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SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU na ná-
městí Přemysla Otakara se koná 4. 
prosince 2008 od 15.30 hod. Zú-
častní se ho pěvecké sbory našeho města.  
V programu adventního zpívání, který připravil 
Městský klub Litovel, vystoupí mladí umělci ze 
ZŠ Vítězná (DPS Benjamínek, DPS Mládí) ze 
ZŠ Jungmannova (Úsvit) a z GJO (PS Palora). 
Poté se již do tmy rozzáří vánočně oděný smrk a 
s ním stovky přihlížejících očí. 
 
SLET MIKULÁŠ Ů, ČERTŮ A ANDĚLŮ  
Druhý ročník městské soutěže o nejlepší masky 
koledníků proběhne na náměstí Přemysla Otaka-
ra 5. prosince od 15.00 hod. 
Letošní hodnocení je rozděleno 
do dvou kategorií, děti a dospělí. 
Slet zahájí vystoupení DPS Mlá-
dí a dramatický kroužek Zvone-
ček. Dále se můžete těšit na zpes-
tření programu čertovským žonglováním a poly-
káním ohně.  
V 16.00 hod. ocení komise nejlepší masky a čer-
ti se s námi rozloučí malým ohňostrojem.  
Těší se na Vás Kulturní komise MěÚ Litovel, 
Městský klub Litovel a svatý MIKULÁŠ - pat-
ron námořníků, obchodníků, lukostřelců, dětí, 
lékárníků, právníků, studentů a vězňů.  
Na obě akce je vstup volný.                        –MK- 
 
OŽIVLÁ ŘEMESLA POČTVRTÉ 
Muzeum Litovel má pro Vás speciální nabídku - 
v pátek 26. prosince 2008, druhý svátek vánoč-
ní, se v době od 15.00 do 19.00 hodin uskuteční 
již tradiční sváteční prohlídka s názvem Oživlá 
řemesla IV. Můžete se těšit na Hanáckó mozeko, 
šikovné řemeslníky, ochutnávku léčivých likérů, 
drobné vánoční občerstvení (čaj, grog, svařené 
víno, vánoční cukroví). Budete si moci vyzkou-
šet některé z činností – např. malování, drátová-
ní, pečetění voskem, výrobu svíček, krasopis 
podle historických typů písma aj. Vstupné: oso-
by nad 120 cm 20,- Kč, do 120 cm zdarma. RoN 

Události, které začaly pádem stropu v Zá-
kladní škole na Vítězné ulici dne 30. října, za-
sáhly nejen život školy, ale svým způsobem se 
dotkly snad každého. Občané se s aktuálními 
informacemi mohou seznamovat v denním tis-
ku i v televizním zpravodajství. V době, kdy 
vychází Litovelské noviny, nejsou ještě uza-
vřena šetření soudních znalců ani vyšetřování 
Policie ČR.  

Starosta města Dr. Vojtěch Grézl k situaci na 
škole uvedl: „Před lety jsme stáli před rozhod-
nutím, zda zachovat a udržet v Litovli gymnázi-
um a postavit novou základní školu, nebo  
v historické budově gymnázia ponechat pouze 
základní školu, studenti by potom museli dojíž-
dět do okolních měst. Osobně jsem se zasadil o 
to, aby v Litovli byla nová škola postavena, stá-
lo mě to mnoho úsilí. Podařilo se nám na vý-
stavbu školy sehnat nemalé finanční prostředky. 
Tím, co se stalo v poslední době, jsem sám vel-
mi dotčen. I kdyby tady bylo tornádo, strop na 
děti spadnout nesmí. Město podniká všechna 
potřebná opatření pro to, aby se odhalila příčina 
pádu stropu. Probíhají intenzivní jednání se 
soudním znalcem, se zástupci dodavatelské fir-
my VCES a.s. Praha, s firmou S–projekt plus, a.
s. Zlín, která zpracovávala projekt, se společ-
ností Inka s r.o. Olomouc, jež zajišťovala sta-
vební dozor. Jednání se účastní ředitel základní 
školy Mgr. Blahoslav Melhuba. Další jednání 
uvedených stran se pravděpodobně uskuteční  
v prvním prosincovém týdnu, kdy již bude k 
dispozici posudek soudního znalce, kterého si 
Město samo vybralo. Osobně chci intervenovat 
u Policie ČR, aby vyšetřování probíhalo urych-
leně bez průtahů a provoz školy se mohl stabili-
zovat,“ sdělil Dr. Vojtěch Grézl. 

Ředitel školy Mgr. Blahoslav Melhuba se 
podělil o své pocity a problémy, které musí 
řešit: „Přišel jsem do nové moderní školy, jed-
né z nejmodernějších v republice… Celý sbor, 
všichni jsme se snažili, aby to nebyla jen krása 
zvenčí, ale aby škola měla jistý náboj, aby na-
bízela kvalitní výuku, abychom měli zajíma-
vou nabídku mimoškolních aktivit, navíc také 
rozvíjíme bohatou mezinárodní partnerskou 
spolupráci. Teď se stane takováto věc, škola 
nám padá na hlavu. Působí to depresivně nejen 
na žáky a rodiče, ale i na učitele. Se strachem 
hledáme, kde co praská. Je pravdou, že budova 
sedá, hledá si svoji statiku. Pád stropu, to byl 
obrovský šok, nedá nám často ani v noci spát. 
Vrací se pomyšlení, co by bylo, kdyby děti zů-
staly… pokud by učitelka nebyla dost ducha-
přítomná a nevyvedla je ven ze třídy…. Nejpr-
ve byla uzavřena třída, ve které spadl strop. 
Následující pondělí byly zjištěny další praskli-
ny ve stropě, a to ve druhém pavilonu budovy. 
Po prohlídce statikem a po následných jedná-
ních jsme uzavřeli dalších pět tříd ve druhém 
poschodí s doporučením: pokud bude foukat 
vítr, vykliďte celé horní poschodí. Věc se vy-
víjela dále, zjistilo se, že na vině není jen vítr, 
ale i nedostatečná nosnost závěsů stropního 
podhledu. Z preventivních důvodů proto bylo 
pro výuku uzavřeno celé horní patro v obou 
dvou pavilonech školy, a bude tady provedena 
revize všech stropů. Pro výuku nám chybí 11 
tříd. Potěšilo nás, že v nouzi nám nabídla po-
moc základní škola Jungmannova, a to tři 
učebny. Další dvě učebny nabízel Městský 
klub. Z několika důvodů jsme se rozhodli situ-
aci řešit sami v rámci školy, přecházení dětí i 
učitelů by velmi narušilo výuku. Učí se, kde se 
dá, v dílenské učebně, v jídelně, na pódiu. Va-
říme jen jedno jídlo, aby se zrychlil výdej jí-
del. Je to složité. Využívám příležitosti a také 
touto cestou apeluji na všechny, kteří šetří pří-
činy, aby přijali co nejdříve taková opatření, 
abychom se mohli vrátit do normálních pod-
mínek výuky. Čeká se na výsledný posudek 
soudního znalce, podle kterého se budou stro-
py rekonstruovat. 

Nastalá situace je složitá pro všechny, panu-
je velká nervozita mezi rodiči, kteří svolávají 
další jednání se zástupci školy, Města a dalších 
stran. Nelze tuto věc zamést pod koberec, chá-
peme pocity rodičů. Daleko horší než materiál-
ní škody jsou škody morální, pověst školy bu-
de tímto hodně poškozena,“ uvedl ředitel Bl. 
Melhuba. 

O závěrech šetření soudních znalců a vyšet-
řování Policie ČR budou Litovelské noviny 
informovat v lednovém čísle.                      red. 



Městská televize Litovelský INFOkanál  

vysílání v prosinci 2008 
Ve městě Litovli a v jeho místních částech bylo v prů-

běhu měsíce listopadu 2008 zaznamenáno mimo jiné  
i spáchání těchto událostí:  
Dne 3. listopadu v dopoledních hodinách se dosud nezjištěný pachatel 

vloupal do osobního motorového vozidla, zaparkovaného na ulici Šafaří-
kově v Litovli a odcizil z něj navigaci. 
V noci z 5. na 6. listopadu se dosud nezjištěný pachatel vloupal do pro-

dejny benzínové čerpací stanice v Litovli na ul. Uničovské a odcizil auto-
baterie. 
V noci ze 6. na 7. listopadu odcizil dosud nezjištěný pachatel ze stavby 

kruhového objezdu v Litovli na Staroměstském náměstí rovnací rameno 
bagru. 
V noci ze 14. na 15. listopadu 2008 proběhla v územní části Obvodního 

oddělení Policie ČR Litovel bezpečnostní akce „Noční Litovel“, zaměřená 
zejména na kontrolu dodržování zákona č. 379/2005 Sb. o ochraně před 
alkoholismem a jinými toxikomániemi. V průběhu akce proběhla kontrola 
ve vytipovaných barech a restauracích, při které nebylo zjištěno podávání 
alkoholických nápojů mladistvým ani nezletilým. 
Byl zjištěn řidič, který před jízdou požil alkoholické nápoje a dalších osm 

přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komuni-
kacích.                                                                              Policie ČR 

každý den na TV obrazovkách 
kdykoli na webových stránkách města  

premiéry: středa  3.12., 17.12. a 31.12. 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/ 
 

Kolektiv tv ůrců Litovelského INFOkanálu Vám děkuje za přízeň  
i konstruktivní p řipomínky, přeje všem klidné a radostné prožití svát-
ků vánočních a veselého Silvestra. Na viděnou v roce 2009.  

Litovelský INFOkanál mohou přijímat všichni TV účastníci napojení na 
kabelovou TV firmy UPC ČR, a.s. na kanále S9 (CC 09), v rámci infor-
mačního kanálu UPC EXPRESS. Program běží v cca 1,5hodinové smyč-
ce a obměňujeme ho nejméně 2x měsíčně.  

Připomínky, názory, nápady, náměty, ale i věcnou kritiku týkající se vy-
sílání můžete volat nonstop na telefonní záznamník tel. č. 581 003 467. 
Informace o kulturních, sportovních i jiných nekomerčních akcích, udá-
lostech a zajímavostech, které chcete bezplatně zveřejnit prostřednic-
tvím TV obrazovky ve čteném zpravodajství, sdělte telefonicky či písem-
ně na MěÚ Litovel, tel. č. 585 153 250 (Ing. J. Hlavinka) 
e-mail: hlavinka@mestolitovel.cz  nebo infotv@centrum.cz. 

Nově budované přechody svými parametry vyhovují současným nor-
mám a vyhláškám. Jsou zde bezbariérové přístupy ke stávajícím chodní-
kům, byly sníženy nájezdy k vozovce pro vozíčkáře a postižené, položeny 
signální varovné pásy a vodící linie pro nevidomé a slabozraké. Přechody 
jsou opatřeny novým intenzivním osvětlením dvěma stožáry veřejného 
osvětlení. Délka přechodů byla upravována na nejvýše 7 metrů. 

Od listopadu slouží nový přechod pro pěší v Chudobíně u obchodu, je-
ho výstavba si vyžádala náklad 325.000,- Kč. 

Od začátku prosince by měly být při dodržení stanovených termínů  
v provozu přechody na ulici Kollárově a Uničovské v Litovli. Na Kolláro-
vě ulici byly předlážděny stávající chodníky a vybudován nový zpomalo-
vací práh, který umožní bezpečnější přecházení pěších a přejezd cyklistů 
přes komunikaci. Vedle přechodu pro chodce byl vyznačen přejezd pro 
cyklisty. Přechod bude sloužit především obyvatelům sídliště na Vítězné, 
kteří se po lávce přes Moravu dostanou po novém přechodu do parku a na 
ul. Kollárovu. Jeho výstavba si vyžádala náklad 495.000,- Kč.  

Na Uničovské ulici u Papcelu byl na silnici II/449 přechod nevyhovující 
délky (kolem 9 m), který nenavazoval na chodník u autobusové zastávky. 
Ani autobusová zastávka nevyhovovala požadavkům vyhlášky a byla ve 
špatném stavu. V místě přechodu proto byla zúžena vozovka na průběž-
nou šířku 7 metrů pomocí vysazené chodníkové plochy. Za přechodem 
směrem od Uničova do centra města (u sladovny) byl rekonstruován auto-

busový záliv. Ze zastávky autobusu od Červenky a zastávky ČD se cestují-
cí po novém přechodu dostanou k Papcelu, k Finančnímu úřadu. Celkové 
náklady na úpravy v Uničovské ulici dosáhnou 1.495.000,- Kč. 

Také na ulici Palackého (u HEADU) byl nevyhovující šikmý přechod  
o délce kolem 11 m, z možných variant řešení byla vybrána úprava se 
středním dělícím ostrůvkem o šířce 2 m a délce 6 m, místo pro přecházení 
tak bude v šířce 3 m. V rámci této stavby bude posunuta autobusová za-
stávka (příjezd ve směru od Olomouce) asi o 40 metrů směrem k centru 
města a bude oddělena od vozovky. Autobusový záliv bude dlouhý 25 m a 
v celé délce bude opatřen speciálními betonovými obrubami, které umožní 
zajíždění nízkopodlažních bezbariérových autobusů. Úpravy na Palackého 
ulici jsou nejrozsáhlejší, vyžádají si částku 2.035.000,- Kč a práce by tady 
měly skončit do poloviny prosince 2008. 

