu ZD 
až k polní cestě směrem k Unčovicím. Dále do-
šlo k vykácení přestárlých dřevin v obci a ná-
sledně k nové výsadbě. Opraveny byly také auto-
busové čekárny a umístěny nové vývěsní a pla-
kátovací plochy. Byl vydlážděn prostor kolem 
kontejnerů na tříděný odpad a opraven chodník 
před obchodem. 

Z  plánovaných akcí se podařilo uskutečnit 
osazení dětských houpaček a prolézaček na hřiš-
ti, zajistit přenos městského rozhlasu z Litovle, 
upravit terén před hřbitovem a umístit kontejner, 
vybudovat chodník podél hlavní silnice a zpro-
voznit místní pohostinství. Nový asfaltový po-
vrch dostala také cesta k Šargounu. Za dobrou 
spolupráci touto cestou všem děkuji. 

Snahou OV bylo také vyvolat jednání týkající 
se dopravní situace v obci, ve kterém jsme chtěli 
řešit vyznačení zákazu předjíždění mezi značka-
mi začátek a konec obce na silnici č. 635 a zóno-
vé snížení rychlosti v obci na 30 km/h. Dopravní 
inspektorát Policie ČR však toto řešení vyhod-
notil jako zbytečné.  

J. Skřepský, OV Rozvadovice 



1. listopadu       Litovelská výstava domácích mazlíčků - podzimní kolo. 
V budově DDM Litovel, Komenského ulice. Přejímka zvířat je 8.00 – 
9.00 hodin, vstup pro veřejnost je od 9.00 hodin. Účastnický poplatek činí 
20,- Kč, vstupné 10,- Kč                                                       Ing. Pavel Sova 
 
6. listopadu       Kurz práce na PC pro začátečníky. Určeno veřejnosti.
Kurz proběhne v 10 vyučovacích hodinách. Seznámíte se se základy 
WORDU, EXCELU a INTERNETU. Cena kurzu 2 000,- Kč, schůzka 
vždy ve čtvrtek od 16.00. (další termíny: 13.11., 20.11., 4.12., 11,12.)  
Přihlášky v DDM Litovel                                         Mgr. Ivona Odstrčilová 
 
13. listopadu     Výtvarné hrátky –námět „Podzimní šperkovnice“.  
Sejdeme se v DDM na Staroměstském náměstí od 15.00 do 17.30 hod. 
Cena: 30,- Kč (zahrnuje veškerý materiál).                               Alena Černá 
 
15. listopadu     PUZZLIÁDA - Tradiční akce pro malé i velké. Soutěž ve 
skládání puzzlat. Začátek v 13.30 hod. v DDM, Komenského ul. Zápisné 
25,- Kč. Pro vítěze připraveny odměny                   Mgr. Ivona Odstrčilová 
16. listopadu     Scrabbliáda - soutěž ve skládání scrabble. Začátek ve 
14.00 hod. v DDM Komenského. Startovné 20,- Kč   Mgr. Jana Čekelová 
 
16. listopadu     O zlatou rybičku – přehlídka tanečních kolektivů a sou-
těž jednotlivců v disko tanci, začátek ve 14.00 hodin ve Velkém sále Zá-
ložny Litovel, přihlášky do soutěže v kanceláři DDM, ul. Komenského do 
10.11.                                                                        Mgr. Mirka Grulichová 
 

18. – 28.11.       Podzimní krása - výstava dětských výtvarných 
prací v Městské knihovně Litovel, vždy v době provozu knihovny: 
po, út a čt v 9-12 a 13-17 hod., v pá 13-16 hod.   H. Weberová, Dis 
 
27. listopadu     Výtvarné hrátky – námět „Plechové vánoční hvězdič-
ky“. Sejdeme se v DDM na Staroměstském náměstí od 15.00 do 17.30 
hod. Cena: 30,- Kč                                                                     Alena Černá 
 
29. listopadu     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 
 
Připravujeme na prosinec         
5. prosince        Mikulášská nadílka v rodinách - návštěvu je třeba do-
jednat v DDM, Komenského ul. Cena 60,- Kč za balíček a návštěvu 1 dí-
těte       Hedvika Weberová, Dis 
 
6. prosince        Mikulášská nadílka pro děti, která se uskuteční v DDM  
na Staroměstském náměstí, od 15:00 hod. Vstupné: děti 30,- Kč (v ceně je 
zahrnutý Mikulášský balíček), doprovod 10,- Kč        Šárka Grunová, DiS. 
 
6. prosince        Mikulášský volejbalový turnaj Volejbalový turnaj smí-
šených družstev (4+2) ve sportovní hale ZŠ Vítězná. Prezence v 8:00 hod. 
Podmínkou účasti je zaplacení zálohy ve výši 300,- Kč v DDM nebo na 
účet. Doplatek na místě                                            Mgr. Ivona Odstrčilová 
 
 

Vyhlášení soutěžní vánoční výstavy.  
Soutěž je určena všem dětem.  

 Výtvarné práce budou vystaveny v rámci Vánoční  
 výstavy v Městském klubu Litovel.              Alena Černá 

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

tel., fax: 585342448 

Program na měsíc listopad 

V tomto duchu se uskutečnil projektový den na Základní škole v Bílé 
Lhotě v rámci Evropského dne jazyků. Školní třídy se na jedno dopoledne 
proměnily v cestovní kanceláře, jejichž zástupci lákali své spolužáky do 
Řecka, Itálie, Španělska, Francie nebo Rakouska. Velmi nápaditá vystou-
pení, doplněná hudbou, tancem a dokonce i ochutnávkou tamějších speci-
alit, přispěla k rozšíření znalostí všech žáků o těchto zemích EU. 

Celá akce měla mnoho cílů: vzdělávací (napříč předměty získat informa-
ce o zemi a připravit si materiály), výchovný (spolupráce všech žáků třídy, 
prezentace poznatků ostatním), společenský (ukázat spolužákům, co nás 
baví a zajímá). Výsledek byl skvělý. A co se líbilo nejvíce ? 

5. tř. – Rakousko – rozměrné výkresy památek Vídně, ochutnávka ví-
deňské kávy a sacherdortu 

6. tř. – Francie - pojednání o Paříži a o francouzské hymně, výroba Eiff-
elovy věže 

7. tř. - Španělsko – výstavka knih a suvenýrů o Španělsku, konverzace, 
španělská hudba 

8. tř. – Itálie - obrys mapy pomocí bot, příprava pizzy, výbuch sopky, 
výstup mafie 

9. tř. - Řecko – dekorace pláže, tanec na řeckou hudbu, řecký salát, ná-
vštěva řeckého občana 

Děkujeme všem třídním kolektivům a třídním učitelům za přípravu a 
realizaci tohoto projektu. Návštěvníci cestovních kanceláří odcházeli vel-
mi spokojeni a plni různých zážitků.                       Za ZŠ Hlavinková Jana 

V pondělí 29. září si všichni žáci školy za zvuků hudby a povzbuzování 
spolužáků zasportovali a zasoutěžili na celoškolní akci nazvané  
„Podzimní olympiáda“.   

A proč zrovna podzimní? Odpověď je jednoduchá – disciplíny byly tak-
zvaně ušité na míru době konání akce, podzimu. Už jste někdy soutěžili 
v rychlé sklizni? Vyzkoušeli jste si jablečné skoky? A co teprve mašle pro 
draka, bramborová štafeta nebo zaječí zelí? Zahradnický běh také nebyla 
žádná legrace, ale usilovný boj o získání prvního místa. Ale nebojte, legra-
ce bylo při celé akci dost a bavili se jak naši nejmenší, tak i ti starší. Uvidí-
me, jaké olympijské disciplíny si pro nás připraví následující roční období. 

                                                                     Kle 

V PŘEDSTIHU DÁVÁME NA VĚDOMÍ VŠEM DĚTEM  
A MLÁDEŽI, ŽE LETOS BUDE OPĚT MĚSTSKÝ KLUB 
VE SPOLUPRÁCI S KOMISÍ MěÚ LITOVEL VYHODNO-
COVAT NEJLEPŠÍ MASKY ČERTŮ A MIKULÁŠ Ů.  
Slet masek bude opět na náměstí Př. Otakara a to 5. prosince  
od 15.00 hodin, podrobné informace budou včas zveřejněny. 



LITBEX je jednoduchou zkratkou měst LITovel a BEXhill. Debrujáři a 
žáci škol ZŠ Litovel, Vítězná 1250 a anglického Bexhillu mají od letošní-
ho roku skvělou možnost pravidelných kontaktů a vzájemného poznávání. 

Vše začalo únorovou návštěvou ředitele Bexhill High School na naší ZŠ 
a sepsáním smlouvy o spolupráci na radnici v Litovli. Do měsíce následo-
vala další návštěva, a to učitelky Sophie Ellis, která ze strany Anglie tuto 
spolupráci zajišťuje. Naší novou školou i její výukou byla přímo nadšená.  

Na jaře loňského školního roku si naši a angličtí žáci začali dopisovat 
prostřednictvím internetu. Nejdřív psali o svých zájmech a o své rodině. V 
druhých dopisech přišla na řadu škola, a to především vztah k vyučovacím 
předmětům.  

Úspěšně se rozvíjející kontakty našich žáků s anglickými kamarády  
z Bexhillu vyvrcholily 2. - 7. října 2008, kdy se obě skupiny setkaly v An-
glii. A to přímo v jejich škole. Aby se v začátcích odstranil ostych 
z prvního setkání, připravili si naši žáci pro anglické děti prezentace zají-
mavých pokusů a kouzel. Potom s dětmi z Anglie procházeli školou, podí-
vali se přímo do výuky a prohlédli si jejich přímořské město. Vše zvládli 
během dvou dnů. Zbytek zájezdu poznávali Londýn. A to nejen jeho his-
torické pamětihodnosti a zajímavá místa, ale i muzea. Mezi největší zážit-
ky patří návštěva muzea voskových figurín a muzea vědy a techniky. 

Spolupráce našich dětí s anglickými touto návštěvou neskončila. 
V únoru 2009 mají žáci z Bexhillu navštívit Litovel! 

RNDr. Miroslava Černá, gestor projektu LITBEX, ZŠ Litovel 

Podzimní náladu si do MŠ Čihadlo přivolali výrobou bramboráčků. 
Tvořily děti spolu se svými rodiči.  

„Krásný podzim nastává, brambory do košíků nám dává. My je z koše 
vezmeme „Bramboráčky“ svedeme.                           Kolektiv MŠ Čihadlo 

Do konce roku sice ještě zbývá několik týdnů, nicméně turistická sezóna 
v našem mikroregionu je téměř ukončená. Dovolujeme si Vám tímto 
článkem přiblížit činnost turistického informačního centra, průběh a 
zhodnocení návštěvnické sezóny v našem městě a nejbližším okolí.  

Dle provedených statistik z minulých let s potěšením oznamujeme, že 
rok 2008 znamenal pro Litovel téměř stoprocentní nárůst turistů. 
V nejsilnějších měsících (květen – září) jsme „poinformovali“ v průměru 
140 - 160 zájemců o informace za týden!!! 