Výběrové řízení na tyto 4 akce vyhrála firma STRABAG, která z 5 oslo-
vených uchazečů předložila nejnižší nabídkovou cenu. Celková cena je 
4.350.000,- Kč včetně DPH, z této ceny je 53 % (2.285.000,-) hrazeno  
z dotací Státního fondu dopravní infrastruktury, 18,5 % (800.000,-) z pří-
spěvku z rozpočtu Olomouckého kraje (pouze na přechody u HEADU a 
PAPCELU), příspěvek z Regionálního operačního programu je nyní  
v jednání – zbývajících 29 % (1.265.000,-) bude případně hrazeno z toho-
to programu nebo je uhradí Město Litovel z vlastního rozpočtu.  

z podkladů odboru MH a SI zpracovala redakce 

V polovině července byly započaty stavební práce na rekonstrukci mos-
tu přes hlavní tok řeky Moravy. Stávající most již nebyl bezpečný co se 
týká provozu, ale zejména byl již delší dobu jeho technický stav hodnocen 
číslem 7, což je stav nejhorší – havarijní. Byl odstraněn a na stejném místě 
postaven most nový. Nový most má vozovku 7 m (3,5 m každý jízdní 
pruh) a po obou stranách chodníky o šířce 1,6 m. Délka mostu je 33,5 m a 
stavební úpravy před mostem i za mostem budou v délce 13 m  
a 24 m. Stavba bude trvat do 30. 4. 2009. Řidičům by však měl být k dis-
pozici od poloviny prosince. 

Investorem této stavby je Správa silnic Olomouckého kraje, Středisko 
údržby Olomouc. Ing. Jaroslav Ostřejš pro Litovelské noviny upřesnil:  
„Stavba pokračuje podle stanoveného harmonogramu, most bude podle 
smlouvy zprovozněn od 15. prosince. Termín by mohlo ohrozit jen nepříz-
nivé počasí, mrazy kolem –10 oC nebo přívaly sněhu, což neočekáváme. 
Další úpravy okolí mostu budou dokončeny na jaře 2009.“ 

Cena díla je 30 mil. Kč. 

Olomoucký kraj ve spolupráci s Městem Litovel zahájil v polovině září 
stavební akci „Silnice II/447 a II/449 Litovel – okružní křižovatka“. Stav-
bu na základě výběrového řízení provádí stavební firma KARETA s.r.o. 
Bruntál a dokončena by měla být do 22. 12. 2008. 

Křižovatka je vždy částečně uzavřena a doprava umožněna jen po polo-
vině komunikace, řízená světelnou signalizací. K termínu dokončení stav-
by nám Ing. Petr Dlabal z Oddělení přípravy a realizace investic Olomouc-
kého kraje sdělil: „Ve Smlouvě o dílo je daný termín 22. 12. 2008. Pokud 
vyjde počasí, je velmi pravděpodobné, že se křižovatka plně otevře již 
před tímto termínem. Dokončení rondelu – osázení vegetací – se bude 
provádět na jaře 2009. Olomoucký kraj na výstavbu okružní křižovatky  
v Litovli vynaložil 14 mil. Kč.“  

Nová okružní křižovatka zpřehlední hlavně příjezd do města od Šterber-
ka, původní křižovatka byla i místem častých dopravních nehod. Město se 
na výstavbě křižovatky podílí 3,5 mil. Kč.                                               red. 

UPOZORNĚNÍ. Příspěvky a inzerci do Litovelských novin bude redakce 
s ohledem na vánoční svátky přijímat výjimečně do 15. prosince. Noviny 
budou distribuovány na prodejní místa 30. prosince 2008. 

Pomohu Vám splnit si svá přání i přání vašich blízkých.  
Hotovostní půjčky již od 3 do 20 tisíc + dokonalý servis. 

Volejte 606 728 401. 



48. schůze Rady města Litovel se 
konala dne 30. října 2008 
 
Rada města revokuje své usnesení 
a nově schvaluje, že bude pokračo-
váno v přípravě realizace osvětlení 
cyklostezky Litovel – Víska. Dopo-
ručuje ZML projednat a schválit 
příslušnou rozpočtovou změnu. 
Rada města schvaluje:  

• předložený návrh Nájemní 
smlouvy - Severní II, uzavírané s 
firmou HORSTAV Olomouc, spol. 
s r.o., včetně navrhovaných změn 

• předloženou zprávu o hospodaře-
ní v lesích za III. Q 2008 a kumula-
tivně od počátku roku.  
Rada města pověřuje: 

• společnost VHS Čerlinka s.r.o. 
Litovel výkonem funkce manažera 
projektu: „Kanalizace a ČOV – do-
končení“ a „Litovel – napojení 
místní části Tři Dvory“. 
Rada města souhlasí:  

• s navrhovaným zpoplatněním 
některých služeb ve sběrném dvoře 
v Litovli od roku 2009 s tím, že za 
uložení stavební suti bude účtována 
pouze položka – přívěsný malý vo-
zík do 500 kg à 150,- Kč a u pneu-
matik nebude zpoplatňováno ulo-
žení pneumatik z osobních vozidel, 
ostatní navrhované ceny zůstávají 

•  s uzavřením smlouvy o výpůjčce 
na dřevěné sousoší „Nový vegeta-
tivní tvar“ s firmou VHS Čerlinka  

• s uzavřením smlouvy o výpůjčce 
na dřevěné sousoší „Vítr“ se ZŠ 
Litovel, Vítězná 

• s výsledky výběrového řízení a 
uzavřením smlouvy o dílo na zpra-
cování projektové dokumentace 
akce „Litovel – napojení místní 
části Chudobín“ se spol.  VIS – vo-
dohospodářsko-inženýrské služby, 
Hradec Králové 

• s konáním hudební produkce v 
pátek 19. 12. 2008 od 20.00 do 
02.00 hodin v KD Unčovice, pořa-
datel Quido Rock Agency. OV Un-
čovice souhlasí. 
Rada města doporučuje:  

• Firma AUTO Hlaváček a.s. po-
žádala o odprodej pozemku v prů-
myslové zóně za účelem vybudová-
ní autosalonu a autoservisu, kam 
by byl přesunut stávající provoz 
z nevyhovujících prostor v Litovli, 
včetně současných 22 zaměstnan-
ců. Rada města doporučuje zastupi-
telstvu města projednat a schválit 
odprodej pozemku o výměře cca 
5.000 m2 z celkové výměry 19 971 
m2, v k.ú. Nasobůrky, firmě AUTO 
Hlaváček za cenu 300,- Kč/m2.  
Rada města vyhovuje a souhlasí 
s požadovanými změnami nájem-
ních vztahů k bytu č. 2/II/220-3 
v ul. Severní (LBD). 

Rada města ukládá: 

• připravit jmenování členů 
školských rad s tím, do Rady 
ZŠ a MŠ Nasobůrky bude jme-
nován jiný kandidát za klub 
KSČM. K 31. 12. 2008 končí 
mandát dosavadních školských 
rad na základních školách, jejichž 
zřizovatelem je Město. 
Rada města bere na vědomí: 

• informace z jednání Komise pre-
vence kriminality, životního pro-
středí, Seniorklubu a Letopisecké 
komise. RM schvaluje zakoupení 1 
ks nového informativního radaru 
z položky prevence kriminality. 
 
15. zasedání Zastupitelstva měs-
ta Litovel se konalo dne 6. listo-
padu 2008. 
 
Zastupitelstvo schvaluje:  

• návrh 3. rozpočtových změn r. 
2008 

• odprodej pozemku o vým. 3.900 
m2 z celkové výměry 22 847 m2, 
v k.ú. Víska u Litovle – průmyslo-
vá zóna - fi BRAVE PASTOR s.r.
o.  Olomouc, za cenu 300,- Kč/m2  

• odprodej části pozemku parc. č. 
1638/22 ost. plocha/jiná plocha, o 
výměře cca 170 m2 z celkové roz-
lohy 1516 m2, v k.ú. Litovel, do 
spoluvlastnictví manželů D., man-
želů K., manželů P., manželů T., p. 
M. F., p. V. L., pí I. N. a p. E. N., 
všichni z Litovle, za cenu dle zásad 
města, tj. 150,- Kč/m2

. Kupující 
ponesou náklady s převodem spo-
jené. 

• směny částí pozemků v k.ú. Lito-
vel, z nichž bude vytvořeno v sou-
ladu se zastavovací studií Pavlínka 
stavební místo o výměře cca 630 
m2 v majetku Města Litovel  

• směnu dvou nově vytvořených 
parcel v lokalitě Pavlínka, o výmě-
ře 1140 m2, vytvořených v souladu 
se zastavovací studií Pavlínka, za 
pozemek parc.č. 293/11 orná půda 
o výměře 1267 m2, v majetku pana 
J. M. a pozemek parc.č. 293/18 or-
ná půda o výměře 1017 m2, 
v majetku paní J. M., vše v k.ú. Li-
tovel. Sourozenci M. ponesou ná-

klady se směnou spojené, 
Město Litovel zajistí vlastním 
nákladem vyměření nových 
parcel pro směnu.  

• směnu dílů pozemků 
z vlastnictví Města Litovel, za 
části pozemků v k.ú. Unčovi-

ce, ve společném jmění manželů R. 
a R. K. z Olomouce, manželé K. 
ponesou náklady se směnou spoje-
né. 

• přijetí finančního příspěvku ve 
výši 460.269,- Kč v rámci realizace 
náhradní výsadby od společnosti 
Tesco Stores ČR a.s. se sídlem v 
Praze 10. Současně schvaluje uza-
vření Darovací smlouvy mezi spo-
lečností a Městem Litovel. V rámci 
výstavby supermarketu Tesco v ul. 
Dukelské bylo skáceno několik de-
sítek, především málo vzrostlých 
stromů a společnosti Tesco byla 
uložena náhradní výsadba ve výši 
100 ks dřevin ve městě Litovel.  

• převod majetku z Technických 
služeb Litovel, příspěvkové organi-
zace, na Město Litovel v hodnotě 
131.006,- Kč a z Města Litovel na 
Technické služby Litovel, příspěv-
ková organizace, v hodnotě 
158.170,- Kč  

• uzavření „smlouvy o partnerství“ 
s firmou SUPERMARKET PF 
spol. s r.o. na realizaci projektu ob-
novy nemovité kulturní památky – 
domu č.p. 780 v ulici Boskovicově 
v Litovli, na němž by participovalo 
Město Litovel podílem ve výši 10 
% nákladů opravy 

• uzavření Smlouvy o partnerství 
s Obcí Haňovice na realizaci pro-
jektu „Odkanalizování místní části 
Myslechovice a obce Haňovice“  

• poskytnutí půjčky z Fondu roz-
voje bydlení těmto žadatelům: 
- Ing. Z. Č. z Litovle 100.000,- Kč 
na výměnu oken a vchodových 
dveří, panu J. N. z Litovle 50.000,- 
Kč na výměnu oken a vchodových 
dveří, panu R. Š. z Litovle – 
70.000,- Kč na modernizaci bytu, 
panu M. Š. z Nasobůrek 100.000,- 
Kč na výměnu oken a vchodových 
dveří, panu J. Š. ze Sobáčova - ne-

movitost v Litovli – 200.000,- Kč 
na opravu fasády. Doba splatnosti 
je vždy 5 let; úrok 5 %, na opravu 
fasády 4% úrok. 

• záměr odprodeje nemovitosti 
v ul. Vítězné 183/2B, s pozemkem 
st. parc. č. 541 v  k. ú. Litovel za 
nabídkovou cenu 2.150.000,- Kč a 
část pozemku parc. č. 318/1 
v rozsahu cca 3 m podél budovy a 
mezi budovou po chodník k ul. Ví-
tězné; přesná výměra bude stanove-
na GP. Neschvaluje záměr zveřej-
nění odprodeje celého pozemku 
318/1. 
ZML vyhovuje: 

• žádosti manželů L. a M. K. z Li-
tovle a schvaluje snížení kupní ce-
ny části pozemku parc.č. 1537/26 
zahrada, o výměře 322 m2 na část-
ku 100,- Kč/m2 s tím, že zbývající 
část pozemku o výměře 550 m2 a 
pozemek st.parc.č. 1681 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 21 m2, 
vše v k.ú. Litovel, budou odprodá-
ny za původně schválenou kupní 
cenu 150,- Kč/m2.  
Bere na vědomí: 

• zápis z kontroly provedené Kont-
rolním výborem v p. o. Technické 
služby Litovel.  
ZML souhlasí: 

• s umístěním novostavby RD 
v extravilánu místní části Mysle-
chovice, pozemek je ve vlastnictví 
manželů M. a L. V. z Kovářova. 
Stavebníci musí vzít na vědomí, že 
Město Litovel nehodlá v dohledné 
době upravovat přístupovou komu-
nikaci, veřejné osvětlení a nebude 
se finančně podílet na prodloužení 
inženýrských sítí. (Město Litovel 
nemá platný územní plán, proto lze 
v tomto území stavět jedině se sou-
hlasem zastupitelstva města.)  

• s podáním žádosti o dotaci na 
realizaci akce „Revitalizace Olo-
mouckého rybníka v Litovli vč. re-
konstrukce napájecí stoky“ z Ope-
račního programu Životní prostředí 
a zavazuje se do rozpočtu Města 
Litovel na rok 2009 zahrnout podíl 
na spolufinancování akce v souladu 
s podmínkami Operačního progra-
mu Životní prostředí.               J.M. 

 Horní Lipová - Ostružná 
 Bělá pod Pradědem - Videlský Kříž 
 Zlaté Hory - Petrovy Boudy 
 Jeseník - Zlaté Hory, Rejvíz - Heřmanovice 
 Zlaté Hory - Modrá - Heřmanovice 
 Javorník - Travná 
 Jeseník - Priessnitzovy léčebné lázně, Jeseník 
                            Bělá pod Pradědem - Červenohorské sedlo - Loučná 
                            Konice - Skřípov - Šubířov  

Dlouhodobý pronájem bývalé Restaurace „Záložny“ v Litovli.  
Rada města Litovel zveřejňuje nabídku na dlouhodobý pronájem nebytových prostor, bývalé Restaurace  
„Záložny“ v Litovli, na nám. Př. Otakara. K pronájmu se nabízí prázdné nevybavené prostory bývalé restaurační 
části, kuchyně a zázemí. K dispozici je cca 600 m2 nebytových prostor.  
Na rekonstrukci nebytových prostor je zpracován stavební projekt, zájemce musí z větší části záměr dodržet. 
Vzhledem k tomu, že nájemce bude realizovat rekonstrukci z vlastních prostředků, nabízí se dlouhodobý proná-
jem až na dobu 20 roků.  
K pronájmu se dále nabízí prostory hotelové části. Jde o cca 300 m2 ploch. Také zde je zpracována projektová 
dokumentace pro rekonstrukci. Výhodnější nabídka pro město je v případě pronájmu restaurační i hotelové části.  
Písemné žádosti spolu s uvedením podnikatelského záměru, kontaktními údaji a kontaktním spojením zasílejte 
nebo předejte k rukám tajemníka, Městský úřad Litovel, nám. Př. Otakara 778, Litovel, do 15. února 2009  
do 15.00 hod. Obálku označte heslem „Záložna“  
Všichni zájemci, kteří včas doručí písemnou přihlášku do výběrového řízení, budou pozváni.  
Výběrová komise se skládá z členů Rady města Litovel.                                      plné znění na www.mestolitovel.cz 



OLÚ Paseka úspěšně prošel šetřením Spojené akreditační komise ČR 
dne 23.6.2007 a získal certifikát o udělení akreditace, jejímž cílem je zvý-
šit kvalitu péče o pacienta, bezpečnost pobytu pacienta ve zdravotnickém 
zařízení a kontinuálnost léčby. Kromě těchto zásadních otázek bychom 
chtěli zvýšit i pobytový komfort hospitalizovaných pacientů na všech lůž-
kových odděleních, tj. oddělení plicním, rehabilitačním a v léčebně dlou-
hodobě nemocných. 

Byl proto vypracován a schválen projekt na modernizaci lůžkového fon-
du. Stavební práce jsou rozloženy do 3 let. Začátek prací je plánován 
na září 2008 a ukončení na podzim roku 2010. 

Celá akce bude probíhat postupně a sestává ze tří etap. 
První etapou jsou stavební úpravy budovy B OLÚ Paseka (kde jsou lůž-

ková oddělení rehabilitace 2, LDN 3, 5 a plicní 1), při kterých dojde 
k vybudování sociálních zařízení na pokojích. Tím dojde ke zredukování 
počtu lůžek na jednotlivých pokojích ze současných 4-5 na 2-3 lůžkové 
pokoje.Tato etapa je plánována na rok 2008. 

Druhou etapou bude komplexní přestavba budovy A, plánovaná na rok 
2009. Zahrnuje úpravu stávajícího oddělení rehabilitace 7, vybudování 
nových kapacit pro oddělení LDN 3, 5 a plicní 1 a dále je zde zahrnuto 
zřízení dalších nadstandardních pokojů. Tato etapa bude realizována za 
podpory KÚOK a dotace ze Švýcarských fondů. 

Třetí etapou, která je plánována na rok 2010, je rekonstrukce budovy C, 
kde jsou lůžková oddělení LDN 4 a plicní 6. Současně s tímto proběhne i 
modernizace vodoléčby. 

Celková stavební úprava neovlivní výrazně lůžkovou kapacitu OLÚ, 
avšak je vysoce pravděpodobné, že v době rekonstrukce se mírně prodlou-
ží čekací doby na hospitalizaci, za což se předem omlouváme. 

Věříme, že po dokončení celého projektu bude OLÚ Paseka plně vyho-
vovat nárokům pacientů na pobytový komfort a poskytovat nové možnosti 
pobytu a léčbu v příjemném prostředí. 

 
prim. MUDr. Polzerová Zdenka, MBA, ředitelka OLÚ Paseka 

Zveme seniory na akci Mateřského centra Rybička, která 
bude v pondělí 1. prosince od 17 hodin v Koncertním sále 
MK pod názvem „Mikulášské nadělování s besídkou aneb co už umí-
me“, na které přislíbili účast i kmotři litovelského centra manželé Štrei-
tovi. Přijďte se podívat do rozzářených dětských očí, budete odměněni 
dobrým pocitem na duši.   

Paní Miluše Hlavinková pořádá ve dnech 8. a 9. prosince 2008 pro-
dejní výstavu keramiky ve své dílně na ulici Šmakalově 291. Doporuču-
jeme návštěvu všem našim členům, a tím i možnost vybrat si krásný ne-
tradiční vánoční dárek pro své blízké.  

Rada města Litovel na svém zasedání 30. října rozhodla, že Senior-
klub Litovel bude poradním orgánem rady. Pro jeho činnost bude 
v rozpočtu pro Odbor sociální MěÚ deponována finanční částka, ze kte-
ré bude možno hradit některé akce. Vedením Seniorklubu je pověřen 
PhDr. Josef Hubáček, jeho zástupkyní je paní Alena Machačová, hospo-
dářkou paní Jaroslava Köhlerová. Členy samosprávy jsou paní Marie 
Kubínová, Jana Kabelíková, Libuše Grohmanová, pánové Miroslav 
Fendrych, Lubomír Faltus a Oldřich Zajíček.  

 
Samospráva Seniorklubu Litovel děkuje všem  

aktivním členům za spolupráci v počátečním roce 
činnosti, přeje radostné vánoční svátky a vše nejlepší 
v roce 2009. Doufá, že programem činnosti vtáhne 
do plnohodnotného kulturního a společenského živo-
ta města většinu seniorů k jejich spokojenosti  

a pohodě ducha.  

Občanské sdružení sociálních a finančních poraden  
spolu s Krajskou radou Svazu důchodců ČR informují  
Finanční poradnu mohou využívat držitelé průkazů ZTP, ZTP/P,  

senioři, sociálně slabší rodiny a rodiny s dětmi. 
Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P nabízíme informace o slevách u vy-

braných pojišťoven na pojištění domácnosti, nemovitosti, na zákonné a 
havarijní pojištění osobních automobilů, na pojištění za škodu způsobe-
nou zaměstnavateli. 

Pro ostatní klienty Finanční poradny a ostatní zájemce nabízíme pomoc 
a informace o slevách na elektrickou energii u vybraného dodavatele, na 
dodávku plynu u vybraného dodavatele, na pohonné hmoty v síti vybra-
ných čerpacích stanic, na služby vybraného mobilního operátora, pevné 
linky, na pojištění domácnosti a nemovitosti, na zákonné a havarijní pojiš-
tění osobních automobilů. 

Informace Svazu důchodců ČR ve spolupráci s občanským sdružením 
sociálních a finančních poraden ČR lze získat na adrese a tel. číslech:  

Boženy Němcové 1652/9 Přerov, úřední den každé pondělí od 9.00 – 
12.00 hod. Tel. 518 321 861, mob. 739 113 115.  

E-mail: financniporadna.OL@seznam.cz  

Návrat k tradici vysazování lip  
Z bývalé chudobínské školní zahrady v majetku města byl pro místní 

občany vybudován parčík. Nově byl založen trávník, vysazeny keře, vybu-
dován chodník. Poblíž Masarykova pomníku je umístěna informační tabu-
le s názvem „Chudobínské lípy“, pojednávající o lípách, které tady byly 
v minulosti při různých příležitostech slavnostně vysazovány.  

I dnes však chudobínští pamatují na krásnou tradici vysazování stromů  
k výročím, 27. listopadu byla v parčíku slavnostně vysazena lípa Svatoplu-
ka Čecha. Proč právě Svatopluka Čecha? Lípa věnovaná tomuto slavnému 
českému prozaikovi již tady byla vysazena v roce jeho úmrtí 1908. V 90. 
letech minulého století však byla pro špatný stav skácena. Letos je tomu 
100 let od úmrtí Sv. Čecha, a k tomuto výročí byla vysazena lípa nová.  

OŽP Litovel 

Jeden z největších a nejkrásnějších 
stromů v okolí Litovle, tzv. Šargoun-
ský dub, se dočkal svého ošetření.  

U stromu byl proveden redukční řez 
všech obvodových partií v rozsahu 
celé koruny. Vzhledem k velkému 
provozu v jeho blízkosti bylo také 
preventivně nainstalováno několik 
bezpečnostních vazeb do koruny pro 
zajištění větší stability stromu. Celá 
akce byla financována ve spolupráci 
se Správou CHKO Litovelské Pomo-
raví v rámci Programu péče o krajinu. 

Šargounský dub se nachází na dál-
kové cyklotrase vedoucí přes Litovel 
směrem k Olomouci. Také proto byla 
ke stromu umístěna informační tabu-
le. Cyklisté se díky ní mohou dozvě-
dět něco zajímavého jak o stromu sa-
motném, tak i pár obecných informací 
o dubu, dřevině jako takové.         red. 



ZNÁTE OBEC LOUČKU? 

Loučka je od Litovle vzdálená po silnici 12 
km – Cholina, Bílsko a jsme v Loučce. Ale cesta 
pro cyklisty? To je radost jet! Z Choliny do 
Loučky je totiž vyznačena nová cyklotrasa. 
Kudy tedy z Litovle? Po Cholinské ul. do My-
slechovic, v Cholině pak zamíříme směrem ke 
svaté vodě a odbočíme na nově vyznačenou 
cyklotrasu. Kousek přes les a už máme Loučku 
před sebou. A ta vyhlídka! Cestou k Loučce 
můžeme rozjímat u sochy Panny Marie – je tam 
lavička – a pak na nejvyšším bodě Vršky (401 
m) se u kamenného ukřižovaného Ježíše určitě 
zastavíme všichni. S tím se počítá, obec na tom 
místě nechala vybudovat posezení. Ten výhled! 
Z Vršků je to do Loučky už jen kousíček. A 
světe div se, z Litovle do Loučky je najednou 
místo 12 maximálně 7 km. Posezení na nej-
vyšším bodě je určeno cyklistům, turistům, ale 
hlavně občanům Loučky. Je to jejich oblíbené 
místo a není divu, že právě tady se schází 
například na Silvestra. Zde ohňostroj opravdu 
vynikne. Z Choliny jako turisté můžeme do 
Loučky dojít i po jiné trase – modré turistické 
značce. To zase nemineme jiný krásný a 
tajuplný cíl – cholinskou svatou vodu.  

Obec Loučka se může pochlubit i dalším pro 
turisty zajímavým cílem. Hned za vesnicí, 
směrem na Slavětín, vybudovala rekreační 
rybník. Nic velkého, ale modrá plocha krásně 
zdobí krajinu. A cyklisté? U rybníka najdou 
opět příjemné posezení. A pak možná objeví 
nenápadnou polňačku, ujedou něco přes 
kilometr a jsou v Nové Vsi. Uprostřed Loučky 

nesmíme zapomenout na místní raritu - bustu T.
G. Masaryka z roku 1919 – tedy první na světě! 
Pomník byl za okupace rozebrán a tajně ukryt 
ve studni, v květnu roku 1945 pak vrácen na své 
původní místo. Obci se podařilo vyřešit i 
problém co se zrušenou školou. V budově 
vzniklo Respitní centrum „Mosty v lukách“. 
Centrum pomáhá lidem, kteří dlouhodobě pečují 
o své méně mohoucí blízké, a to tak, že starost o 
ně na čas přebírá.  

A jen tak mimochodem – z krásné obce 
Loučka pochází litovelský starosta.  

Z čeho má starosta Loučky, obce s 209 
obyvateli, pan Leo Kordas, největší radost? 
Obec koupila starou budovu, je tam hospoda a 
obchod a obyvatelé budou mít k užívání sál a 
sálek. A co mu dělá starosti? Obec dům koupila, 
ale kde sehnat peníze na opravy? 

 
ZNÁTE OBEC NÁKLO? 

Do Nákla je to z Litovle po silnici 8 km, ale 
cyklistům tuhle trasu rozhodně nelze doporučit! 

Cyklisté si mohou vybrat z několika bezpečných 
možností: lesem, cyklostezkami nebo polňačka-
mi. Na Náklo je pro milovníky vodních sportů, 
kteří jsou navíc cyklisté, cesta příjemná a krátká. 
Jen asi 5 km lesem a (v sezóně) šupky dupky do 
zakázaných vod pískovny. Slyšíte ten rozdíl do 
Nákla a na Náklo? To je ta čeština. Obec Náklo 
je s pískovnou spojená v dobrém i zlém. V let-
ních měsících se nepříjemně zvýší průjezd obcí, 
a to se samozřejmě obyvatelům moc nelíbí, ale 
těžařská firma se obyvatelům dokáže odvděčit. 
Například nechala vybudovat v místních částech 
Mezice a Lhota nad Moravou dětská hřiště. 