Setkali jsme se s lidmi ze všech koutů ČR, nejčastější návštěvníci byli 
z jižních Čech a z jihu Moravy. V letošním roce stouplo i procento 
zahraničních turistů. Nejčastějšími byli Holanďané a Němci, dále pak 
Poláci, Francouzi, Rusi, v menší míře pak turisté ze Švédska, Finska, 
Japonska a Austrálie.  

A o co byl v Litovli největší zájem? Vedly samozřejmě dotazy vztahu-
jící se k cyklotrasám, doporučení na různé cíle kolem, nejvhodnější trasy. 
Z památek se v Litovli snad největšímu zájmu těšil most Sv. Jana  
„Svatoján“, mile překvapeni byli návštěvníci litovelským muzeem a téměř 
denně jsme spolu se zájemci stoupali na ochoz radniční věže. Do pově-
domí se také rychle dostaly tři naučné stezky, které provází trasou historic-
kou, parky +rybníky s naučnou stezkou kolem ramene řeky Moravy.  

Nejsilnějším prodejním artiklem v kanceláři našeho TIC zůstaly tradičně 
turistické známky. Kromě pohlednic a map jsou velmi v kurzu předměty 
litovelského pivovaru a drobné upomínkové předměty našeho města.  

Mimo upomínkových předmětů je nutností infocentra disponovat 
dostatečným množstvím propagačních materiálů. Turisté samozřejmě 
logicky první sáhnou po těchto bezplatných materiálech.  

Již několikátou sezónu připravujeme každý měsíc aktuální přehled 

kulturních, společenských a sportovních akcí. Tyto informace pravidelně 
aktualizujeme na stránkách města v kalendáři akcí, či jsou k dispozici 
v kanceláři TIC. Pro zájemce je možnost pravidelného zasílání mailem! 
Přestože tuto činnost provádíme již léta, téměř každý měsíc musíme žádat 
jednotlivé složky o informace. Pravidelně přehled zasílají snad jen tři 
organizace. V létě pak vydáváme buletin Kulturní léto Litovle a okolí.  

Největším problémem zůstává ubytování turistů. I přes to, že je Litovel 
jakýmsi středobodem CHKO Litovelské Pomoraví, disponuje s velmi 
malou kapacitou ubytovacích prostor. Oproti loňské sezóně se sice 
vyrojilo několik soukromých apartmánků, které byly okamžitě vytíženy, 
ale i tak jsme nuceni velké procento zájemců o ubytování posílat mimo 
město.  

V těchto dnech již připravujeme materiály na další sezónu. V lednu se 
opět chystáme na největší veletrh cestovního ruchu Go a Region tour do 
Brna. V roce 2009 plánujeme menší rekonstrukci infocentra, abychom 
mohli poskytnout turistům více informací a materiálů.  Kamila Matečková 

Železni ční a parní spolek  
připravuje pro děti a ostatní příznivce  

2. ročník mikulášského vlaku  
„Čertovský expres“.  

Akce se bude konat v ned ěli 7. 12. 2008.  
 

Vlak bude veden v trase Červenka – Senice na Hané – Mladeč.  
Bližší informace budou včas oznámeny formou plakátů.  

V litovelské knihovně se uskutečnil slavnostní křest knihy Martina 
Strouhala Báje a pověsti z Konicka, Litovelska a Bouzovska za účasti 
mnoha hostů. S pozdravem od předsedy Poslanecké sněmovny ČR vy-
stoupil pan Miloslav Číhal.                                                               L.F. 



MEDAILE Z PARALYMPIÁDY 
DO LITOVLE  - pokračování z 1. strany 

Stihl jsem navštívit Zakázané město, Letní pa-
lác i Čínskou zeď. Původně jsem zamýšlel 
shlédnout i terakotovou armádu, pro časovou 
náročnost jsem ale výlet vzdal.  

Jak jste vnímal životní prostředí?  
Pekingem projíždíte po širokých bulvárech. 

Ptali jsme se, kde žijí všichni ti lidé, kterých by-
ly plné ulice. Musíme si uvědomit, že je tady 
špička bohatých, ale většinu tvoří chudí lidé, 
jsou zde velké kontrasty. Bylo nám jasné, že na 
byty na bulvárech mnoho lidí nedosáhne. Vy-
světlilo se to – mezi bulváry jsou jakoby uzavře-
ná stará města, úzké propletené uličky, kde se 
nedá ani na kole projet. Asi tu nebydlí mladí Čí-
ňané, spíše tady bude dožívat starší generace, 
která se možná již nechce přizpůsobovat novo-
tám… Zřejmě se tento problém vyřeší časem 
generační výměnou, vypadá to, že tady ani není 
vůle toto řešit. Některé chudinské části města  
v okolí letiště zřejmě nestihli zbourat... Jinak je 
tady hlad po všem americkém, evropském – vý-
roba ovšem Made in China. Svoji tradiční kultu-
ru opouštějí, i tady nastupuje konzumní společ-
nost. Kvůli smogu tady byla v době her různá 
omezení, na životní prostředí se moc nehledí, 
potřebují hodně a levně vyrábět… Číňané si lep-
ší ovzduší pochvalovali: tak by to bylo k žití… 
Smog jsme zažili dvakrát, žlutá obloha působila 
až apokalypticky, jinak byla krásná modrá a tep-
loty kolem 30 st. Horko tedy nebylo problémem, 
sportovní haly byly klimatizované, spíše vlh-
kost. Ta mi trochu působila problém při spaní.  

Jak hodnotíte organizační zajištění her? 
Pobyt na olympiádě mohu hodnotit velmi 

dobře, měl jsem skvělé zázemí, fyzioterapeuta, 
který mi tu napravoval vyhozené žebro. Mohu 
srovnávat - na minulých hrách v Aténách jsem  
s tím také měl problémy, sám jsem musel vyhle-
dávat pomoc. Paralympiádu v Číně vidím jako 
nejlepší ze všech čtyř, které jsem absolvoval. 
Příjemné bylo, že vesnice byla díky výškovým 
budovám malá, já jsem se pohyboval zásadně po 
vlastní ose, autobusy jsem nevyužíval. Vše bylo 
po ruce, na pokoji jsem měl k sobě asistenta. 

Strava byla velmi pestrá a člověk našel to, co 
mu vyhovovalo, nebylo třeba experimentovat. 

Co se týká prostředí a architektury olympijské 
vesničky a sportovišť - některé věci působily 
strojeně - rychle vyhnáno, narychlo postaveno. 
Stadion byl ale krásný, nejhezčí byl nasvícený v 
noci, kdy detaily nejsou vidět. Nasvětlené ptačí  
hnízdo, hlavní bulvár dlouhý 5 až 6 km – to ne 
 

mělo chybu. I plavecký pavilón byl nasvícený 
krásný. Vše v moderním stylu, nasvětlené barev-
ně, až hodně barev na náš vkus. Uprostřed bul-
váru byla pagoda – ovšem název je zavádějící, 
byla to naprosto moderní stavba, také pestře ba-
revně nasvětlená. 

Na závěr využiji této příležitosti k vyslovení 
díků mým sponzorům, jsou to Město Litovel, 
Adriana a.s. Tři Dvory a Pivovar Litovel, a.s., 
kteří mě podpořili nejen při letošní paralympiá-
dě, ale patří k mým dlouhodobým sponzorům. 
Naše město jsem denně propagoval, na mé kšil-
tovce se skvělo logo Litovel - to pro ty, kteří mi 
někdy vytýkají, že nejsem patriotem města Li-
tovle. 

S přáním dalších sportovních úspěchů, zdraví 
a pohody jsem se s panem Rostislavem Pohl-
mannem rozloučila.                                      J. M. 

Soutěž pokračuje! V minulém kole uspěli :  
Radek Hamerník, Petr Navrátil a Ludmila 

Blechtová z Litovle. Účastnilo se celkem 21 
soutěžících.  
 Řešení zasílejte do redakce novin do 

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

O činnosti a úspěších litovelského fotoklubu 
v našich novinách průběžně informujeme. 
Dnes se ale u tohoto zájmového uskupení po-
zastavíme také z jiného důvodu. Již pátým ro-
kem zastává funkci předsedy pan ing. Petr Do-
linský. Je to řádka let, která vybízí k zamyšlení 
nad tím, co se podařilo, jak se změnila činnost 
klubu a také k položení otázek, jak dál. O tom 
jsem si popovídala s panem Dolinským. 

 
Motivace pro fotografování se mění a vyvíjí  

s dobou. Za minulého režimu to byl jakýsi únik 
ke svobodné seberealizaci. Po revoluci přišlo 
nadšení – všichni se teď můžeme ukázat, i to, co 
jsme předtím museli dlouho skrývat. Všichni se 
snažili vystavovat. Byla to euforie, která však 
časem opadla a já jsem byl vedením klubu pově-
řen právě v této době. Bylo třeba nalézt styl prá-
ce, naučit se ji organizovat. První schůzky byly 
více méně vzpomínkové – co se dříve dělalo. 
Kurz fotografování, který ještě pořádal můj 
předchůdce, pan Ladislav Kryl, přitáhl do foto-
klubu mladé lidi. Mohli potom navázat na školu 
výtvarné fotografie v Olomouci. Pro činnost 
klubu to bylo přínosem; vytvořila se skupinka 
lidí, kteří jsou „tahouny“ celého dění. Za pět let 
jsme si vytvořili svůj styl práce, tak, aby vše 
fungovalo k naší spokojenosti. Záběr máme 
opravdu široký, podařilo se nám zrealizovat na 
90 výstav, což jistě o něčem vypovídá. 

Přemýšleli jsme, jak různým tématům, zá-
jmům, oblastem fotografování jednotlivých čle-
nů dát jednotící prvek, určit si něco, co by nás 
spojovalo, aniž bychom někoho v jeho tvorbě 
omezovali. Tady nám pomohl pan Jindřich 
Štreit, který nás nasměroval na dokumentaci 

místního dění, života v regionu. A tak vznikl 
první projekt v roce 2006 „Litovelsko a jeho li-
dé“, ke kterému byl vydán i katalog, první za 
existenci fotoklubu. Výstava putovala z Litovle 
na několik dalších míst v regionu a mohu říci, že 
byla úspěšná. Spolupráce s panem Štreitem je 
velkým přínosem pro činnost klubu, je to člo-
věk, který má velké charisma, dokáže na-
dchnout. Přesto, že je velmi časově vytížený, 
vždy si pro nás najde „okýnko“, aby se nám mo-
hl věnovat, zhodnotit nám práce. S fotoklubem 
spolupracuje dlouhodobě, starší generace to pa-
matuje. Jsem velmi rád, že se nám styky s pa-
nem Štreitem podařilo obnovit a že je ochoten 
nám věnovat svůj vzácný čas. Myšlenka „Kdo 
jiný by měl dokumentovat místní život, něž 
místní fotografové?“ je právě jeho.  