V samotné obci Náklo je hřiště a s ním spoje-
ný sportovní areál u sokolovny. Nákelská soko-
lovna je opravdu pohledná a soustřeďuje se zde 
veškerý společenský život – plesy, různé slav-
nosti, sport. Ze sportu je to zejména stolní tenis, 
hrají se zde i přebory. To je všechno parádní, 
jenže stejně nejsou nákelští s tělovýchovou spo-
kojeni. Proč? Ve zdejší škole chybí opravdová 
tělocvična, současná je vlastně jen jakési řešení 
z nouze, a hřiště u školy není. Než žáci dojdou 
na sokolovnu, je po hodině tělocviku. Řešení se 
však našlo, vedle školy se příští rok začne za po-
moci dotace budovat hřiště na tenis, volejbal a 
další sporty. A kultura v obci? Je to k neuvěření, 
ale nákelští si vystačí v kultuře s vlastními zdro-
ji. Dechová hudba Nákelanka zahraje k tanci, na 
pohřbu nebo jen tak. Národopisný soubor Pantla 
ozdobí svým vystoupením v kroji každou slav-
nost. Naprosto originální a v česku bezkonku-
renční je „hanácké bigbit“ Stracené ráj z Mezic. 
Jak sami o sobě píšou na netu „Kapela vznikla 
negde koncem lita 1993“. Mají vlastní repertoár 
s texty zásadně v hanáčtině. A její proslavenost 
dávno překročila okresní hranice.  

Náklo je navždy spojeno i se smutnou událos-
tí. V obci, vlastně místní části Lhota nad Mora-
vou, se narodil Jan Opletal, jedna z prvních obě-
tí fašistického šílenství. Jeho památku můžeme 
uctít na hřbitově v Nákle.  

V obci patrně nepřehlédneme sochu sv. Flori-
ánka, která je naproti budovy obecního úřadu. V 
zrekonstruované budově s výtahem sídlí Obecní 
úřad Náklo od roku 1998 poté, co opustil bu-
dovu vrácenou v restituci. A sv. Floriánek? 
Socha pochází z blízké fary. Interiér fary jen 
tak neuvidíme, ale je to prý krása.     

Z čeho má starosta Nákla, obce s 1 480 oby-
vateli, pan Karel Široký, největší radost? V obci 
je dokončena kanalizace. O tom si jiné obce mo-
hou nechat jen zdát. 

A co mu dělá starosti? Stav silnic a chodníků, 
pořád je co zlepšovat. Taky by chtěl bezpečnou 
cyklostezku k pískovně.                               E.V. 

Taky jste byli na hodech ve Starém Brně? Ta-
ky jste vzali deštník do ruky a šli těch pár kilo-
metrů z Litovle pěšky nebo jeli na kole? Nebo 
snad ani nevíte o čem je řeč? No přece o hodech 
ve Starém Brně, chcete-li v Dobrní nebo taky 
v Klausowě, nebo - a už se blížíme – v Kluzově. 
Kluzov byla původně malá osada; v současnosti 
už ani nepoznáme, kde končí Haňovice a začíná 
Kluzov, je to jedna obec. Ale „hode“, ty patří 
Kluzovu. Starodávná tradice byla před 10 lety 
obnovena díky několika nadšencům, jak jinak, 
kluzovských občanů. A tak zase skoro celá ves-
nice obleče masky, napeče cukroví, koláčky a 
jiné dobroty a vypálí si dostatek slivovice. Zase 
se pase jelito, vozí koza a jde průvod v čele 
s muzikou. A muzika? Ta se na „hode“ taky těší. 
To je něco jiného, než zahrát na pohřeb, tam se 
jich sejde sotva osm, ale na „Klozovsky hode“, 
to jich přijede hnedle dvacet pět. A průvod jde a 
tancuje a všechny masky v průvodu, ale i hosté 
ze široka daleka se posilují připraveným občer-
stvením. Malé koblížky, linecké, tvarohové šá-
tečky a spoustu jiných laskomin nabízí  
„panímámy“, ve skutečnosti úřednice, učitelky a 
kdoví jaké jiné povolání mají. „Kolikpak jste 

těch šátečků napekla? Ani se neptejte, raději 
jsem to nepočítala.“  

Haňovičtí (nebo vlastně Kluzovští) umí žít a 
umí se radovat ze života. Jestli prší nebo snad 
sněží, co na tom! Hlavně, že je veselo. A tu svou 
radost přenáší i na nás, nekluzováky.           E.V. 

OD ZÁŘÍ 2008 JE NOVĚ OTEVŘENÁ PRO-

VOZOVNA V LITOVLI  

NA PALACKÉHO ul. 34.  

PROVÁDÍME KOMPLETNÍ SERVIS  

VÝMĚNY AUTOSKEL PŘES POJIŠŤOVNY 

ZDARMA 

TEL. 585 154 631 MOB. 724 158 043 



4. prosince       VÝTVARNÉ HRÁTKY – Adventní věnec a voskové 
zvonky. Sraz účastníků je v 15.00 hod. v DDM na Staroměstském ná-
městí. Cena: 30,- Kč. Je nutné se nahlásit předem.               Alena Černá 
 
5. prosince       MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA v MŠ a ŠD - návštěvu je 
třeba dojednat v DDM, Komenského ul.             Hedvika Weberová, Dis 
 
5. prosince       MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA v rodinách - návštěvu je 
třeba objednat v DDM, Komenského ul. Cena 60,- Kč za balíček a ná-
vštěvu 1 dítěte.                                                     Hedvika Weberová, Dis 
 
6. prosince       PEČENÍ VÁNOČNÍCH PERNÍČKŮ - začátek v 9.00 
hod., poplatek 50,- Kč, krabičku na perníčky si vezměte s sebou. Přihlá-
sit se můžete do 3. 12. 2008                                Hedvika Weberová, DiS 
 
6. prosince       MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA pro d ěti, která se uskuteč-
ní 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 – turnaj 
smíšených 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. I. Odstrčilová 

7. prosince       SCRABBLIÁDA - soutěž ve skládání scrabble.  
Začátek ve 14.00 hod. v DDM Komenského. Startovné 20,- Kč. 

             Mgr. Jana Čekelová  
13. prosince     VÝMĚNNÁ SETKÁNÍ ŽELEZNI ČNÍCH MODELÁ-
ŘŮ – nádraží ČD v Července od 7.00 hod. Pronájem stolu 20,- Kč, 
vstupné: děti 5,- Kč, dospělí 10,- Kč.                 Mgr. Ivona Odstrčilová 
 
17. prosince     MÁME RÁDI ZVÍ ŘATA – dětská vědomostní soutěž. 
Začátek ve 14.30 hodin v DDM na Komenského ulici. Účastnický po-
platek činí 10, - Kč. Bližší informace ve školách u učitelů přírodopisu a 
biologie.                                                                           Ing. Pavel Sova 
 
17. prosince     DÍVKA ROKU ČR 2009 - výběrový casting. Začátek v 
17.00 hod. v DDM Komenského ul.                   Hedvika Weberová, Dis 
15. – 21.12.      VÁNOČNÍ VÝSTAVA ve spolupráci s MK Litovel v 
Koncertním sále MK Litovel. Ve středu 18.12. od 10.00 hod. proběhne 
vyhodnocení výtvarné vánoční soutěže a předání drobných cen. 

             Alena Černá  
22. prosince     NÁVŠTĚVA PSÍHO ÚTULKU LOZ a předvánoční 
Olomouce. Sraz na autobusovém nádraží v Litovli v 7.45 hod. Účast-
nický poplatek činí 100, – Kč.                                         Ing. Pavel Sova 
 
 
Krásné vánoční svátky,  
prázdniny plné zimních radovánek  
všem dětem přeje  

kolektiv pracovníků DDM 

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

tel., fax: 585342448 

Program na měsíc prosinec 

V neděli 16. listopadu se sešli mladí tanečníci z Litovle, Mohelnice, Se-
nice na Hané, Náměště na Hané a Těšetic, aby si zasoutěžili v disko tanci 
a hip hopu jednotlivců v několika věkových kategoriích, a také aby před-
vedli kolektivní vystoupení svých tanečních kroužků kamarádům a rodi-
čům. Nejmenší děti předvedly své první taneční sestavičky v rozcvičkách 
(Rozcvička Trips a rozcvička s Mončou) a pak už se ve Velkém sále Zá-
ložny objevili: Tom a Jerry, Králíci, Polámal se mraveneček, pohádka o 
Karcoolce, oranžové Stužky, Fos-dance, Girl´sstreet, House dance a Dis-
ko-modelky. 

Mezi tím se usilovně soutěžilo a zde jsou medailisté: disko 1: Tobiáš 
Stejskal, Pavla Poláchová a Klára Kubálková, disko 2: David Kocourek, 
Sabina Křížková a Lucie Kocourková, disko 3: Lucie Kosová, Nela Vydr-
želová a Sára Nejezchlebová, disko 4: Klára Jachanová, Johana Kukrlová 
a Valentýna Stejskalová, hiphop 1: Barbora Morávková, Nela Vydrželová 
a Veronika Šťastná, hiphop 2: Johana Kukrlová, Petra Kočková a Markéta 
Morávková. 

Všem divákům děkujeme za vydatný potlesk, Městskému klubu za za-
půjčení krásného sálu, Městu Litovel za drobné odměny pro soutěžící a 
především všem dětem tanečních kroužků za sportovní výkony a moc pěk-
ná vystoupení. Tak za rok zase na shledanou se ,,Zlatou rybičkou“. 

Mgr. M. Grulichová, DDM Litovel 

V úterý, právě 11.11., si žáci na ZŠ v Bílé Lhotě připomněli svátek sv. 
Martina. Přípravy začaly již o několik dní dříve, kdy nejmenší děti vyrábě-
ly různé lucerničky, učily se básničky, pranostiky a písničky, s kterými na 
svátek sv. Martina vystoupily. Žáci z páté třídy dokonce legendu o tomto 
světci zdramatizovali. A opravdu krátce před pátou hodinou odpolední 
zavítal na školní dvůr svatý Martin v plné zbroji. Děti s rodiči rozsvěcova-
li lampionky a lucerničky, aby mu svítili na cestu a spolu, v čele s ním, se 
vydali na průvod vesnicí. Po procházce mohli všichni přítomní ochutnat 
pravé martinské rohlíčky, které upekla starší děvčata, nebo martinské víno, 
prohlédnout si výstavku lucerniček v přízemí školy nebo si jen tak popoví-
dat. I když nám svatý Martin pravý sníh nepřivezl, prožili jsme pěkné od-
poledne a královna mrazivých večerů paní Zima na sebe jistě nenechá 
dlouho čekat.                                                                 Za ZŠ J. Hlavinková 

Oceněné diska 3 Lucie Kosová, Nela Vydrželová a Sára Nejezchlebová  

Pracovnice Městské knihovny v Litovli děkují všem našim 
uživatelům za přízeň, kterou věnovali knihovně v roce 2008  
a srdečně zvou všechny současné, ale i budoucí čtenáře na vý-
pravy za pěkným čtením v roce nadcházejícím.  

Vážení přátelé, přejeme Vám krásné a klidné 
vánoční dny a v roce 2009 plné hrsti zdraví, 
štěstí a spokojenosti.  

Za městskou knihovnu Lenka Fišrová 



Soutěž pokračuje! V minulém kole se účast-
nilo rekordních 28 soutěžících. Z nich uspěli :  

Jurečka Jan z Litovle, Jarmila Kubičková  
z Nové Vsi a Jiří Faltýnek z Rozvadovic. 
 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. 

ŽÊVOT JE KRÁSNÉ!…ŽÊVOT JE KRÁSNÉ!…ŽÊVOT JE KRÁSNÉ!…ŽÊVOT JE KRÁSNÉ!…    

Z HANÁCKÉ AMBASÁDÊ Z HANÁCKÉ AMBASÁDÊ Z HANÁCKÉ AMBASÁDÊ Z HANÁCKÉ AMBASÁDÊ     
PRO LITOVEL PRO LITOVEL PRO LITOVEL PRO LITOVEL     
A OKOLIA OKOLIA OKOLIA OKOLI    

Máme za sebó tře neděle opravdovéch kata-
strof. Až si člověk řiká, ešle to všecko nemá 
nejakó spojitosť. Nédřiv chetl Prumyslové pa-
lác na véstavišťo. Moc z něho nezbelo, ale pré 
se bode vestavovat v drohym kridle. Pak bafla 
ta vietnamská tržnica v Libuše. Tam belo zaji-
mavy, dež be šlo o jednáni s pojišťovnó, tak je 
všecko v pořádko, ale dež se to včel vešetřoje, 
tak nikdo neomi česke. No a včel minolé tédeň 
ten zřicené supermarket. Že be se někdo na-
štval, že mliko stoji vic, než je na letáko? Mes-
lim jož někdo třiskl do stolo. 

A o nás? Haňba plot! Taková pěkná škola to 
bévala, dež toť bele všeci ti novináři, kerém se 
neřeklo, jak pěkně teplo tam bévá od května 
do záři. Šak one to te děcka nejak vedržijó te-
ho čtvrť roko, no né? A abe belo jejich otožo-
váni eště kvalitňéši, tož na ně nechaji sletět 
strope. Jenom ať si hezke nacvičijó, co se dělá 
pře poplacho! No ja, dež ono trocho vic fóklo. 
To je zajimavy, že slavny litovelsky tornádo to 
přeželo v pohodě. A nélepši je, že to snaď ni-
kdo nezavinil. No ja, te decka, co tam bele, só 
cezi. Představte si, že same složele pěsničko, 
keró se vám s malinkyma upravama pokosime 
reprodukovat.  

Strop nám spadl, strop nám spadl, 
kdopak nám ho opravi? 
Staré stavař néni doma  
a mladé to neomi.  
Zavoláme sódni znalce, 
možná něco posódi, 
policajti vešetřijó, 
pojišťovna zaplati.   
ČT 1, Prima, Nova, 
čojó pěknó aféro, 
éroplánem přeletěle 
strkajó tam kamero.  
Závěre só odělany.  
A tož, ledi, divte se: 
Nikdo néni odpovědné, 
nikdo to neodnese.  
Já vám řekno, bet to inde, 
nekde mimo Litovel 
ledi chetnó architekta 
a dostane na prdel.  
Me sme ale hodni ledi,  
je to pro nás pobidka, 
na cedolko každé hledi: 
POZOR, PADÁ OMITKA!        P. Linduška 

Město Litovel ve spolupráci s Městským klu-
bem a Fotoklubem Litovel pořádají fotogra-
fickou soutěž: MĚSTO STROMŮ 

K účasti jsou zváni všichni fotoamatéři i širo-
ká veřejnost. Z nejlepších fotografií, zvolených 
odbornou porotou z řad profesionálních fotogra-
fů, bude v únoru příštího roku uspořádána vý-
stava v prostorách Městského klubu v Litovli. 

Autoři vybraných fotografií budou odměněni.  
Téma: strom, nemusí být nutně z Litovelska. 
Formát:  barevné i černobílé foto min.15x21cm, 
max. 30x45 cm.  
Počet: max. 5 ks, seriál do 5 snímků se počítá  
za jednu fotografii.  
Uzávěrka:  20.12.2008.  
Adresa pro zaslání: Městský klub, nám. Pře-
mysla Otakara 753, Litovel 784 01. Snímky 
označte na zadní straně v pravém dolním rohu 

jménem a příjmením autora, plnou adresou,  
e-mail adresou, telefonem a názvem snímku. 
Obálku označte heslem FOTOSOUTĚŽ. Foto-
grafie se vrací autorům po skončení výstavy. 
Slavnostní vernisáž vybraných fotografií s pře-
dáním cen vítězům se uskuteční v pondělí 7. 2. 
2009 v prostorách Městského klubu.  
Výstava fotografií potrvá do 28.2. 2009. 

DOBRÉ SVĚTLO   
www.fotoklublitovel.cz 



Tak už nastal čas adventní, který ukrajuje tý-
den po týdnu a než se nadějeme, budou tu Vá-
noce. Dopřejte sobě i svým blízkým v tomto ča-
se sváteční pohodu a navštivte betlém loštického 
řezbáře pana Jaroslava Beneše. Určitě nebudete 
litovat. Jeho betlém má stejně jako celý mistrův 
dům neopakovatelné kouzlo. Již pěknou řádku 
let – betlém začal vznikat v roce 1994 – rok co 
rok tady přibývají další postavičky, známé osob-
nosti i milí sousedé. Nejdříve to byli loštičtí ob-
čané, okruh se ale postupně rozšiřuje na celý 
kraj a Moravu. Letos mezi novými postavičkami 
přibude i slavný litovelský rodák, Gustav Friš-
tenský, proto jsme neváhali betlém navštívit a  
s mistrem řezbářem si o mnohém popovídat.  

„Gustav Frištenský – z toho by si měli vzít 
příklad dnešní chlapi. Protože měl za manželku 
dceru litovelského sládka, dal jsem mu pod paže 
dva pivovarské soudky s iniciálami E.M. U no-
hou má podkovu, to je symbol jeho začátků, kdy 
se učil kovářem. Bylo krutým šprýmem, když 
mu jeho spoluučňové vrazili do rukou ještě roz-
pálenou podkovu a Gustav potom na řemeslo 
zanevřel. Mrzí mě, že veškeré doklady o jeho 
životní dráze skončily v Praze. V betlému bude 
mít místo společně s dalším silákem, obrem 
Drásalem. Vedle Frištenského letos obohatí bet-
lém známý pan Bronislav Hlůza, který zachrání 
i lidi už otrávené houbami. Proto jsem ho ztvár-
nil s velkou muchomůrkou citronovou, o které 
také napsal publikaci. Navíc z bahotu mu sym-
bolicky čouhá květinka – je přírodozpytcem, 
skautem, milovníkem přírody. V Lošticích pro-
žil dětství. A tady je pan Jan Weiser, loštický 
občan, který vedl ochotnické divadlo a zakládal 
tradici. Drží v ruce masku, kufřík odkazuje na 
jeho tátu, kterému nosíval divadelní rekvizity… 
Další postavičkou je můj soused Josef Prokop, 
velký chovatel, vypasený králík se u něj má dob-
ře, nechybí ani demižónek. Občas si u něj pose-
díme, vzali mě mezi chovatele… Jeho včelky mi 
v létě létají do ateliéru, cítí lipové dřevo. Já je 

poznám, že jsou jeho, mají na prdelce žlutou 
tečku, jednou jsem mu je donesl až domů.“  

Král Ječmínek, patron a ochránce Moravy, bu-
de také od letoška součástí betlému. „Je to můj 
nápad, proč bychom my nemohli mít v betlému 
čtyři krále? Tři králové jsou podle písma, proto-
že však žijeme na Moravě a na Hané, dovolil 
jsem si vyřezat i krále Ječmínka, on je tím, který 
by mohl Moravu povznést. Na jeho praporu je 
znak Chropyně, starosta si přijde pro občan-
ství…“ Ano, tady se uděluje občanství dřevěné-
ho království.  

K betlému patří i relikviář, který uchovává 
nejrůznější upomínkové předměty proslavených 
osobností tady ztvárněných. Gustava Frištenské-
ho bude připomínat mýdlo – krabice s mýdly  
z jeho doby se totiž našla dobře ukrytá za trá-
mem na půdě po ničivém tornádu. Do relikviáře 
ho věnovala paní Zdeňka Frištenská, která k to-
mu uvedla: „Dokazuje to, jak bylo za války mý-
dlo vzácné…“ Betlém má i svého průvodce, ja-
kousi kroniku, kde ztvárněné postavičky jsou v 
konečné podobě konfrontovány s portrétní foto-
grafií. Pan Beneš vždy usiluje o zachycení co 
nejvěrnější podoby, výrazu. Vzhledem k veli-
kosti figurek je to opravdu náročné. Najdeme 
tady malíře Adolfa Kašpara, spisovatele Martina 
Strouhala, ilustrátora Huga Šilberského, sklada-
tele a hudebníka Stanislava Adama, restaurátora 
Ludvíka Kopku, zpěváka Jaroslava Wykrenta, 
triatlonistu Romana Kaniščeva – ten je výjimeč-
ně zachycen už v mladém věku, souseda Emila 
Hekeleho, cyklistu. „Paní Jana Šromová – ta mi 
vyčítala, že v betlémě je málo ženských. Tak 
jsem chtěl vyřezat ženu, ne konkrétní postavu, 
ale najednou se jí to začalo podobat... Přesto mi 
každý rok říká: „Je tam málo ženskéch…“  
„Jediná osoba, která v betlému vlastní brýle pří-
mo z optiky, je postava pana Vladislava Vitoula, 
ředitele Vápenky. Když jsem vyřezal jeho posta-
vičku, ptám se: mám vám udělat brýle z drátu 
nebo si je necháte udělat v optice? řekl jsem to 

pochopitelně z legrace, leč stalo se tak. Jiří Kájí-
nek je tady zase jediným Čechem, zachycen jak 
jinak než při útěku.“ Nemohl chybět, v pozadí 
jsou totiž vyobrazeny hrady a zámky Bouzov, 
Úsov i Mírov.  

A je tady řada dalších postaviček. Z každé po-
stavičky, z každého dílka v soukromé galerii vy-
zařuje zručnost a zapálený cit. Je v nich zapsána 
osobitost člověka, který má to štěstí, že jeho zá-
liba je i jeho povoláním; do své práce dává veš-
kerý svůj um a své myšlenky. Stejně, jako je 
srostlý s dřevem, tak cítí i s krajem ve kterém 
žije. Chce, aby si zachoval svůj ráz, nezapomně-
lo se na ty, kteří něco uměli a rodný kraj prosla-
vili. „Je mým přáním, aby betlém jednou sloužil 
městu dál, chci ho městu odkázat. Chci, aby byl 
kronikou, aby se na něj lidi chodili dívat, aby 
žil…“ 

Přišel i s nápadem – Litovel by měla mít vos-
kovou figurínu Gustava Frištenského, měl by  
v Litovli rozhodně být. Nebude to levná záleži-
tost, ale určitě se najdou lidé, kteří budou ochot-
ni tuto myšlenku podpořit. Je to osobnost, nejen 
slavný zápasník. Měl svoje ideály, životní filo-
sofii, a toho je pořád třeba. „Dyť ti pražáci se 
před náma můžou třepat, vemte si obr Drásal, 
Frištenský – zápasník, který nebyl poražen…“ 

Pana Beneše si návštěvníci srpnového Litovel-
ského otvíráku pamatují i jako autora originální-
ho dárku pro vedení pivovaru. „Týden před 
slavností mě navštívil náš pan starosta, a abych 
vytvořil něco vhodného jako dar. Což o to, vyře-
zat není problém, ale dát tomu myšlenku, nápad. 
I vyřezal jsem Pivovařce litovelského, broučka, 
který by na příštím otvíráku, pokud budeme 
opět přizváni, měl dostat družku. Tak, aby se 
mohl rozhojňovat, aby piva byla vždy hojnost, 
bylo vždy chutné; i proto jsem mu také dal klás-
ky ječmene.“ 

Pracuje se všemi vhodnými druhy dřev, ne jen 
s lipovým. Když si přijdete objednat nějaký dá-
rek, je pak přímo „šitý“ na obdarovaného, o ně-
mž si řezbář zjistí to podstatné, co třeba. „Často 
se mi stává, že si tady rodinka koupí malý betlé-
mek, a chtějí za rok další figurku. A koho byste 
chtěli? My bychom chtěli Vás…“ 

A jak se řezbařině naučil? „Vypracoval jsem 
se sám, nikde jsem se nevyučil. Jsem vyučený 
stolař a tak jsem měl ke dřevu blízko. V rodné 
obci mého otce ve Vranové Lhotě žil pan Doc. 
Oldřich Slavíček, který restauroval památky ze 
dřeva. Ten mi dal základy řemesla. Něco jsem 
vyřezal a on mi to hodnotil, vždy mě chválil, i 
když jsem to nechtěl slyšet. Říkával mi – dělej 
tak, jak to cítíš. Dnes už se spolu nevídáme, žije 
v Čechách. Ale jeho radu ctím; nestačí školy, 
moje krédo je Srdcem a dlátem. Nehledím na to, 
kolik hodin strávím nad prací… nejhezčí je a 
nejvíce si vážím toho, když se sem lidé vracejí a 
přivádějí i své známé.“ 

Betlém loštického řezbáře pana Jaroslava Be-
neše je možné navštívit v jeho domě v Lošticích 
denně (i ve dny volna, o svátcích, dokonce i na 
Štědrý den) od 1. prosince do 6. ledna v době od 
14.00 do 18.00 hodin. Z náměstí je třeba vydat 
se směrem ke kostelu Moravičanskou ulicí a po-
kračovat až k domu č.p. 439. (Zájemci se tady 
mohou nechat i vyportrétovat přítelem, malířem 
Petrem Hercíkem.)  

Přejeme hezký zážitek.                             
za red. Jana Motlová 



Tuto groteskní komedii současné francouz-
ské autorky Yasminy Rezy uvede Městský 
klub Litovel v neděli 14. prosince v 19 hod. ve 
Velkém sále Záložny. V autorčině prozatím 
poslední hře - Třikrát život - se setkáváme se 
zcela obyčejnými lidmi, kteří mají s námi vše-
mi mnoho společného. Jde o dva manželské 
páry. Jeden z nich přichází na večeři ke druhé-
mu, ale přichází o den dřív, než bylo domluve-
no. Ve třech variantách této jediné výchozí si-
tuace se pak rozvíjí hra o setkávání a míjení se, 

o chtění domluvit se i o snaze bořit zajeté ko-
leje života. Hra o touze po tom, co nemáme, 
ale chceme a nikdy nemůžeme mít, hra o živo-
tě viděném jakoby pod lupou. 

Jazyk Yasminy Rezy je mistrně úsporný a 
její nejnovější hra je provokativní, nabitá na-
pětím, vtipnými kontrasty a ironií. Nutí k smí-
chu i k mrazení v zádech. Hra Třikrát život je 
pro divadelníky přitažlivá i proto, že se jednot-
livé postavy představují ve třech variacích jed-
né situace v nečekaně nových souvislostech. 