Následující rok 2007 byl rokem výročí foto-
klubu – připomínali jsme si 60 let jeho působe-
ní. I k výročí byl vydán katalog, kde je průřez 
tvorby a seznam všech členů, které se nám po-
dařilo podchytit z různých materiálů o činnosti 
klubu.V rámci projektu 60 let fotoklubu jsme 
realizovali vzpomínkovou výstavu v místním 
muzeu. V modernějším stylu jsme potom z ní 
uspořádali výběr velkoformátových děl, který 
putoval po republice, tato výstava se opakovala 
na dalších 20 místech. Mohlo se tak stát díky 
tomu, že jsme na projekt získali grant z pro-
středků Olomouckého kraje.  

Když jsme se zamýšleli nad tím, co se dělalo 
dříve, co bychom chtěli dělat, vzpomněli jsme 
také na úspěšné mapové okruhy. Proč se k této  
i organizačně zajímavě řešené soutěži nevrátit? 
Zapojili jsme se do mapového okruhu Blatenská 
růže, tady nemohu nevzpomenout, že ze 17 zú-
častněných fotoklubů jsme získali 1. místo! 

Tematice Litovelska a života lidí se věnujeme 
neustále. Chceme zachytit běžný život i vý-

znamné kulturní akce a spolkový život v obcích. 
Máme dlouhodobý záměr nashromáždit dosta-
tek fotografií a až náš duchovní rádce, pan Štreit 
usoudí, že je vhodný okamžik, vydat publikaci, 
která by mapovala obce regionu i život v něm, 
byla by dokumentem doby. Mohla by sloužit jak 
Litovli, tak i obcím v regionu jako dárková pro-
pagační publikace. Chceme tomuto tématu vě-
novat několik let a reprezentativní publikaci vy-
dat z výběru toho nejlepšího. Vidíme to vše tak 
v horizontu tří až pěti let. Bereme to nanejvýš 
odpovědně a umělecky poctivě, i vícekrát se 
vracíme do míst tak, aby byly pořízeny ty nej-
lepší záběry. Z dvaceti členů fotoklubu jsou do 
toho zapojeny 2/3 členů. Někomu je toto téma 
fotografování vlastní a je schopen nafotit řadu 
dobrých fotografií. Ten, kdo je zaměřen jinak – 
třeba na krajinu – pro toho už toto téma není tak 
lákavé, přesto se ale zapojí třeba dvěma třemi 
dobrými fotografiemi. I na tento záměr budeme 
žádat o grant z prostředků Olomouckého kraje.  

Jsme zavázáni také Městu Litovli za to, že nás 
podporuje a umožňuje nám naši činnost, za což 
je třeba Městu poděkovat. Město chce podpořit  
i fotosoutěž „Litovel, město stromů“.  

Na listopad je připravována v Městském klu-
bu výstava fotografií všech členů. Minulé čtyři 
roky byla věnována památce bývalého předsedy  
pana Ladislava Kryla. Letos, na popud Městské-
ho klubu a Města Litovle, je věnována Litovel-
sku. Listopadová výstava vlastně shrnuje to, co 
se v našem dlouhodobém projektu podařilo do 
současné doby zrealizovat. Výběr fotografií pro-
vede pan Štreit, který dává záruku, že budeme 
prezentovat to nejlepší. Vernisáž výstavy „Život 
na Litovelsku – Lidé kultura a tradice“ se usku-
teční ve Výstavní síni MK ve středu 5. listopadu 
v 17.00 hodin, všechny na ni srdečně zveme.  

Za rozhovor poděkovala Jana Motlová 



Jožka Černý už jako čtyřletý zpíval prezidentovi E. Benešovi. První ofi-
ciální singl vydal jako osmnáctiletý. Jen s Brněnským rozhlasovým or-
chestrem lidových nástrojů natočil celkem 1200 písní. Je zpěvákem, který 
zpívá i svým srdcem melodie předávané z generace na generaci. Prodal již 
několik milionů desek. Některé písně se v jeho podání staly legendou – Za 
tú horú, za vysokú, Když sem šel z Hradišťa… Kromě toho, že s cimbálo-
vou muzikou nazpíval stovky písní, má v repertoáru i obrovské šlágry de-
chové hudby. Písně, jako Nedaleko od Trenčína, Okolo Seče, Břeclavská 
kasárňa a mnoho jiných, zpíval již se slavnou Moravankou. 
České národní písně nahrál Jožka Černý s Orchestrem Václava Hybše 

na slavnou desku „Lásko, Bože, lásko“. Jsou to ty nejznámější – Rožnov-
ské hodiny, Už se ten Tálinskej rybník, Ó hřebíčku zahradnický, Už mně 
koně vyvádějí a další. Má v repertoáru i písně Karla Hašlera, jako je Po 
starých zámeckých schodech nebo Ta naše písnička česká atd. 

Pro neobvyklý rozsah a nádhernou barvu hlasu milují Jožku Černého 
posluchači v celé naší republice. S lidovou písničkou procestoval kus svě-
ta. Novinkou je nyní DVD „Jožka Černý a jeho nejmilejší písničky“. Je 
nositelem šesti platinových a sedmi zlatých desek, Zlaté noty Multisonicu 
za 200 tis. zvukových nosičů (1996). Kdysi o něm spisovatel Jan Kost-
roun napsal: „Každý sme nějaký, Jožka je Černý“. 

Jožka Černý s jeho nejmilejšími písničkami přijede zazpívat do Litovle 
v neděli 30. listopadu v 17 hod.  

 
Vstupenky na uvedené kulturní pořady si můžete zakoupit v pokladně 

Městského klubu Litovel (www.mklitovel.cz) nebo v TIC (Bavi).     -MK-  

Suverénní pop-rocková kapela SUPPORT LESBIENS má své pevné 
postavení na hudební scéně. Vystupuje již od roku 1992 nejen v Čechách, 
ale i v zahraničí. V roce 2003 jim byla udělena zlatá deska za album RE-
GENERATION a platinová za album TUNE DA RADIO. V roce 2005 
vítězí v anketě „Deska roku“ v kategorii: nejhranější interpret českých rá-
dií. Začátkem roku 2008 kapela přijímá nabídku ke zkomponování hudby 
k filmu „Máj“ režiséra F. A. Brabce. Na podzim téhož roku vyráží na tur-
né LICK IT TOUR 08 k příležitosti nově vydaného alba Lick It.  
Členové kapely: Kryštof Michal (zpěv), Hynek Toman (kytara), René 

Rypar (kytara), Jan Daliba (baskytara), Tomáš Novák (bicí), Jaromír 
"Yarda" Helešic (kytara). 

Jedna z nejpopulárnějších kapel v Čechách vystoupí také v Litovli, a to 
v pondělí 1. prosince v 19 hod. ve Velkém sále Záložny.                -MK-  

Pohádkový muzikál Kráska a zvíře je dílo zvláštního osudu. Jde o po-
slední práci, kterou František Hrubín dokončil a která se před jeho zraky 
dostala na veřejnost. Původně ji napsal pro otáčivé jeviště v Českém 
Krumlově. V mnoha směrech se jedná o záležitost mimořádnou, i když 
napohled tu nic mimořádně nevyhlíží. Námět je dávno známý, avšak Hru-
bín do staré francouzské pohádky vložil kus svého neopakovatelného vi-
dění světa a jeho zpracování tak působí velice kouzelně. Naplnění došla 
pravda a spravedlnost, skutečná krása byla vykoupena skutečnou láskou. 

Příběh Krásky a zvířete může svým laděním často vzbuzovat až hrůzu, 
nicméně u Hrubína je to příběh křehký, příběh, v němž nechybí humor ani 
láskyplné vyznání. Je to dílo, které plně zaujme bez ohledu na věk, neboť 
pohádky tohoto druhu potřebujeme z jednoho nejzákladnějšího důvodu – 
aby nám bylo dobře na světě! 

Rýmařovské Pradivadlo a Městský klub Litovel vás zvou na tuto pohád-
ku v neděli 9. listopadu v 15 hod. do Litovle (Velký sál Záložny). Pohád-
ka ponese charakter muzikálu a představí se v ní herci Pradivadla Rýma-
řov, děti (mistři republiky v tanečních formacích) a hudební skupina Vari-
ace. Diváci se navíc mohou těšit na podmanivé a nápadité melodie z au-
torské dílny Petra Laštuvky a šéfa rockové kapely The Hero. V pohádce je 
připraveno i překvapení, které samozřejmě nebudeme prozrazovat. Přijďte 
spolu s herci prožít věčný příběh křehké Krásky a milujícího zvířete.       
                                                                                                                -MK-  

KATKA GARCÍA, ROBERT K ŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA 
A JEJICH HOST PAVEL BOBEK 

 
Robert Křesťan a Druhá tráva představuje unikátní směsici folk rocku, 

bluegrassu, country a dalších hudebních stylů. Frontman tohoto dnes už 
legendárního seskupení je Robert Křesťan - zpěvák, hudebník, skladatel a 
překladatel. Jeho Druhá tráva je více než doprovodným hudebním těle-
sem; tvoří ji pětice uznávaných muzikantů v čele s multiinstrumentalistou 
Lubošem Malinou.  

Skupinu charakterizují dva výrazné znaky - autorská a interpretační výji-
mečnost Roberta Křesťana a mimořádná instrumentální zdatnost ostatních 
členů skupiny. Za dobu své existence vyšlo DT již čtrnáct titulů nejen  
v Čechách, ale i v USA. Kromě toho někteří členové kapely realizují i své 
sólové nahrávací projekty – banjista Luboš Malina už má na svém kontě 
čtyři CD a Luboši Novotnému byly doposud vydány dvě desky. 

V novém programu jsou představovány písničky z nejnovějšího alba  
s česky otextovanými písněmi Boba Dylana Robertem Křesťanem s pří-
značným názvem Dylanovky. Na desce spolupracovali skvělí muzikanti – 
PAVEL BOBEK  (host litovelského koncertu), Honza Vyčítal, Wabi Da-
něk aj. 

Ale to není vše, na co se můžete těšit poslední listopadovou sobotu! 
S kapelou Druhá tráva vystoupí také mimořádná zpěvačka KATKA 

GARCÍA  představující absolutní špičku interpretace irského zpěvu v na-
šich zemích. Posluchači ji mohou znát ze skupiny Dún an Doras. Katku 
García lze díky skladbám, jež ráda přebírá, bez váhání přirovnat k angli-
čankám Kate Rusby, Bill Jones nebo k irské zpěvačce Cara Dillon. Vedle 
výjimečných hlasů mají s Katkou společné ztišené, křehce komorní, vnitř-
ně prožité vnímání převzatých písniček, v nichž nacházejí osobitý prostor 
k sebevyjádření, protože vlastními šetří jako s šafránem. Písničky si vypůj-
čují srdcem, ne s ohledem na úspěch u publika. Deska vytvořená s Lubo-
šem Malinou pod názvem Women Ways byla letos nominována na desku 
roku Anděl 2007. García zpívá v češtině, angličtině, irštině a španělštině. 

Významným hostem Roberta Křesťana a Druhé trávy je populární český 
zpěvák Pavel Bobek, který s touto všestrannou „hudební partou“ v posled-
ních letech úspěšně spolupracuje. Ten zazpívá – kromě svých nejznáměj-
ších písní jako je Veď mě dál, cesto má, Oh, Ruby či Lásko, mně ubývá 
sil – i několik novinek ze svého repertoáru a dojde i na dueta s Robertem 
Křesťanem a Katkou García. 

Městský klub Litovel tak završí letošní úspěšný cyklus „Musica Poeti-
ca“ skutečnou hudební světovou třešničkou na dortu. Přijďte se pobavit  
v sobotu 29. listopadu v 19.00 hodin.                                                 –MK-  



PODZIMNÍ KONCERT a výstava 
úterý 4. 11., Koncertní sál, 16.30 hod., volný vstup,  
pořadatel: Základní umělecká škola Litovel 

 
ŽIVOT NA LITOVELSKU – „Lidé, kultura a tradice“ 
6. 11. – 28. 11., Výstavní síň MK, PO,ÚT,ČT: 8-15, ST: 8-17, PÁ: 8-13, 
SO: 10-13 hod., volný vstup 
společná výstava fotografií členů Fotoklubu Litovel 
vernisáž výstavy: středa 5. 11. v 17.00 hod. 
 
SLET BUBENÍK Ů 2008 – 7. ročník putovního festivalu  
čtvrtek 6. 11., Velký sál Záložny, 19.00 hod., vstupné: předpl. 150/na mís-
tě 180 Kč 
po loňském úspěchu velká koncertní bubenická show opět v Litovli  
KRÁSKA A ZVÍ ŘE – nedělní pohádkový muzikál nejen pro děti 
neděle 9. 11., Velký sál Záložny, 15.00 hod., vstupné: dospělí 60/děti 40  
pohádka Frant. Hrubína, v níž nechybí humor, účinkují herci Pradivadla 
Rýmařov a děti (mistři republiky v tanečních formacích), součástí předsta-
vení je filmová projekce  
PŘĘNDITE SI SPLKNÓT 
úterý 11. 11., Malý sál Záložny v Litovli, 18.00 hod., vstupné dobrovolné 
zábavný pořad pro příznivce hanáckého nářečí  
EDITA ADLEROVÁ – mezzosoprán – koncert KPH  
čtvrtek 13. 11., varna Pivovaru Litovel, 19.30 hod., vstupné: 100 Kč   
v doprovodu španělské kytary – Miroslav ŽÁRA, generální sponzor:  
PIVOVAR LITOVEL, a. s.  
JAK ZALOŽIT KAPELU  
středa 19. 11., Velký sál Záložny, 8.15 hod., vstupné: 40 Kč 
pořad známé hudební skupiny Marbo pro žáky II. stupně ZŠ a střední ško-
ly, včetně veřejnosti  
CO SE SKRÝVÁ V PÍSNIČCE 
středa 19. 11., Velký sál Záložny, 10.00 hod., vstupné: 40 Kč 
základy hudební teorie pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ, včetně veřejnosti  
ZÁVĚREČNÁ KOLONA 
pátek 21. 11., Velký a Malý sál Záložny, 18 hod., vstupné: 100/bez místen-
ky 60 Kč 
do všech prostor vstup pouze ve společenském oblečení  

Neil Simon: „DRUHÁ KAPITOLA“  
sobota 22. 11., Velký sál Záložny, 19.00 hod., vstupné: 250/200/150 Kč 
divadelní hra, účinkují: D. Prachař, D. Matásek, V. Zawadská, M. Hudeč-
ková   
SULAWESI – TAJEMNÝ INDONÉSKÝ OSTROV  
aneb 4x přes rovník  
pondělí 24. 11., Malý sál Záložny, 18 hod., vstupné: 30 Kč  
vyprávění známého cestovatele V. ARNOŠE v rámci „Týdne vzdělávání 
dospělých“, doplněno videoprojekcí  
ZDENĚK HAM ŘÍK + CHARLIE STRAIGHT 
pátek 28. 11., Malý sál Záložny, 20.00 hod., volný vstup 
pořadatel: Občanské sdružení ADETO  
ADVENTNÍ TVO ŘENÍ 
sobota 29. 11., Koncertní sál MK, od 13.00 hod., vstupné: 50 Kč 
vánoční a adventní dekorace pod vedením zkušené floristky z Olomouce, 
v ceně vstupného je základní materiál, další dle výběru lze zakoupit   
DRUHÁ TRÁVA + Robert K ŘESŤAN, Katka GARCÍA a Pavel BO-
BEK  
sobota 29. 11., Velký sál Záložny, 19.00 hod., vstupné: předplatné 150/na 
místě 200 Kč 
legenda folku, country a bluegrassové scény + absolutní špička interpreta-
ce irského zpěvu, v rámci cyklu „Musica Poetica“  
JOŽKA ČERNÝ a cimbálová muzika Grácia  
neděle 30. 11., Velký sál Záložny, 17.00 hod., vstupné: 100/důchodci 50 
známý zpěvák lidových písniček s neobvyklým rozsahem a nádhernou 
barvou hlasu  
 
Připravujeme na prosinec: SUPPORT LESBIENS, JANEK LEDEC-
KÝ  (vánoční koncert), TŘIKRÁT ŽIVOT  (divadelní komedie)  
 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 
 
 
PŘEDPRODEJ: 
TIC (Bavi) Litovel , nám. Přemysla Otakara 754, tel./fax.: 585 342 300,  
e-mail: info@bavi.cz 
Městský klub Litovel, nám. Př. Otakara 753, tel./fax.: 585 341 622-33, 
775 339 098, e-mail: brustikova@mklitovel.cz, www.mklitovel.cz  

Nejmladší Carmen v historii české opery! 
Exotická, živočišná, přesně takovou si ji asi představoval Bizet, když 

psal Carmen. Edita Adlerová to naplňuje, proto ji možná právě tahle role 
provází celým profesním životem. Ve věku pouhých 19 let se stala nej-
mladší Carmen v historii české opery, a to v Divadle J. K. Tyla v Plzni. 
Doménou mezzosopranistky je koncertní zpěv, který je repertoárově za-
měřený mimo jiné na soudobou tvorbu; zpívá díla Martina Smolky, Ivana 
Kurze, Marka Kopelenta, Martina Marka... Ve velké oblibě má improviza-
ce. Zpěvačka nikdy neměla stálé angažmá a koncertuje metodou nabídka – 
poptávka.  

Je držitelkou ceny Českého hudebního fondu. Spolupracuje se všemi 
českými orchestry (Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, PKF, filhar-
monie Brno, Pardubice, Hradec Králové, Olomouc ad.), předními dirigen-
ty (S. Baudo, P. Altrichter atd.), umělci a známými osobnostmi (J. Tůma - 
varhany, P. Šporcl - violoncello, J. Dušek atd.). Již dvakrát vystoupila na 
samostatném recitálu pro festival Pražské jaro, na Smetanově Litomyšli, 
festivalu Devět Bran a na Kišiněvském jaru v Rumunsku. Zpívala na turné 
po Nizozemsku, Rumunsku a Španělsku. V prosinci 2007 vystoupila na 
sólovém koncertě v pařížské Invalidovně.  

Natočila několik písňových cyklů pro Český rozhlas a Českou televizi, 
spolupracuje s komorními soubory (České noneto, Clarinet Factory). Přes 
10 let se zabývá interpretací díla Antonína Dvořáka. 

V současné době studuje u prof. Iriny Kondratěnko, s níž i vystupuje. 
Média si ji všímají pro její obdivuhodný talent a atraktivní zjev. Vytvořila 
vlastní projekt Carmen a Flamenco, tj. nejznámější árie zaranžované pro 
dvě španělské kytary, tanečnice flamenco, kastaněty. Silně ji též zajímá 
židovská hudba, např. Sefardské písně starých španělských Židů.  

Zveme všechny do krásného prostředí varny pivovaru Litovel. Koncert 
se koná v doprovodu Miroslava Žáry 13. listopadu v 19.30 hod. Vstupen-
ky si můžete zakoupit v pokladně Měst. klubu Litovel nebo v TIC (Bavi).  

Druhá kapitola patří mezi konverzační komedie, které dovedou s nad-
sázkou, humorem a lehkostí hovořit i o nejbolestivějších momentech lid-
ské existence. 

George Schneider, asi dvaačtyřicetiletý spisovatel, se nemůže vyrovnat 
se smrtí manželky Barbary. Zdá se, že heslem pro zbytek života mu je:  
„Žádné Barbary už na světě nejsou.“ Z toho bolestivého dna se mu svým 
laskavým, osobitým humorem a poněkud svérázným způsobem snaží po-
moci jeho mladší bratr Leo.  

V podobně nešťastné životní situaci se po rozvodu ocitá Jennie Malone-
ová, sympatická, atraktivní herečka, která (i přes svou nezlomnou životní 
energii) má co dělat, aby se vypořádala s rozčarováním z nevydařeného 
manželství a otevřela se novému citovému vztahu.  

A jelikož Leo Schneider je tak trochu sukničkář a Jenniyna tempera-
mentní přítelkyně Fay se nejen snaží pomoct kamarádce, ale také touží 
udělat něco se svým životem – kromě běhání kolem bloku a zdravé výži-
vy – události se dávají do pohybu. 
Čtveřice postav bojuje s láskou, samotou, vášní a pochybnostmi přede-

vším vtipným saimonovským jazykem. Jednotlivé situace dávají divákovi 
naději a víru, že i po těch nejsložitějších životních zlomech přijde chvíle, 
kdy se začne číst druhá kapitola jejich šťastného života. 

Komedii, která se koná v sobotu 22. listopadu v 19 hod. ve Velkém sále 
Záložny, odehrají skvělí herci jako jsou: David Prachař, David Matásek, 
Valérie Zawadská a Martina Hudečková, režíruje Petr Hruška. Vstupné 
250/200/150 Kč. Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně Městského 
klubu Litovel (www.mklitovel.cz) nebo v TIC (Bavi).                        -MK- 

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY VÝSTAV. Oznamuje-
me změnu otevírací doby ve Výstavní síni Městského klubu Litovel, a to 
ve středu od 8 – 17 hod., v ostatní dny nás můžete navštívit PO, ÚT, ČT 
8 – 15 hod., PÁ 8 – 13 a SO 10 – 13. Těšíme se na Vaši návštěvu.    –MK- 



 
 

pondělí 17. 11. od 16.30 hod.  