Tato groteskní komedie s hořkými podtóny se 
uvádí na mnoha evropských scénách, ty nej-
prestižnější nevyjímaje - a vždy s velkým di-
váckým úspěchem. 

Výborné obsazení herců Městských divadel 
pražských v čele se Simonou Stašovou, Oldři-
chem Víznerem, Veronikou Gajerovou a Ota-
karem Brouskem ml. pod režijním vedením 
Milana Schejbala a doplněné hudbou Dalibora 
Gondíka zaručuje příjemně strávený večer i u 
nás v Litovli.  

Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně 
Městského klubu Litovel (www.mklitovel.cz) 
nebo v TIC (Bavi).                                   -MK- 

Pořad vánočních bohoslužeb v Litovli: 
Štědrý den 24. 12. 2008  
Litovel (dětská mše svatá) - 15.00 hod.  
Červenka - (půlnoční mše sv.) 21.00 hod.  
Litovel (půlnoční mše sv.) - 23.00 hod. 
Boží hod vánoční 25. 12. 2008  
Litovel - 9.30 hod. 

Dětský pěvecký sbor MLÁDÍ  
při ZŠ Vítězná v Litovli 
vás srdečně zve na svůj  

VÁNOČNÍ KONCERT, 
který se koná  

v úterý 16. prosince 2008 v 18.00 hod. 
v Husově sboru v Litovli. 

Naším hostem je Miniband Litovel. 
Vstupné dobrovolné 
Těšíme se na vás! 

V předvánočním čase rok co rok v rádiu znějí 
hity populárního zpěváka Janka Ledeckého ja-
ko „Sliby se maj plnit o Vánocích“, „Ryba ry-
bě“ či „Září hvězda září“ stejně jako tradiční 
koledy. Stejnojmenné album „Sliby se maj plnit 
o vánocích“ se dočkalo pokračování v podobě 
CD „12 vánočních nej...“, za které si začátkem 
prosince převezme Janek Ledecký zlatou desku 
od vydavatelství Popron. Toto CD tvoří také 
základ koncertní dramaturgie Jankova velkého 
vánočního koncertu. 

Vystoupení J. Ledeckého jsou svým způso-
bem vždy výjimečná a naplněna velmi příjem-
nou přátelskou a bezprostřední atmosférou, díky 
které se jedna z největších hvězd současné pop 
music přibližuje svým posluchačům. Je vítanou 
protiváhou předvánočnímu zmatku a shonu.  

Janek Ledecký spolu se svou kapelou a také 
za doprovodu smyčcového Nostitz Quarteta za-
hraje a zazpívá v pondělí 8. prosince v 19 hod. 
ve Velkém sále Záložny. Vstupné v předprodeji 
1. - 5.ř. 200 Kč, 6. – 10.ř. 180 Kč, 11. – 20.ř. 
140 Kč, na místě + 50 Kč. Vstupenky si můžete 
zakoupit v pokladně Městského klubu Litovel 
(www.mklitovel.cz) nebo v TIC (Bavi).     -MK- 

Zveme Vás na cyklus „Adventních koncertů“, které se uskuteční v Husově sboru v Litovli: 
 
7. 12. v 17. 00 hod.   HANÁCKÁ MÔZÊKA 
                                   Vánoce na Hané, tradiční zvyky a vánoční koledování  
 
9. 12. v 16. 30 hod.   DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR 
                               A DRAMATICKÝ KROUŽEK ZŠ VÍTĚZNÁ 
                                   Radostné očekávání Vánoc očima těch nejmenších 
 
16.12. v 18. 00 hod.  DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR MLÁDÍ 
                                   Přivítání vánočních svátků dětmi 
 
20.12. v 18. 30 hod.  SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR HANY KAŠTANOVÉ 
                                   Přivítání vánočních svátků dětmi 
 
HANÁCKÝ BETLÉM akademického malíře, litovelského rodáka Františka Doubravy,  
který jej vytvořil kolem roku 1925, si budete moci prohlédnout denně od 15. do 28. prosince  
v čase od 10.00 do 16.00 hodin v Husově sboru. 
 
KLUB PRO DĚTI CVRČEK 
je projekt nízkoprahového klubu volnočasových aktivit pro děti, který druhým rokem působí  
na půdě Církve československé husitské v Litovli. Zájemci se s ním mohou blíže seznámit. 
 
SLAVNOSTNÍ PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA 
bude v rámci projektu posledním společným adventním setkáním. 
uskuteční se na Štědrý den, tedy 24.12, ve 22. 00 hodin.  
Projekt zaměřený na obohacení kulturního života realizuje Církev československá husitská  
v Litovli ve spolupráci s Olomouckým krajem, městem Litovel a Olomouckou diecézí Církve 
československé husitské. 

PĚVECKÝ SBOR  
PALORA  

PŘI GJO LITOVEL   
Dovolujeme si Vás pozvat na 

vánoční koncerty PS PALORA  
a Komorního orchestru Iši Krejčího z Olo-
mouce. Ve společném nastudování zazní Mis-
sa brevis pastoralis Jiřího Pavlici, lidové kole-
dy a Alleluja Gordona Younga i Geogra Fried-
richa Händela. Závěr bude již tradičně patřit 
lidové koledě, která nesmí chybět - Narodil se 
Kristus Pán v úpravě pánů Hlíny a Hanuše. 
Koncert pro Litovel se koná ve čtvrtek 18. 
12. 2008 v 18.00 hodin v aule Gymnázia Ja-
na Opletala.  

Vstupenky budou od prosince k dostání  
v knihkupectví ALFA ATLAS pana Lindušky.  

 
Druhý vánoční koncert se uskuteční v  Šum-

perku v Klášterním kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v pátek 19. 12. 2008 v 19.00 hodin.  

 
Předpremiéra společného provedení Missy 

brevis proběhne v pátek 28.11.2008 v 18.00 
hodin ve Slavnostním sále Klášterního Hradis-
ka v Olomouci v rámci závěrečného koncertu 
8. ročníku přehlídky komorních orchestrů Se-
tkání 2008.  

Srdečně zveme.  
 

Za PS PALORA Marcela Barvířová, 
sbormistryně 



SUPPORT LESBIENS 
pondělí 1. 12., Velký sál Záložny, 19.00 hod., vstupné: 
předprodej 150 / na místě 200 Kč 

koncert oblíbené pop-rockové kapely   
 
ČESKÁ REPUBLIKA POMÁHÁ, POMÁHEJTE S NÁMI! 
úterý 2. 12., Výstavní síň MK, 18.00 hod., vstupné: dobrovolné 
Arcidiecézní charita Olomouc ve spolupráci s MK a Římskokatolickou 
farností Litovel vás srdečně zvou na přednášku o pomoci v rozvojových 
chudých zemích, doplněno fotovýstavou 
 
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNO ČNÍHO STROMU 
čtvrtek 4. 12., nám. Př. Otakara v Litovli, od 15.30 hod., volný vstup 
účinkují pěvecké sbory: DPS Benjamínek (ZŠ Vítězná), DPS Úsvit (ZŠ 
Jungmannova), DPS Mládí (ZŠ Vítězná), PS PALORA (GJO)  
 
2. SLET ČERTŮ, MIKULÁŠ Ů A ANDĚLŮ 
pátek 5. 12., nám. Př. Otakara, od 15 hod., volný vstup 
přijďte všichni (děti i dospělí) na náměstí mezi 15. a 16. 
hod., porota vybere nejlepší masky a ohodnotí zvlášť 
v kategoriích: děti, dospělí  
od 15.00 hod. DPS Mládí, dramatický kroužek Zvoneček (ZŠ Vítězná)  
vystoupí agentura LEV (čert jako žonglér, kejklíři s hořícími kužely, 
polykači ohně a ohňová show)    
v 16.00 hod. vyhodnocení a předání hodnotných cen nejlepším maskám 
 
JANEK LEDECKÝ - VÁNO ČNÍ KONCERT 
pondělí 8. 12., Velký sál Záložny, 19.00 hod., vstupné: předprodej  
od 140 / na místě + 50 Kč 
s hudební skupinou a smyčcovým kvartetem: M. NOSTITZ QUARTET  
 
VÝSTAVA STUDIA ATELIÉR 
8. – 30. 12., Výstavní síň MK, PO, ÚT, ČT: 8 – 15, ST: 8 – 17, PÁ, SO: 
10 – 13 hod. vstupné dobrovolné  
prodejní výstava litovelských výtvarníků 

Yasmina Reza: "TŘIKRÁT ŽIVOT" 
neděle 14. 12., Velký sál Záložny, 19.00 hod., vstupné: 250 / 200 / 150 Kč 
groteskní komedie, hrají: S. Stašová, V. Gajerová, O. Vízner, O. Brousek  
 
VÁNOČNÍ VÝSTAVA 
15. – 20. 12., Koncertní sál, PO – PÁ 10 – 17, SO 10 – 13 hod., vstupné 
dobrovolné 
prodej vánočních ozdob a dekorací a výstava dětských prací DDM 
 
EFEKTNÍ SMY ČCOVÁ SHOW VE STYLU VANESSA MAE 
středa 17. 12., kostel sv. Marka v Litovli, 19.30 hod., vstupné: předpr. 
80 / na místě 130 Kč      
v podání smyčcového tria Inflagranti  
 
„NAPŘÍČ KONTINENTY“ 
sobota 20. 12., Husův sbor v Litovli, 18.30 hod., volný vstup 
vánoční koncert KPH  
 
VÁNOČNÍ KONCERT KANTIKY A PS PALORY LITOVEL  
čtvrtek 25. 12., kostel sv. Marka v Litovli, 16.00 hod., vstupné: 30 Kč 
kromě vánočních písní bude předvedena i mše K. Martínka – MISSA IN 
ES (pro smíšený sbor a sóla) 
 
PŘIPRAVUJEME: CYKLUS LEKCÍ B ŘIŠNÍCH TANC Ů  
od 12. ledna 2009, přihlášky do 12. 1. osobně v kanceláři MK nebo  
e-mailem: brustikova@mklitovel.cz 
Akce na další měsíce: REPREZENTAČNÍ PLES (17. 1.)  
DIVADLO JÁRY CIMRMANA, HANÁCKÉ BÁL (únor) 
 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 
 
PŘEDPRODEJ: TIC (Bavi) Litovel , nám. Př. Otakara 754, tel./fax.: 
582 342 300, 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, www.
mestolitovel.cz 

Setkání s břišním tancem jsou pro vás, ženy a 
dívky, které chcete probudit svou vnitřní krásu a 
jemnou ženskost. Relaxační způsob tance čistí a 
uklidňuje mysl. Zbavíte se únavy, doplníte ži-
votní energii, uvolníte pánev, snáze otěhotníte, 
získáte harmonii, pohodu a zcela zapomenete na 
starosti všedního dne. Postupně se naučíte zá-
kladní prvky břišního tance, které potom můžete 
zatančit na diskotéce, plese nebo v soukromí 
svému partnerovi. Prvky tance i celá koncepce 
Setkání vyhovuje všem věkovým i váhovým kate-
goriím. Dobře a naprosto přirozeně se tady mů-
že vedle sebe cítit i babička s vnučkou. Každá 

žena umí tančit sama za sebe - stačí se uvolnit. 
První úvodní setkání vede Dagmar Kratochvi-

lová v pondělí 12. ledna 2009 v 18.00 hod. v 
Koncertním sále MK Litovel. První vstup je vol-
ný, můžete si nezávazně vyzkoušet tanec i atmo-
sféru při setkání. Vezměte si pohodlné a poho-
dové oblečení. Nejlepší je volná sukně v pase do 
gumy a tričko, tančí se bosky nebo v ponožkách, 
případně lehkých cvičkách. 

Tanec doprovází Vraťa Kratochvil na africký 
buben, australskou didžeridu, tibetské mísy, va-
lašskou koncovku, chřestidla atd. Rytmus bubnu 
a nekonečné táhlé tóny didžeridy velmi napomá-

hají k celkovému uvolnění i příjemné atmosféře.  
Cyklus pravidelných Setkání s břišním tancem 

bude probíhat potom každé pondělí od 19. 1. do 
16. 2. 2009 vždy v 18 hod. Přihlášky podávejte 
do 12. ledna osobně v kanceláři MK nebo e-
mailem: brustikova@mklitovel.cz, tel.: 585 341 
633, 775 339 098. Poplatek za cyklus je nutno 
uhradit do 16. 1. 2009.  

 
Přijďte si zatančit, odpočinout i potěšit tělo a 

duši. Těší se na vás Dagmar a Vraťa Kratochvi-
lovi a pořadatelky MK Litovel. 

-MK- 

Hudba bez hranic... 
Trio mladých sympatických instrumentalistek, 

které sice vyšlo ze stylu hraní à la Vanessa Mae, 
ale připravilo vlastní energickou INFLAGRAN-
TI MUSIC. Na moderním soundu skupina 
zkombinovala interpretaci oblíbených klasic-
kých melodií (např. Vivaldi/Léto, Monti/Čardáš, 
Offenbach/Kankán) s nově vytvořenými smyč-
covými verzemi soudobých hitů (mj. Europe/
Final Countdown, Queen/Show Must Go On, 
Metallica/Nothing Else Matters).  
Členky účinkovaly s Pražskou komorní filhar-

monií, orchestrem Národního divadla a dalšími 
předními českými i zahraničními ansámbly, byly 
na turné po Japonsku, Itálii, Řecku a Polsku, 
hostovaly s hvězdami české pop music a spolu-
pracovaly i s veličinami světové klasické hudby.  