LAMPI ČKOVÝ POCHOD 
uspávání broučků a zvířátek 

SRAZ u Městského klubu (dvorek) v 16.30 hod.  
v 16. 45 přivítání Paní Zimy, pochod s lampičkami k chatě 

Doubrava všichni společně – děti, rodiče i prarodiče  
garant akce: starosta MVDr. V. Grézl  

děti přinesou: krmivo pro zvěř (kaštany, žaludy, mrkev...)  
lampičku – světýlko na cestu 

1.11. - 13.11. budou k dostání v MC kupony - odměna pro dítě,  
občerstvení zajištěné na chatě Doubravě 

 
4. 11. úterý 20.00 - 21.30 hod. – JEDNÁNÍ TÝMU DOBROVOL-
NÝCH MAMINEK, příprava akcí na listopad 
 
19. 11. středa 18.00 – 19.30 hod. PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER  
Mgr. HANA SAITZOVÁ  - projektová manažerka, na téma:  
Projekty EF, informace pro přihlášené zájemce, učebna 2. p. MC, 
hlídání dětí zajištěno v 1. p. MC 
 
PŘIPRAVUJEME: 
1.12. pondělí 9.30 – 11.30 hod. – PERNÍKOVÉ DOPOLEDNE  
- Malování perníčků s babičkou a dědečkem, 2. p. učebna 
 
1.12. pondělí 17.00 hod. - MIKULÁŠSKÉ NAD ĚLOVÁNÍ   
s besídkou pro klienty MC, Koncertní sál MK, 
kupony k dostání v MC od 18.11. - 27. 11. 2008 

PONDĚLÍ         9.30 – 11.30 hod.       KAŠPÁRKOVO DOPOLEDNE – cvičení, zpívání,výtvarná tvořivost, divadélko  
                                                              (děti 2,5 – 4 roky), herna 1. patro 
                         14.00  – 16.00 hod.      MÁMO, UD ĚLEJ SI NA SEBE ČAS – odpolední posezení u čaje a kávy, pro maminky s dětmi  
                                                              (volná cvičebna bez programu), cvičebna 2. patro  
                         17.00 – 18.00 hod.       ANGLI ČTINA HROU PRO DĚTI A RODI ČE (děti 3 – 5 let), cvičebna 2. patro  
                         18.10 – 19.30 hod.       ANGLI ČTINA PRO RODI ČE, cvičebna 2. patro  
ÚTERÝ              8.30 – 10.00 hod.       CVIČENÍ PRO MAMINKY S MIMINKY (děti 3 – 12 měsíců), cvičebna 2. patro 
                           9.30 – 11.30 hod.       KAŠPÁRKOVO DOPOLEDNE – cvičení, zpívání, výtvar. tvořivost, divadélko 
                                                              (děti 1,5 – 2,5 roku), herna 1. patro 
                         16.30 – 17.30 hod.       CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI ( děti 2,5 – 4 roky), cvičebna 2. patro 
                         17.30 – 18.00 hod.       POHÁDKOVÁ BABI ČKA – čtení a vyprávění pohádek z knížek (děti 2,5 – 6 let), 2. patro 
                         19.00 – 20.00 hod.       MAMINEC – cvičení s velkými i malými míči při hudbě, relaxace, cvičebna 2. patro 
                         20.00 – 22.00 hod.       (první úterý v měsíci) TÝM DOBROVOLNÝCH MAMINEK – jednání, cvičebna 2. patro  
STŘEDA            8.00 – 11.30 hod.       RYBIČKOVÁ ŠKOLI ČKA - hlídání dětí, klienti MC (děti 2,5 – 4 roky), herna 1. patro 
                         16.30 – 18.00 hod.       VÝTVARNÉ TVO ŘENÍ S DĚŤÁTKY PŘEDŠKOLÁTKY (děti 4 – 6 let), 2. patro  
                         18.00 – 19.00 hod.       (1x za měsíc) PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER – přednášky odborníků z různých oblastí, diskuze na téma  
                                                              (hlídání dětí zajištěno v herně v 1. patře) 
                         20.00 – 21.00 hod.       KURZ BŘIŠNÍHO TANCE – pro přihlášené (10 maminek, babiček)  
ČTVRTEK         9.30 – 11.30 hod.       CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (děti 1,5 – 2,5 roku), cvičebna 2. patro 
                         17.00 – 18.00 hod.       ANGLI ČTINA HROU PRO DĚTI  (5 – 6 let), cvičebna 2. patro  
                         18.00 – 19.30 hod.       ANGLI ČTINA PRO RODI ČE – hlídání dětí (2 – 6 let) zajištěno, herna 1. patro 
PÁTEK              9.30 – 11.00  hod.      BABY CLUB (děti 12 – 18 měsíců), herna 1. patro 
                         13.00 – 14.00 hod.       PORADENSTVÍ - RODINNÉ (telefonicky objednat) 
                         17.00 – 18.00 hod.       ANGLI ČTINA HROU PRO DĚTI  (6 – 9 let), cvičebna 2. patro  
                         18.00 – 19.30 hod.       ANGLI ČTINA PRO RODI ČE   
 
POZOR: Všechny kurzy jsou již obsazené! 
Lektor angli čtiny: Mgr. Skopalová 606 255 642                      Lektor výtvarného tvoření: Mgr. Nýdecká 604 429 749 
Ostatní informace a přihlášky: Jana Baciak 739 246 016, MC RYBIČKA - sídlo Městský klub, nám. Přemysla Otakara 753,  
vchod z ulice Husovy dvorem 1. a 2. patro. mcrybickalitovel@seznam.cz, janabaciak@seznam.cz, www.mcrybicka.cz 

Říjnového podzimního minibazaru se účastnilo 21 prodávajících a 41 
kupujících. Možnosti pohlídat děti využilo 10 maminek. Zisk z miniba-
zaru byl 1.500 Kč. Koupili jsme za ně přebalovací pult s podložkou pro 
miminka a dále maňásky, které děti v MC dostanou v prosinci v době 
vánoční. Všem, kteří se podíleli na organizování a pomoci, týmu dobro-
volných maminek, ze srdce děkuji.                                                      J.B. 

Mateřské centrum Rybička bylo 19. září 2008 pořadatelem setkání, kdy 
se do Litovle sjelo 20 zástupkyň – manažerek ze 13 mateřských center 
Olomouckého kraje.  

Pozvání přijal a jednání přijel podpořit i pan hejtman OK RNDr. Ivan 
Kosatík, přivezl dárečky pro děti a manažerky. Vyslechl si, jak centra pra-
cují, co je jejich programovou náplní, kolik dnů v týdnu mají otevřeno, na 
co se zaměřují. Byl překvapený, že některá centra stále fungují na základě 
dobrovolné činnosti a jiná pod charitou nebo jako občanská sdružení. Jsou 
odkázána na schválení většinou každoročně podávaných projektů a na tak-
to získaných prostředcích. Jinak centrum v nejhorším případě zaniká, ne-
bo „nějak“ rok překoná, než uspěje s dalšími projekty.  

Také zástupci Města - starosta MVDr. Vojtěch Grézl, kronikář Dr. Josef 
Hubáček přijali pozvání, fotografie a záznam pořídil Ing. Radovan Vaší-
ček. 

Na setkání se představilo občanské sdružení OLIVY, které má zájem  
s centry spolupracovat na společných projektech. Dále se projednával 
krajský projekt „Babiččiny buchty a dědovy nápady“, který přináší společ-
né akce dětí s rodiči i prarodiči po dobu 3 měsíců, říjen – prosinec 2008. 
V Litovli začal pracovat Seniorklub, jeho zástupce pan Hubáček uvedl, že 
seniorklub by také rád s MC Rybička spolupracoval. Setkání přispělo  
k předání zkušeností, navázání kontaktů a přineslo inspiraci pro další čin-
nost těchto zařízení pro matky s dětmi.                                                    red. 

Hejtman Olomouckého kraje RNDR. Ivan Kosatík na návštěvě v Litovli. 

AKCE NA LISTOPAD: 



PRODEJNA LEVNÝCH OD ĚVŮ 
Z ANGLIE, FRANCIE A IRSKA 

nabízí široký výběr zboží. Máme i nadměrné velikosti!  
VELKÝ VÝBĚR HRAČEK A KERAMIKY  

Prodejna na ul. PALACKÉHO 827 
LITOVEL  

Těšíme se na Vaši návštěvu! 

Muzejní společnost Litovelska zve všechny své členy, příznivce i veřej-
nost na přednášku Karla Poláška s názvem „Motorová vozidla 
v Litovli v letech 1900 – 1940 v souvislostech“. Besedovat na toto téma 
budeme v salonku Restaurace Muzeum ve čtvrtek 6. listopadu od 18 ho-
din. Autor přednášky si mimo povídání připravil také zajímavý obrazový 
materiál. Není nijak rozsáhlý, ale pro mnohé z nás neznámý, 
s mimořádnou vypovídací hodnotou. Karel Polášek touto cestou žádá lito-
velské občany o pomoc pro další zpracovávání tématu, uvítá zaručené in-
formace pamětníků, dobové fotografie litovelských motorových vozidel i 
jiné zdroje. Spokojí se i s kvalitními skeny, nemusí jít nutně o originály. 
Jakékoliv informace k vozidlům můžete také sdělit na tel. č. 723 374 162.  

Těšíme se na Vás.                                                                    Výbor MSL 

Muzeum Litovel připravuje na začátek příštího roku výstavu věnovanou 
20. výročí úmrtí malíře Františka Flasara, rodáka z Červenky. Působil ne-
jen v Olomouckém kraji - regionu Hané, ale také v dalších oblastech teh-
dejšího Československa. Jeho výtvarná tvorba zahrnovala perokresby a 
obrazy (krajiny, portréty), sochy a plastiky (s náboženskou tematikou), 
maloval kulisy pro divadla, pozornost však zaslouží také díla monumen-
tálnější, k nimž náleží sgrafita v interiérech i exteriérech domů (hasičské 
zbrojnice, hospody, kostely a fary, rodinné domy, sokolovny…). Tato vý-
tvarná díla byla a jsou jedním z projevů tradiční lidové kultury. Vzhledem 
k tomu, že vrcholné období tvůrčí činnosti Františka Flasara spadá do let 
okupace a do poválečného totalitního režimu, je zachované dílo pozoru-
hodným a poučným svědectvím. Dokládá, že i v těchto, pro svobodnou 
uměleckou tvorbu nepříznivých dobách, dokázali tvořit, nezávislí umělci, 
kteří přispívali k posílení vědomí sounáležitosti s regionem a k občanské-
mu sebevědomí. Pamětníci dodnes vzpomínají, že „mít doma něco od Fla-
sara“ patřilo, a to nejen na Hané, k jednomu ze znaků solidní rodiny. Mu-
zeum Litovel a občanské sdružení Muzejní společnost Litovelska se snaží 
co možná nejúplněji zdokumentovat dílo Františka Flasara. Prostřednic-
tvím Litovelských novin oslovujeme i Vás. Vlastníte nějaká díla, která 
jsou označena F.F. nebo podepsána František Flasar? Ozvěte se nám. 
Rádi bychom si je alespoň nafotili. Připravujeme katalog děl a skládáme 
také střípky ze života umělce. Přispět do sborníku třeba i vzpomínkou mů-
žete i Vy.  

Kontaktní osoba:  
Robert Najman, Muzeum Litovel, Smyčkova 795, 784 01 Litovel. 
Tel.: 585 341 465, e-mail: muzeum@muzeumlitovel.cz.                   RoN 

Do 21. prosince máte možnost navštívit v muzeu krátkodobou výsta-
vu „Letopočty končící osmičkou“. Vernisáž výstavy se uskutečnila 8. 
října. O vzniku Československa v roce 1918 pohovořil pan Lubomír 
Šik, JUDr. Kuneš Sonntag zavzpomínal na rok 1938 a pan Mirko Spur-
ník na rok 1968. Pro pozvané hosty byla připravena speciální cukrovin-
ka. V litovelských muzejních sbírkách se k tomuto tématu zatím nena-
chází především obrazové dokumenty z regionu, a tak výstava přibližu-
je „jen“ celkovou náladu ve společnosti. Chybí nám fotografie z Litovle 
i okolí města z let 1918, 1938, z únoru 1948 i srpna 1968. Budeme 
Vám vděční, pokud s námi budete spolupracovat a pomůžete nám tak 
vytvořit pro další generace hodnověrný obraz města a regionu jako pa-
měť doby. Děkujeme.                                                                       RoN 

Zájem o zájezd do Dubu nad Moravou a Tovačova byl velký, a tak 
v sobotu 18. října 2008 v 8 hodin ráno odjížděl z Náměstí Přemysla Ota-
kara plně obsazený autobus. Vedoucí zájezdu paní Grohmanová informo-
vala už po cestě účastníky o místech, která společně navštíví. V Dubu nad 
Moravou nás přivítal vedoucí klubu seniorů pan Šilha. Usedli jsme do la-
vic a obdivovali krásu (bohatá barokní výzdoba) a velikost (měří 60 m, 
výška ke klenbě 24 m) chrámu Očišťování Panny Marie, který je již něko-
lik staletí cílem poutníků (vznik poutního místa je spojen s pověstí o zá-
zračné moci obrazu tzv. černé Madony s děťátkem z roku 1725). Pan Šil-
ha povídal o historii i současnosti místa, po výkladu v chrámu jsme se po-
dívali do mysliveckého salonku, který je přímo na faře. Čekalo nás přek-
vapení v podobě malého občerstvení a měli jsme možnost promluvit  
s mladým panem farářem Kornekem, který se zasloužil v posledních le-
tech o opravy a oživení kostela. Konají se zde svatby, semináře a je zde 
také možnost ubytování. Při cestě do Tovačova jsme se podívali na pa-
mátník bojiště z roku 1866 a ve městě se každý mohl asi na hodinu zařídit 
podle svého (oběd, procházka). Ve 13 hodin jsme se sešli u poklad-
ny zámku a s mladou průvodkyní jsme absolvovali asi hodinovou prohlíd-
ku. Některé interiéry by potřebovaly opravit, ale vídeňská část zámku, kde 
se nachází i obřadní síň, je nádherná. Bohužel jsme nemohli vystoupat na 
96 metrů vysokou Spanilou věž, která prochází rekonstrukcí. V tento den 
probíhaly také výlovy rybníků, všude bylo mnoho lidí i aut. Nebylo tam 
vůbec k hnutí, tak jsme jejich návštěvu z programu vyškrtli. Celý den bylo 
slunečno, výlet se účastníkům líbil a řada z nich se ptala, kam pojedeme 
příště. Poděkování patří Výboru MSL, který zájezd připravil.              L.G.  

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

Kamil Kuchejda 
Pavlínka 255, L I T O V E L 
tel.: 739 233 982, 775 153 894 

e-mail: hpkuchejda@seznam.cz 

LETOPOČTY KONČÍCÍ OSMI ČKOU 
Muzeum Litovel 

Výstava o zlomových okamžicích Československé i regionální historie 
otevřeno kromě pondělí a úterý denně v době od 9.00 do 16.00 hodin 

V litovelské knihovně se uskutečnil slavnostní křest knihy Martina 
Strouhala Báje a pověsti z Konicka, Litovelska a Bouzovska.  

V nové knize najdou čtenáři pověsti, které navazují na první reedici 
Strouhalových pověstí, Báje a pověsti z Litovelska, Bouzovska a Loš-
ticka, která vyšla v loňském roce. Knihy jsou v prodeji v městské 
knihovně a v knihkupectví pana Lindušky na náměstí Přemysla Otaka-
ra.                                                                                                       L.F. 



Dne 12. 9. 2008 jsme od 20.00 hodin pořádali v areálu Pinda u Litovle 
benefiční akci na podporu našeho ARCUS - ONKO CENTRA, které v le-
tošním roce slaví 15 let činnosti. Hlavním koordinátorem byl Vladimír 
Vařeka. Na 400 návštěvníků si zatancovalo při písničkách skupiny Kráp-
ník a SAX ROCK a mohlo se také setkat s významnými osobnostmi. Pěk-
né počasí rovněž přispělo ke skvělé náladě. Hasiči z Ješova nám pomohli 
rychle zajistit občerstvení účastníků.  

Pořádáním benefičních akcí chceme oslovit především mladé lidi a zís-
kat dobrovolníky. Naším záměrem v Olomouckém kraji je více šířit infor-
mace a pomoc lidem na vesnicích. Dostali jsme plno žádostí o zopakování  
dalších takto zaměřených akcí. Zaznamenali jsme také ohlasy na www.
krapnik.cz a na www.saxrock.cz. Další termín na benefiční akci v areálu 
Pinda máme 18. 7. 2009, ještě se nám nabízí i jiná místa v Olomouckém 
kraji.   Jana Koželská, předs. představenstva ARCUS - ONKO CENTRUM 

Další autorský počin litovelských ochotníků 
Hra pro ty, kteří se nemíní nechat životem míjet ani vláčet 

Kladu si otázky. A to nejen v názvech svých dvou divadelních her a je-
jich textech, ale i mimo ně. Po 5 letech, po „Mohu vám pomoci?“, před-
kládám Vám další otázku „Už tu byla?“ Text, který je i není komedií, té-
měř určitě nezpůsobí narušení statiky staré sokolovny vlivem Vašeho hu-
ronského smíchu, (i když možná při troše autorské humoristické invence 
ve spojení s následky předchozích povodní a tornád…kdo ví?!). 

Nejde o veselohru jako v případě předchozích her, ale o hořkou komedii 
bohatou na vtipné (až absurdní) situace.  

Dalibor žije v kleci svého malého bytu sám, je však neustále opečová-
ván „svými“ ženami, které potřebují, aby je potřeboval. Vypadá, že ho to 
obtěžuje, ale vlastně mu starost jeho neprovdané sestry, bývalé manželky, 
současné přítelkyně i sebestředné matky, dobrovolně upoutané na invalid-
ní vozík, svým způsobem vyhovuje.  

Ženy jednotlivě působí jedna vůči ostatním nesmířlivě, ale když se na-
konec potkají v Daliborově bytě, ukáže se, že to, co je kromě Dalibora, 
kterého každá z nich oslovuje jinak, spojuje jsou spiritistické seance právě 
v jeho bytě. 

Před jednou takovou se objevuje záhadný řemeslník, který všude byl a 
všechno zná, a který ukazuje Daliborovi, že může existovat ještě jiný svět, 
než ten počítačově virtuální. Svojí neskutečnou všestranností zaujme i pří-
tomné dámy, zejména pak staropanenskou Daliborovu sestru. 

Bytem se mihne ještě poněkud infantilně chlapácký hračička, současný 
manžel Daliborovy bývalé ženy, a konečně při seanci náhodně vyvolaný 
zemřelý otec rodiny.  

Pokud jste si někdy představili, jaké by to bylo potkat někoho  
„odtamtud“, jenž býval vaším blízkým, určitě Vás napadly otázky, kterými 
byste ho zasypali.  

Aktérky hry to udělají za Vás, ale dozví se ještě o zvláštním osudovém 
propojení všech mužských postav, ke kterému došlo právě při odchodu 
jejich drahého tatínka, manžela a tchána na „onen svět“. 

Napadlo Vás také, například při sledování TV zpráv nebo jen života ko-
lem sebe vůbec, že ono pověstné „peklo“ nemusí být tam „někde“, ale je 
právě tady na Zemi a někdy si ho děláme my sami? A také, že k životu 
nutně potřebujeme kolikrát ony pověstné „berličky“?  

Na některé otázky si budete moci odpovědět sami, pokud se Vám bude 
chtít. Budeme rádi, když tak učiníte v naší společnosti. 

Hra vznikala dlouho a komplikovaně a stejně bolestný byl porod – ná-
cvik. Původní obsazení bylo 3x změněno a někteří herci nakonec hrají 
zcela jiné postavy, než na začátku. Ve hře uvidíte stínohry, krasobruslař-
skou pasáž, svádění nezletilé učitelem či prvky toho nejčernějšího humo-
ru. Pro hudební fajnšmekry máme připravenu nevšední lahůdku – vše to-
tiž doplňuje strhující hudba moldavských cikánů Fanfare Ciocarlia. 

Neméně zajímavá bude i doprovodná výstava básníka, hudebníka, per-
formera a universitního pedagoga Pavla Svobody. Výstava oživlého mo-
delářství, svět zvaný Špejland, kde umělec popustil naplno uzdu své fanta-
zie i rukodělného umu, vzbudila pozornost na různých místech naší země 
a věřím, že světový rozruch vzbudí zejména na Litovelsku. Jak souvisí ta-
to výstava s hrou samotnou pochopíte až během představení.  

 
Premiéra se koná v pátek 28.11., reprízy 29.11. a 6.12.2008 vždy  

v 19.00 hodin na sokolovně v Litovli.                                        M. Schmalz 

Tož si ledi počtite, co se mně přehodilo. Litovelke nésó nafokovaci, maji 
obvekle jenom 16 stránek, nekde take vic... A take mosim za redakco řict, 
že sama so přiznivkyně hanácké rubrike, šak sem kdese take sama pana 
Zdenka Branyho oslovila, abe do novin přespival v našé řeče hanácké, 
kerá ož hene na ubytě. Proto se decky take snažim toto rubriko zařadit a 
nijak jo nešedit. Ale decky to fakt nende. Nemužo odsunót aktuktálni při-
spěvke a nechat je zfósatět a nekery ož take fósatijó… Tak se zhodó okol-
nosti stalo, že po celkem plenolym oveřejňováni Báji a pověsti pana Lin-
duško, keré vzal inspiraco o Martina Stróhala, ale pěkně nám je zledštil, 
došlo e tade k vypadko. Sama sem to autorovi take decky hlásela, že mosi 
vedržet. Jednó teda vedržel, ale podrohy, to ož asi na něho belo moc. Che-
til ho jakése rampl če co, a že pré konči. No, mosel se teda orazet až o sa-
mé…. No, tož řikám si, vzteklena ho třeba přende. Šak sténě, jak pana 
Branyho. Ten se take jednó vzteknol, kvulevá temo, že přispěvek nevešil. 
Tož já teda nevim, jak ti chlapi na to mužó bet tak nadrženi, teď te novine 
vecházijó každé měsic… Do voleb je eště take kósek časo, tak si meslim, že 
snať novine alespoň do tech voleb vedržijó, dež vedržim e já. 