Vystoupení tria ve složení dvoje elektrické 

housle a violoncello probíhá na tzv. halfplay-
back, tj. špičkové instrumentální výkony jsou 
VŽDY NAŽIVO, doprovázené rytmickými zá-
klady ze záznamu.  

„Kapela chce nabídnout posluchačům pozitiv-
ní emoce. V dnešní uspěchané době nemůžete 
rvát lidem klasiku do tramvaje. Ale klasiku v 
naší verzi si už do mobilu stáhla spousta lidí. 
Jsem ráda, že ji poslouchají, klasická hudba by 
neměla zmizet z lidských srdcí,“ dodala Markéta 
Muzikářová. 

Účinkují: Markéta Muzikářová (první housle), 
Kateřina Lískovcová (druhé housle), Sylva Jab-
lonská (violoncello). 

MK Litovel zve všechny na tuto ojedinělou 
smyčcovou show. Vstupenky si můžete zakoupit 
v pokladně Městského klubu Litovel nebo v TIC 
(Bavi). Zpříjemněte si předvánoční čas s námi.  

-MK- 



1.12. pondělí    9.30 – 11.30 hod. – PERNÍKOVÉ DOPOLEDNE  
                         - malování perníčků s babičkou a dědečkem  
                         (přinést napečené perníčky) - 2. p. herna,  
             v rámci krajského projektu „Babiččiny buchty, dědovy nápady“  
1.12. pondělí    17. 00 hod. Koncertní sál MK  
                         MIKULÁŠSKÉ NAD ĚLOVÁNÍ S BESÍDKOU  
                         Jen pro klienty MC, přinést s sebou zakoupené kupony  
2. 12. úterý      20.00 – 21.30 hod. - JEDNÁNÍ TDM  
                         (tým dobrovolných maminek) plán společných akcí  
8. a 9. 12.         od 14.00 – 16.00 hod.  
              VÝROBA VÁNO ČNÍCH DEKORACÍ PRO SENIORY   
                         - klienty Charity Litovel, (cca 60 ks)  
                         Hlídání dětí zajistí 2 TDM a ostatní vytvoří vazby   
15. a 16. 12.     VÁNOCE A JEJICH TRADICE -  
                         koledy, výroba svícnu z jablka a pomeranče  
                         (přinést s sebou), překvapení pro děti   
17. 12. středa  18.00 – 19.00 hod. PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER  
                         MUDr. Nora Hradská, dětská pediatrička  
                         na téma: PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ D ĚTÍ 
 
POZOR! Od 22. prosince 2008 do 4. ledna 2009 bude MC uzavřeno! 
OPĚT ZAČÍNÁME v pond ělí 5. ledna 2009 

PONDĚLÍ         9.30 – 11.30 hod.       KAŠPÁRKOVO DOPOLEDNE (děti 2,5 – 4 roky), herna 1. patro 
                          14.00 – 16.00 hod.       MÁMO, UD ĚLEJ SI NA SEBE ČAS – odpolední posezení (volná cvičebna bez programu), cvičebna 2. p.  
                          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 (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 (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 
 
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 

AKCE NA PROSINEC: 

Na všechny kurzy, cvičení,  
výtvarnou tvořivost se předem  

přihlašuje, omezený počet míst. 

Státní svátek 17. listopad byl pro některé z nás krásným zážitkem. Tento 
den jsme si totiž vybrali pro uspořádání již druhého ročníku 
LAMPIČKOVÉHO POCHODU - uspávání broučků a zvířátek 

Sraz byl u dvorku Městského klubu, přišly děti, rodiče i prarodiče. 
Celkem se sešlo 400 – 450 lidí a všichni společně s lampičkami vykročili 
parkem na chatu Doubravu. Tam na ně čekalo překvapení v podobě 
mysliveckých trubačů z Doubravy pod vedením pana Eliáše. Také 
beruška, brouček a muchomůrka měli hodně práce s vítáním těch 
nejmenších. Rozdávali odměny – balíčky za to, že si vzpomněly na zvěř  
v lese a přinesly krmivo – kaštany, žaludy, mrkve... 

Také promluvil garant celé akce pan starosta Litovle MVDr. Grézl, 
který je sám myslivec a byl mile překvapený tak velkou účastí. Nakonec 
děti pomohly zavolat paní Zimu (paní Eliška Šromová), která zazpívala za 
doprovodu kytary písničku Včelích medvídků. 

Touto cestou srdečně děkuji všem, kteří si našli čas a tuto akci MC 
podpořili. Především pak dětem za krásné lampičky a krmivo i všem 
týmovým dobrovolným maminkám, které se na organizaci a přípravě 
podílely.                                                                                                   red. 

Přejeme radostné prožití svátků vánočních, pohodu  
a štěstí v kruhu rodiny. Ta je základem pro výchovu dětí. 
Rozzářené oči našich nejmenších a vykročení správnou 
nožkou do Nového roku 2009  

přeje kolektiv MC Rybička 

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

Nové vzory zdravotní obuvi  
Dětskou certifikovanou obuv „Žirafa“ 

Dámskou a pánskou obuv, papuče, cvičky 

Školní tašky a batohy – zn. Bagmaster  

Kabelky  

Ortopedické vložky, punčochové zboží  

Thermo ponožky teplotních tříd A, B,C  

Při předložení tohoto inzerátu  
vánoční sleva 10%. 

Zákaznické karty na 30-50 % slevy 
pro jednotlivce, celé rodiny i kolektivy.    

 



V seznamu obcí Čech a Moravy bývaly dvě obce se jménem 
Chudobín. Ta šťastnější, protože je jí dopřáno dodnes spokojeně žít, je 
náš Chudobín u Litovle. K druhému Chudobínu, na bývalém okrese 
Žďár n.Sáz., se osud obrátil zády. V roce 1953 se tato obec octla na 
dně, zatopená vodami Vírské přehrady. To jsem věděl, ale nic víc. 

Nestojí za to, dokud je čas, podívat se, kde vlastně stála ta obec, s níž 
jsme nesli stejný název? Kdo a jak tam žil, kde si vybrali ti lidé nová 
sídla? Takové otázky se mi točily v hlavě večer 17. října. Druhý den 
ráno bez velkých příprav jsem vzal publikaci o dějinách našeho 
Chudobína, několik pohlednic obce se třemi kostely a jel jsem. 
Mohelnice, Moravská Třebová, Svitavy, pak dolů na Poličku a dál 
překrásnou podzimem zbarvenou krajinou přes Jimramov do Dalečína. 
Tu byl Cíl. V Dalečíně totiž poetická Svratka ztrácí své jméno, 
proměňuje se v milióny kubíků vody v nádrži, aby se Svratkou zase 
stala až pod mohutnou, pyšnou železobetonovou hrází nad městečkem 
Vír. 

První zastávka – kde jinde, než na Dalečickém úřadu. Byla tam milá, 
vstřícná i trochu překvapená paní sekretářka, od níž jsem dostal, kromě 
zasvěcených informací, i velmi hezkou knihu Chudobína - historie 
zaniklé obce a řadu pohlednic. To byl nečekaný revanš. Budu se snažit, 
aby tu knihu aspoň prolistovalo co nejvíce zájemců od nás. 

Silné zážitky potom přineslo setkání s několika dalešickými občany, 
kteří z toho Chudobína pocházejí nebo jej důvěrně znali. Kdo by se 
divil, že se paní Pantůčková svěřovala se svými prožitky z rodné obce a 
přitom se jí zarosily oči? Paní Svobodová, temperamentní, chtěla toho 
ukázat co nejvíc. „Do Chudobína chodíme po tamté cestě!“ Píšu to 
správně! Stále se tu chodí do Chudobína, který není. Ani pod vodou už 
není. A pak jsem vyhledal paní učitelku Horáčkovou. Na lavičce na 
zahradě padlo mnoho otázek a odpovědí. I tato slova nakonec zazněla:  
„Jezdíte na kole? Pojďte, já vám půjčím kolo a pojedeme se tam 
podívat.“ Cesta za poznáním vygradovala.  

Z Dalečína až k Víru vede po pravé straně nádrže, těsně nad ní, hrubě 
vyasfaltovaná lesní silnička. Pro pěší a cyklisty, na čtyřech kolech sem 
smí jen lesní dělníci. Popojížděli jsme. Podél cesty stojí několik 
informačních tabulí, je nezbytné alespoň zběžně si je prohlédnout. Od 
Dalečína jsme něco přes 3 km. A teď se dovídám, že zde začínala obec, 
tamhle že stál „horní“ mlýn, viděli jsme základy dvou domků (stav vody 
je dnes nízký), tu bývala hospoda… Dojeli jsme až ke skalnímu 

ostrohu, zasahujícímu doprostřed řečiště. Na něm, na holé skále, zápasí 
o život stoletá borovice, pro Chudobínské důležitý, obdivovaný svědek 
minulosti.  

V padesátém roce stálo v Chudobíně 22 domů a bydlelo tu 143 
občanů. Obec neměla typickou náves, až do zániku obce tu stával  
„dolní“ nebo také „panský“ mlýn. Významnou byla usedlost č.p. 2  
s mnohostranným využitím. Byl tu totiž statek, ale také hostinec, 
ubytovna, obchod, povoznictví, řeznictví a jatka. Účel se měnil, stejně 
jako majitelé. Škola tu nikdy nebyla. Ostatní obydlí s hospodářskými 
budovami nebyla nijak honosná, ale občané si je pečlivě udržovali. Byli 
to chalupníci, řemeslníci, lesní zaměstnanci. V okolí Chudobína byla 
příroda neobyčejně krásná, a tak ve svých domech mnozí chudobínští 
přistavovali pohostinské světničky pro letní a zimní hosty.  

Jenže! Na Chudobínské čekala těžká padesátá léta! 1. května 1957 
obec úředně zanikla… Třetina občanů se odstěhovala do pohraničí, 
třetina se uchýlila k příbuzným nebo se usadila jinde a zbývající třetina 
si postavila nová obydlí v blízkém Dalečíně, v části, které nyní říkají 
Nový Chudobín. Dávno už jsou tu zabydleni. Ale na ten starý Chudobín 
všichni v sobě nosí ty nejkrásnější, ale i trpké vzpomínky. 

Vracím se domů se stejnými pocity.  
Vlastimil Nedoma (red. kráceno) 

Název Chudobín nesla také malebná obec v krásné přírodě u řeky 
Svratky, mezi Žďárskými vrchy a Nedvědickou vrchovinou.  

Dobová pohlednice 

Dne 6. listopadu v 18 hodin se v salonku restaurace Muzeum uskutečni-
la přednáška Karla Poláška, zaměřená na motorismus v Litovli od počátků 
do roku 1940. Díky moderní technice jsme měli možnost vidět na plátně 
mnoho zajímavých naskenovaných fotografií automobilů i motocyklů, kte-
ré vlastnili nebo provozovali občané města Litovle. Děkujeme všem, kteří 
zareagovali na výzvu v listopadových LN a kteří si nenechávají vzácný 
obrazový materiál jen pro sebe. Když se totiž spojí písemné záznamy  
s prezentací fotografií a osudy místních lidí, vzejde z toho vždy poutavá 

přednáška. Téma bude Karel Polášek nadále zpracovávat. Objevíte-li 
v rodinných albech ještě nějaké další zajímavé fotografie z období do za-
čátku 2. světové války, můžete se obrátit buď na něj osobně nebo na Mu-
zeum Litovel. My mu Vaši nabídku zprostředkujeme. V příštím roce počí-
táme s otištěním tohoto příspěvku v ročence Muzejní společnosti Litovel-
ska a možná se v budoucnu dočkáme další, rozšířené verze přednášky na 
toto téma. Záleží to také na Vaší spolupráci.                                           RoN 

 
Dne 11. prosince 2008 zveme všechny zájemce do salonku restau-

race Muzeum, kde se od 18 hodin uskuteční přednáška pana Lubo-
míra Šika s názvem „Letopočty končící osmičkou“ zaměřená na roky 
1848, 1918, 1938, 1948 a 1968 v Litovli. Po jejím skončení bude násle-
dovat prohlídka stejnojmenné výstavy v muzeu o patro výše. Výstava 
bude přístupná až do 21. prosince 2008.  

Automobil z 20. let 20. století před Záložnou v Litovli, foto: Frant. Vopat 

OŽIVLÁ ŘEMESLA IV 
pátek 26. prosince 2008 (2. svátek vánoční)  

v době od 15.00 do 19.00 hodin  
již tradiční sváteční prohlídka muzea s názvem Oživlá řemesla IV.  

 
Můžete se těšit na: Hanáckó mozeko, šikovné řemeslníky, ochutnávku 
léčivých likérů, drobné vánoční občerstvení (čaj, grog, svařené víno, 
vánoční cukroví). Budete si moci vyzkoušet např. malování, drátování, 
pečetění voskem, výrobu svíček, krasopis podle různých typů písma...  
 