Sice mě to aji těši, že na to tak čekaji, ale co teď. Prosim vás, zandite 
nekdo temo Linduškovi domlovit, ať neblbne. On te novine momentálně 
nechce ani vidět, ani prodávat (dófám, že mo tam přešlo némiň 50 ledi si 
te novine kópit). Jináč mě snaď ta rubrika zustane na hrbo… 

S poděkovánim Vaša redaktorka 

Občanské sdružení HAŇOVŠTÍ a Obec Haňovice 
Vás srdečně zvou na tradiční lidovou veselici  

10. KLOZOVSKY HODE  
8. listopadu 2008 

 
Program: 

13.00 – Sraz masek a účastníků průvodu na Kluzově ve Žmole. 
14.00 – Průvod obcí za doprovodu kapely „NÁKELANKA“. 
14.15 – Slavnostní proslov starosty Kluzova na Horním náměstí  
            k výročí 400 let od první zmínky o Kluzově. 
14.30 – Zastavení „v cokrárně, v hospodě o Hotařu, ve mléně  
            o vodnika, na klozovské lóce“. 
15.20 – Tanečky a občerstvení na Dolním náměstí. 
16.00 – Slavnostní proslov starosty Kluzova. 
16.15 – Lidová veselice při dechovce do 19.30 hod. 
16.30 – Kulturní vložka s maskami.          19.00 – Tombola. 
19.30 – Taneční zábava se skupinou „TRIFID“.  
Pro všechny účastníky hodů je připraveno bohaté občerstvení,  
domácí zabíjačka a další hanácké speciality.       Srdečně Vás zveme 

Benefiční akce na Pindě 



Ve dnech 14. - 25. 9. 2008 se v černohorské 
Hercegnově konalo již 18. ME mládeže v šachu. 
Hrálo se v 10 věkových kategoriích, zvlášť 
chlapci a dívky, vždy ve dvouročním věkovém 
odstupu. V nejstarší kategorii chlapců do 18 let 
reprezentoval Českou republiku, Olomoucký 
kraj a Město Litovel teprve 15letý juniorský re-
prezentant Honza Krejčí. Hrálo se na 9 kol, tem-
pem 2x1,5 hodiny na partii s bonusem 30 s/tah 
+ 0,5 hodiny po sehrání 40. tahu.  

Honza jel již jako zkušený juniorský repre-
zentant (4x MS, 2x ME a 1x MEU) po velmi 
úspěšné letní šachové sezóně. Podařilo se mu 
zvítězit na mezinárodním uzavřeném turnaji  
v Brně a získat tím svoji 2. normu mezinárodní-
ho mistra, zvítězit na uzavřeném mezinárodním 
turnaji v Olomouci a obsadit druhou pozici na  
„mamutím“ turnaji v České Třebové, kde získal 
poslední 3. normu mezinárodního mistra. Na 
mládežnické ME odjížděl s cílem zlepšit si svůj 
osobní koeficient a „překročit“ hranici 2400 bo-
dů FIDE ELA a dobře reprezentovat Českou re-
publiku. 

V jeho kategorii hrálo 75 hráčů. Honza patřil 
k nejmladším (na rozdíl od svých soupeřů může 
hrát tuto kategorii ještě 2 roky) a většina jeho 
soupeřů hraje ve svých zemích nejvyšší soutěže 

a někteří z nich jsou již reprezentanty i v katego-
rii dospělých. Honza byl dle aktuálního FIDE 
ratingu (2305) nasazen na 37. pozici. 

V 1. kole porazil s přehledem Irfana Jaban-
džice z Bosny a Hercegoviny a následně ve vel-
mi důležité partii i Andreye Baryshpoletse 
(2413) z Ukrajiny. Z důvodu splnění poslední 
podmínky pro udělení titulu mezinárodního mis-
tra nesměl s tímto soupeřem prohrát. V této par-
tii je nutné našeho hráče pochválit za bojovnost, 
vždyť titul IM mu zajišťoval i nerozhodný vý-
sledek s tímto soupeřem, ale Honza nastupoval s 
tím, že chce soupeře porazit a o remíze vůbec 
neuvažuje. V následujícím kole získal mírnou 
převahu, kterou nakonec uplatnil k zisku pěšce a 
správně vedenou koncovkou i k vítězství s Ale-
xandrem Volodinem (2397) z Estonska. Po 3 
kolech se dělil překvapivě, ale zaslouženě o 1. – 
4. místo. Čekal ho rumunský reprezentant Teo-
dor Anton (2353). Tato partie byla plná zvratů, 
neboť Honza obětoval pěšce za iniciativu a zís-
kání poziční výhody, které mohl uplatnit k vítěz-
ství, ale bohužel v časové tísni pozdě uviděl vy-
hrávající pokračování a místo výhry musel bojo-
vat o remízu, kterou nakonec po 5 hodinách se 
soupeřem uzavřel. V 5. kole narazil na „
vycházející polskou šachovou hvězdu“ Dariusze 
Swierce (2456), který má již splněny normy na 
titul velmistra. Po zajímavém průběhu partie se 
v koncovce Honza dopustil chyby a poprvé na 
turnaji prohrál. Po dni volna (výlet lodí na moři) 
se v následujícím kole utkal s pozdějším vítězem 
a novým mistrem Evropy, španělským reprezen-
tantem Vilou Gazquezem Xavierem (2419), s 
kterým sice v partii získal pěšce, ale iniciativa 
soupeře nakonec slavila úspěch. Po dvou pro-

hrách ho čekal bulharský hráč Luboslav Katov 
(2242), s kterým remizoval „věčným šachem“ 
soupeře po oboustranně vedené útočné partii. 

V předposledním kole hrál s Peterem Lich-
mannem (2375) z Německa, tento hráč s obrov-
skými mezinárodními zkušenostmi (jeho rodiš-
těm je Ukrajina, na dřívějším MS a ME repre-
zentoval Ukrajinu) obětoval hned v zahájení fi-
guru za útok na krále. Naštěstí Honzova obrana 
byla správná a partii dovedl do vítězného konce. 

V posledním kole čekal Honzu desátý nasa-
zený hráč Vitalijs Samolins (2444) z Lotyšska. 
Po dokonalé přípravě soupeře zaskočil, od za-
čátku partie dominoval a nakonec v partii zvítě-
zil. Nečekaně, ale zaslouženě obsadil celkové 9. 
místo. 

Honza již mnohokrát přispěl k dobrému jmé-
nu českého šachu i Města Litovle při reprezenta-
ci ČR na MS nebo ME, ale tento jeho výsledek 
je považován za jeden z nejlepších, kterých do-
sáhl včetně svých předchůdců z ČR v této věko-
vé kategorii. 

Jménem šachového oddílu TJ Tatran Litovel 
Honzovi děkujeme za vzornou reprezentaci a 
gratulujeme nejen k zisku 9. místa na evropském 
šampionátu, ale i k zisku titulu mezinárodního 
mistra a přejeme mu, aby co nejdříve dosáhl nej-
vyššího šachového ocenění - mezinárodního 
velmistra. 

Rovněž Honza děkuje všem svým sponzorům 
(Olomoucký kraj, Město Litovel, ŠS 
Olomouckého kraje) za finanční podporu 
spojenou s přípravou a samotnou účastí na ME 
mládeže.                                                        MAT 

SPORT  SPORT  SPORT  

HONZA KREJ ČÍ - 9. místo v kategorii H18 

O pohár vesnice St řeň – 7. ročník   
cyklokros trochu jinak 

sobota 15. 11. 2008 
Místo konání: Střeň – na místních komunikacích,  
polních a lesních cestách (Litovelské Pomoraví)  
Pořadatel: TJ Střeň  – předseda Jaroslav Havlíček – a obec Střeň 
Ředitel závodu:            Michal Frantík, Střeň 21, 783 32 Náklo 
                                       tel.: +420 737 864 407  
                                       e-mail: michalfrantik@seznam.cz 
Přihlášky zasílejte na adresu ředitele závodu 
Prezentace v místě startu – před obecním úřadem ve Střeni  
Uzávěrka výdeje čísel 1 hodinu před startem příslušné kategorie 
Podmínkou účasti je přilba a kolo (cyklokrosové, MTB, atd…) 
Startovné zdarma  
Závodí se podle pravidel fair play a ustanovení tohoto rozpisu. Každý 
závodník startuje na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody závod-
níkům vzniklé ani jimi způsobené.  
Pořadatel si vyhrazuje právo případných nutných technických změn.  
Program závodu:  
11.30 hodin - děti  
12.00 hodin - žáci, kadeti 
13.30 hodin - kat. open – 40 min. + jedno kolo (junioři, juniorky, ženy, 
elite, Střeňáci, amatéři, muži, každý kdo má kolo) 
                   - závod družstev, družstvo tvoří dvojice (muž a žena) a sčíta-
jí                  se časy této dvojice. 
Vyhodnocení a ceny: Vyhlášení a předání cen vítězům proběhne oka-
mžitě po skončení závodu poslední kategorie. 
Občerstvení zajištěno v prostoru cíle 
Zabezpečení: šatny, sprchy, občerstvení a zábava v KD Střeň 

Veřejnou soutěž leteckých modelů „O pohár ing. Karla Korytáře“ 
uspořádal modelářský klub při Domě dětí a mládeže v Litovli. Soutěž se 
konala 28. září na letišti ZD Unčovice v nedalekých Příkazích a proběh-
la dle platných národních pravidel. Ideální počasí soutěžícím přálo a by-
lo dosaženo velmi dobrých výsledků.  

Patronát nad soutěží v rámci předvolební kampaně převzal pan ing. 
Karel Korytář, kandidát na senátora PČR, který ji zahájil a předal vítě-
zům poháry; akci také vyhodnotil jako velmi pěknou. 

Na fotografii vítězové spolu s Ing. Karlem Korytářem, nejvíce bodů 
získali modeláři z Prostějova, Dolní Lhoty, České Třebové a Fryčovic, 
celkem se účastnilo 24 soutěžících.                                                     red. 

POD ZÁŠTITOU OBCE STŘEŇ 



SPORT  SPORT  SPORT  

Čtrnáctý ročník Free Litovel Bobr Cupu 
ovládla trojice z týmu OpavaNet/Internet Billbo-
ard. Běžec Pavel Brýdl, cyklista Martin Horák a 
finišman na kajaku Robert Knebel porazili ve 
velice těsném souboji družstvo Insportline. 
Bronz zajistil Pivovaru Litovel až nejrychlejší 
vodák Tomáš Slovák, který v posledních met-
rech udolal do té doby třetí Trek.  

Počasí se před závodem neumoudřilo a po 
vytrvalém pátečním dešti se i sobota probrala do 
propršeného rána. Teplota osm stupňů a déšť 
navrch mnoho týmů odradil, přesto se na start 
postavilo celkem 183 týmů a 18 z nich čistě 
v ženském složení. V průběhu dopoledne se na-
štěstí trochu vyčasilo, takže start už neprovázely 
kapky, nepříjemný chlad však závodníky neo-
pustil. Do areálu litovelského koupaliště znovu 
našly cestu stovky diváků a mohly sledovat hro-
madný start běžců a jejich první ponoření do ře-
ky Moravy. V běžeckém úseku se od začátku na 
čele usadila skupinka favoritů. V polovině trati 
na brodu pod Templem figuroval ve vedení Lu-
káš Barták z týmu Insportline. V posledních ki-
lometrech se pořadí promíchalo a jako první do 
cílového brodu skočil Daniel Fekl z týmu Kro-
měříž 1. Reprezentant v duatlonu předával šest 
vteřin před Pavlem Brýdlem a s dalším devate-

náctisekundovým náskokem před Tomášem Blá-
hou. „Tra ť dnes byla hodně bahnitá, poslední 
dva kilometry po poli byly fakt brutální. Kupo-
divu brody letos nebyly nijak těžké. Oproti loň-
skému roku, kdy se muselo plavat, byl letošek v 
pohodě po prsa“ popsal běžecký úsek Pavel 
Brýdl.  

V cyklistické části vyjel jako první do polí a 
lesů Ondřej Malý, jenže těsně za ním vyrazila 
smečka „honících psů“, která šla brzy před něj. 
Do čela se nejprve prosadil Martin Horák 
z týmu OpavaNet/Internet Billboard. Skvěle si 
počínal i Tomáš Vokrouhlík a v polovině trati 
utvořili s Horákem duo, které trochu uskočilo 
soupeřům. Velice dobře si počínal i Jiří Novák 
z Insportlinu, který se přehnal přes Jana Hrušku 
s Janem Jobánkem a usadil se na třetí pozici. 
Novákova stíhací jízda ho vynesla dokonce do 
čela pořadí MTB. V prostoru cíle však byl první 
Tomáš Vokrouhlík z týmu Trek. „Letos jsem 
tady poprvé a strašně se mi to líbilo. Technická 
a úzká trať mezi stromy, prostě paráda. Lákali 
mě sem už dřív, ale nikdy mě nepřesvědčili až 
letos, a jsem za to rád.“ Těsně za Vokrouhlíkem 
předával štafetový kolík Martin Horák a jen de-
set vteřin za ním dojel Jiří Novák. 

O vítězi musela rozhodnout voda a byl to ne-

vídaný souboj. V cíli nakonec dělila nejrychlejší 
čtyři týmy necelá minuta. Velký návrat do špič-
kového sportu osladil vítězstvím sedmatřicetile-
tý kajakář Robert Knebel. Na dvaceti minutách 
nejprve setřást Karla Slepicu z Treku a poté mu-
sel odolávat náporu Aleše Marka. „Karlovi jsem 
utekl ještě před nasednutím do lodě, ale proti 
proudu mě Aleš Marek hodně sjížděl. Po otočce 
se mi jelo líp a nakonec to vyšlo,“ popsal dra-
matický vodácký úsek Robert Knebel. „ Řekl 
jsem si, že už budu závodit jen pro radost a to se 
mi dneska moc nesplnilo. Byla to opravdová 
dřina a radost v mém věku mám hlavně z toho, 
že jsem dojel do cíle,“ dodal vítěz. Stříbro 
s odstupem necelé půlminuty vydřel Aleš Marek 
z Insportlinu. K bronzu se propádloval nejlep-
ším časem Tomáš Slovák. 

Na startu byl i VIP tým s Ladou Kozlíkovou 
a Jaroslavem Volfem. Tým Nutrend rozběhl tři-
náctý Viktor Novotný (reprezentant v dálkovém 
lyžování) a pak už šlápla do pedálů cyklistická 
mistryně světa Lada Kozlíková, která se na svém 
prvním Bobr Cupu hlavně prala s těžkým teré-
nem. Stříbrný olympionik Jaroslav Volf se před-
stavil na - pro něj netypickém - kajaku a dovezl 
tým k 35. místu.  

za AAR Promotion s. r. o., David Knebel 

Ve čtvrtek 2. 10. 2008 provedla firma NE-
TAFIM nainstalování umělé závlahy na stadio-
nu v Litovli. Dotace na ni byla získána od sáz-
kové společnosti FORTUNA a.s. 

Po instalaci bylo potřeba uvést travnatou 
plochu ihned do původního stavu. Bylo do-
hodnuto, že v rámci ušetření finančních pro-
středků si tuto práci provede oddíl kopané. 

Velké poděkování patří našim dorostencům, 
kteří se zachovali velice odpovědně a z velké 
části se podíleli na úpravě hrací plochy. 

Od ranních hodin pracovali s trenérem J. Jin-
drou tito hráči: L. Huličný, K. Jurkovič, J. Štá-
bl, J. Dvořáček, T. Chytil, M. Jindra, S. Do-

hnal, J. Polanský a z mužů M. Čep. 
V odpoledních hodinách se připojili další 

dorostenci: A. Šrom, O. Mikeska, T. Grygar, 
A. Vrba, F. Coufal, M. Oračko, J. Baránek, J. 
Chrudina, R. Mach, J. Schmidt a P. Prucek. 
Zapojili se také trenéři a vedoucí: R. Coufal, J. 
Zapletal a R. Huličný. 

Z družstva mužů má největší zásluhu na do-
končení prací D. Zavadil, P. Kvapil, P. Coufal, 
J. Procházka, M. Svačina, J. Kvapil, J. Planič-
ka a Z. Olbert. 

 
Výbor oddílu ještě jednou děkuje všem, kteří 
se na této náročné práci podíleli!  Za výbor Pavel Blažek 

Litovelští florbalisté (mužská kategorie) už 
nejsou tak silní jako loni co se týče zkušených 
hráčů. Ukázalo se však hned v úvodu soutěže, 
že zkušenost lze i trochu nahradit, když hráči do 
toho dají i to „srdíčko“. Vždyť si po prvních 4 
kolech drží 5. místo v 11členné tabulce Ligy 
Olomouckého kraje. V prvním zápase sice pro-
hráli s loňským vicemistrem (FBC Řetězárna 
Česká Ves) vysoko 1:9, ale pak porazili tým 
z Libiny 6:3 a další vítězství utrhli ve strhujícím 
utkání proti favorizovanému týmu FBS Olo-
mouc. Na výhře 2:0 měl hlavně největší podíl 
náš brankář Jiří Skála, který začaroval svoji brá-
nu a soupeři ač se snažili sebe víc, tak do brány 
míček neprotlačili. A v zatím posledním odehra-
ném utkání naši muži prohráli těsně 2:3 s týmem 
SK Prostějov, který má určitě ambice být 
v první trojici soutěže. 

Co se týče juniorů, tak ti mají ve 3. lize divi-
ze – VIIA odehraná 4 utkání, ve kterých nasbí-
rali 4 body a ty jim zatím stačí jen na 9. příčku 
v 11členné tabulce. V prvním zápase podlehli 
Gaudolinu Uničov 1:4, ale ve druhém si spravili 

chuť proti týmu XCOR Olomouc, když vyhráli 
10:4. Ve třetím utkání remizovali s týmem ZŠ U 
Stadionu Uničov 7:7 a v posledním odehraném 
utkání prohráli se suverénně vedoucím týmem 
Asper Šumperk 3:11. 

Starší žáci si zatím po 4 zápasech drží pěknou 
4. pozici v 8členné tabulce Ligy Olomouckého 
kraje. Mají na svém kontě 5 bodů za 1 výhru, 2 
remízy a 1 prohru. Žákům se podařilo vyhrát 
nad týmem Asper Šumperk 5:3 a remizovat 
s týmy FBC Sokol Mohelnice 4:4 a FBC YM-
CA Olomouc 5:5. S prvním Přerovem prohráli 
6:7, což svědčí o dobrém výkonu našich žáků, a 
také příslibu, že by mohli mít na konci sezóny i 
nějaký ten cenný kov. 

Ale nepředbíhejme, sezóna je ještě dlouhá a 
ve sportu člověk nikdy neví, co se přihodí. A tak 
popřejme našim florbalistům mnoho zdaru i  
v další zápasech. A pokud byste se chtěli podí-
vat jak hrají naši borci, tak v sobotu 1.11. na ha-
le ZŠ Vítězná hrají muži od 10:30 s Gaudoli-
nem Uničov a následně s Asperem Šumperk.  

J. Skála 

DNE 1. 9. 2008 BUDE NOVĚ OTEVŘENA 

PROVOZOVNA V LITOVLI  

NA PALACKÉHO ul. 34.  

PROVÁDÍME KOMPLETNÍ SERVIS  

VÝMĚNY AUTOSKEL PŘES POJIŠŤOVNY 

ZDARMA 

TEL. 585 154 631 MOB. 724 158 043 

Tělovýchovná jednota TJ Tatran Litovel má 
od 16. září 2008 nového tajemníka. Pana ing. 
Rostislava Papajka ve funkci vystřídal Mgr. Ol-
dřich Štěpán z Litovle. Bývalý hráč oddílu ko-
pané dlouhá léta působil jako trenér v Sigmě 
Olomouc ve sportovním středisku mládeže a re-
prezentační mládežnický trenér ČMFS Praha. 
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KAMENICTVÍ 
Litovel, Svatoplukova 127 
Tel., fax: 585 341 478,   
mobil: 605 131 789 
♦ ZHOTOVENÍ POMNÍKŮ  
♦ OPRAVY HROBŮ 
♦ ZÁKRYTOVÉ DESKY NA HROBY 

♦ 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 

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

WWW.SEPREALITY.CZ 

• prodej RD Brníčko u Uničova 4+1, novost., poz. 
500 m2, cena 1,99 mil. Kč 

• prodej dr. panel. bytu 3+1 v Uničově, 74 m2, kolau-
dace 12/2002, plast.okna, nová kuch. linka vč. el. 
spotřebičů, žal., reg. tepla, omítky, plov. podlahy, 
dlažba. Cena 1,65 mil. Kč 

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

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

• prodej dr. panel. bytu 2+1 v Litovli, 43 m2 , 2. pat-
ro, bez výtahu, bez balkónu, plast. okna, kuch. linka, 
sporák, žaluzie, omítky, reg. tepla, sklep. Cena 1,04 
mil. Kč 

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

• pronáj. obch. prost. v centru Olomouce, I. PP 120 
m2, I. NP 125 m2, náj. 60.000 Kč/měs+en. 

•  Hledáme pro naše klienty byty 1-4+1. 

NOVÁ DOPRAVNÍ ZNA ČKA 
„ZIMNÍ VÝBAVA“ 

= 
POVINNÉ POUŽITÍ  

ZIMNÍCH PNEUMATIK 
Platí od 1. 11. do 30. 4., doba platnosti může být  

odlišně upravena.        Zimní výbava        Zimní výbava – konec 