Vstupné: osoby nad 120 cm…20,- Kč, do 120 cm…zdarma.  
Srdečně zvou pořadatelé 



Tohle léto bylo hodně ovlivněno olympiádou 
v Pekingu. Abych čtenáře příliš nepletl, uvedu 
země, které jsem navštívil, pod jejich olympij-
skými názvy. Tedy, můj pobyt začal v  „Čínském 
Taipei“, a následoval „Hongkong Čína“, a  
„Macao Čína“. Byl jsem dokonce jednou nohou 
i na hranicích speciální ekonomické zóny Shen-
zhen, ČLR, kam jsem jako občan EU měl nárok 
vstoupit. Čínští soudruzi se ale pod heslem  
„Jeden svět, jeden sen“ rozhodli nevpustit po 
dobu olympiády ani jednoho narušitele míru a 
socialismu, kterýmžto pádem jsem se musel  
od hranice vrátit zpět do Hongkongu. 

Název „Čínská Taipei“, pod nímž se skrývá 
Taiwan, je kompromisem mezi „Taiwan Čína“, 
což by tuto zemi postavilo na úroveň čínských 
provincií, a to si nikdo na ostrově Formosa ne-
přeje, a prostým názvem Taiwan, který zas ne-
připustí pevninská Čína. Ještě na olympiádě  
v Mexiku 68 byl uváděn Taiwan jako takový a 
změna na Čínské Taipei přišla až po roce 1971, 
kdy byl Taiwan nahrazen v OSN a tedy i Olym-
pijském výboru Čínskou lidovou republikou.  

Taiwan 
Lidé. Navštívil jsem tuto zemi v loňském roce 

a byl jsem jí nadšen. Napadlo mě, zda jsem si ji 
nepřikrášlil a slíbil jsem si, že si budu více vší-
mat negativních jevů. Ale ono to je těžké. Hned 
při příjezdu vás osloví taxikář, odmítnete jeho 
nabídku slovy, že chcete jet autobusem a on jde 
s vámi a nevtíravě vám ukazuje, kde je pokladna 
a ze kterého nástupiště váš autobus odjíždí.  

V této zemi se návštěvník vskutku nemusí bát, 
že nerozlouskne čínské nápisy na vlakovém ná-
draží. Můžete vzít jed na to, že ve chvilce k vám 
přistoupí nějaký mladík se slovy Can I help 
you ? Ne že by starší byli méně ochotni, ale je 
méně pravděpodobné, že budou umět anglicky. 
Pro popis Taiwanců se nejlépe hodí slovo „přá-
telští“ a hned poté „relaxovaní“, zatímco u jejich 
blízkých sousedů, Japonců a Korejců, se spíše 
hodí přívlastky „pracovití, zdvořilí a rezervova-
ní“, zřídka pak „relaxovaní“. Průvodce Lonely 
Planet uvádí několik důvodů, proč tomu tak je. 
Na prvním místě nedostatek oficiálního meziná-
rodního uznání jako součást taiwanské psychiky. 
Podle tohoto vysvětlení každý, kdo projde cel-
ním pásmem Taiwanu, uznává tím pádem legiti-
mitu tohoto státu a je vítán. Dále se průvodce 
zmiňuje, že na rozdíl od Jižní Koreje či Japon-
ska nejsou na území Taiwanu cizí vojska. Zatím-
co v obou uvedených zemích bývají noční pod-
niky s nevalnou pověstí a časté incidenty míst-
ních lidí s americkými vojáky pak zdrojem ne-
vraživosti vůči cizincům, nic takového na 
Taiwanu neexistuje. Zde je jeho izolovanost spí-
še ku prospěchu. Osobně se domnívám, že vztah 
Taiwanců k  návštěvníkům země vychází spíše 
z vlivu buddhismu a učení Konfucia, ono vítej 
příteli ze vzdálené země. A snad i tím, že mají 
v DNA dost velkou dávku polynéských genů. 

Ekonomický úspěch Taiwanu a úspěšný pře-
chod od autoritářské diktatury k demokracii si 
však vyžaduje stejné nároky a tlaky jako v Ja-
ponsku, Hongkongu či Jižní Koreji. Konkurence 
je veliká a úspěch může být dosažen jen dosta-
tečným vzděláním. Na něj se klade veliký důraz 
a zde je možno vidět i příčinu vysokého počtu 
sebevražd mezi mladými lidmi. I to se skrývá 
pod vnějším zdáním jejich pohody.  

Příjezd. V hotelu Good Ground, kde jsem byl 
ubytován již loni, mě přivítali jako starého zná-
mého a manažer John mi dal tak výhodnou na-
bídku ubytování, že nešlo odmítnout. V ceně 
cca 600,- Kč/ den  komfortní pokoj s klimatiza-

cí, koupelnou, ledničkou, satelitní TV, možnost 
vaření čaje kdykoliv a v jakémkoliv množství, 
každý den nové hygienické potřeby včetně kar-
táčku na zuby, holení aj. Měl jsem také neome-
zený přístup k internetu v Johnově kanceláři. 
Hotel samotný pak v centru metropole, 3 minuty 
chůze od stanice metra. Díky Johnovi jsem mohl 
později pobýt v hotelu stejného typu a za stej-
ných podmínek ještě v dalších městech, jmeno-
vitě Tainanu a Taichungu v jižní a střední části 
ostrova. Přestože jsem byl unaven po 16hodino-
vé cestě s časovým posunem + 6 hodin, spěchal 
jsem hned po příjezdu do své oblíbené čtvrti 
Danshui, abych si pochutnal na smažených 
kouscích chobotnice a pokochal se pohledem na 
zapadající slunce nad Rybářským přístavem a 
siluetou supermoderního Mostu milenců. Tak 
začal můj pobyt na Taiwanu v létě 08. Nebudu 
však unavovat případné čtenáře popisem všech 
míst, kde jsem byl a co navštívil. Pokusím se 
omezit své vyprávění jen na některé typické situ-
ace, s nimiž se může návštěvník ostrova setkat. 

Jazyk. Když byla vládnoucí strana Kuomin-
tang donucena uprchnout z Číny na Taiwan 
koncem čtyřicátých let, zavedla zde mandarin 
(čínštinu) jako úřední jazyk. V tu dobu však jen 
málo obyvatel ostrova umělo tento jazyk, mluvi-
lo se jazykem hokkien, v některých oblastech 
pak jazykem hakka. I když tyto jazyky patří do 
skupiny čínských jazyků, jsou navzájem nesro-
zumitelné. Původní obyvatelé (kmeny) na ostro-
vě hovořili svými vlastními jazyky. Mnozí starší 
obyvatelé Taiwanu umí také japonsky, vzhledem 
k 50leté okupaci ostrova Japonci. Návštěvník 
ostrova však vystačí s jazykem mandarin, kte-
rým se učí na školách. I tento jazyk se však dnes 
odlišuje od jazyka, jakým se hovoří v pevninské 
části Číny, kde byly pod vedením Mao Ce-tunga 
provedeny změny vedoucí k jeho zjednodušení. 
Jazyk mandarin je především jazyk tónový, tzn. 
že intonací v jedné slabice změníte úplně vý-
znam slova. Řeknete-li např. woˇgaˇnma’o, mů-
že to znamenat chytil jsem rýmu, ale i souložím 
s kočkami. Odradilo vás to? Nezoufejte. Stačí 
angličtina. Ta se učí jako povinný cizí jazyk již 
na základních školách. Je zde však jedno úskalí. 
Již od počátku se do studentů cpou různé grama-
tické poučky, které se pak vyžadují při testech. 
Učitelé angličtiny z řad rodilých mluvčích, kteří 
se snaží vnést do výuky prvky ze života, jsou 
často konfrontováni s požadavkem: „Naučte nás 
anglicky, abychom uspěli při testech. Jazyk sa-
motný se naučíme později.“ Když potom takový 
student v doprovodu rodičů narazí na západního 
turistu, mlčí, protože nechce ztratit tvář; samot-
ný rodič je pak rozmrzelý, vždyť přece vzdělání 
syna stálo tolik peněz a tohle že má být výsle-
dek? Poslední dobou se však výuka ve školách 
přece jen zaměřuje více na mluvený jazyk. Ten-
to posun je ale natolik nový, že zatím nemá vý-

znamnější vliv na šíření mluvené angličtiny. A 
ještě jednu praktickou jazykovou radu pro ang-
licky mluvícího turistu. V jazyce mandarin nee-
xistují izolovaná slova jak je známe z angličtiny 
yes a no. Číňan se je sice naučí, ale snad ze 
zdvořilosti nikdy nepoužije zápor. Příklady ze 
života: „Tento autobus dál nejede, že?“„Ano“ 
nebo… „Vy mi nerozumíte?“ „Ano“. V obou 
případech vám oslovený dává za pravdu. 

Bohové a duchové. Číňané mají mnoho Bo-
hů. Namátkou jmenuji Boha války, Bohyni moře 
Matsu, Boha podsvětí, Bohyni Lynshui zasvěce-
nou ženám a dětem, a také Boha vzdělání, v je-
hož blízkosti připichují studenti na nástěnku pa-
pírky s prosbami o přímluvu u zkoušek. Naši 
studenti by pravděpodobně nad tímto druhem 
korupce jen ohrnuli nos. Číňané jsou ale velmi 
pověrčiví. Mnoho rodin má svou vlastní svatyni, 
posvátné místo, kde zapalují vonné svíce a nabí-
zejí dary svým předkům. Dobře zavedená rodina 
bude mít takovouto svatyni ve čtvrtém patře, ne-
boť slovo „čtyři“ a „smrt“ mají v jazyce manda-
rin stejnou výslovnost. Není dobré zapíchnout 
jídelní tyčinky kolmo do rýže (připomíná to 
vonné svíce ve svatyni – neblahé znamení), ne-
dávejte jako dar svému blízkému hodinky (jeho 
čas nadešel), a žádný cti dbalý obchodník nebu-
de mít svůj úřad postavený směrem na západ, 
neboť zapadající slunce s sebou stáhne veškerý 
profit. Daroval jsem jedné Číňance našeho malé-
ho kominíčka. Při úvodní přednášce o postavení 
kominíků v moderní české společnosti se chmu-
řila, ale tvář se jí rozzářila, když jsem řekl, jaké 
štěstí jí přinese dotyk této sošky. Fortune, to je 
něco na co každý slyší. Přesto se obávám, že ta-
to nová pověra se pro řídký výskyt kominíků  
v tropech stěží na Taiwanu uchytí. 

Když jsem 1. srpna viděl na ulicích jednotliv-
ce i skupiny lidí, jak pálí v drátěných košících 
papírové peníze, zapalují vonné svíce a vystavu-
jí stolky s ovocem, pečivem a jinými pochutina-
mi, vzpomněl jsem si na svůj první kontakt 
s čínskou kulturou a zvyky. Stalo se mi před lety 
v Singapuru. Bydlel jsem tehdy v čínské čtvrti 
v hotelu Dragon Inn a každý den jsem se stavěl 
v blízkých stáncích na snídani či večeři. Jednoho 
večera při návratu z města se mě tam na rohu 
zmocnila parta mladých lidí a nedali jinak, než 
abych s nimi poseděl, pojedl a popil. „Kdopak 
tady slaví narozeniny?“ zeptal jsem se zvěda-
vě. „Ne, žádné narozeniny, jen tak...“ I jedl jsem 
a pil, dávali mi ovoce do té doby neznámé (lu-
tchi aj.), které mi připravovali rozlousknuté, jen 
strčit do pusy, místo kousků masa se brzy obje-
vilo celé křidýlko kuřete z blízkého KFC, místo 
místního piva značky Dragon napadlo někoho 
přinést mi australské pivo Fosters, bezpochyby 
drahé. Po čase jsem uznal za vhodné se rozloučit 
a s bradou ještě umaštěnou jsem hlásil recepční-
mu, jací oni ti Číňané jsou fantastičtí lidé.  
„Máte štěstí pane,“ řekl recepční, „zrovna pro-
bíhá Ghost Festival.“ I šel jsem nahoru na po-
koj a začal studovat literaturu. Dozvěděl jsem 
se, že Festival duchů probíhá po celý sedmý lu-
nární měsíc, což je zpravidla měsíc srpen, a jde 
o to, že Hádes prvního dne toho měsíce otevře 
brány své říše, takže mrtvé duše mohou unik-
nout a hodovat ve světě živých. Živí se je snaží 
naklonit na svou stranu, odtud ono pálení papí-
rových peněz, nabízené pochoutky na stolech, 
zapálené lucerničky pouštěné na vodu, aby uto-
nulí námořníci našli cestu na břeh a mohli se na-
jíst. „Hmm, tož takhle to je s tou čínskou pohos-
tinností,“ zamumlal jsem v posteli, a se slovy  
„vrať se do hrobu“ zhasnul lampičku a usnul. 

Miroslav Klučka,  
pokračování v příštím čísle LN. 



Obchodní a živnostenská komora v Olomou-
ci byla založena 6. května 1851 pro správní 
obvod Krajské vlády v Olomouci, zahrnovala 
tehdejší politické okresy Holešov, Hranice, 
Kroměříž, Litovel, Místek, Nový Jičín, Olo-
mouc, Šternberk, Šumperk, Uherské Hradiště, 
Uherský Brod, Valašské Meziříčí a Zábřeh. Na 
této oblasti je názorně vidět, jakou velkou část 
Moravy tehdejší hospodářská komora zaujíma-
la. Obvod komory zůstal s výjimkou let 1938-
1945 nezměněn až do konce její činnosti na 
sklonku roku 1948. Část komorních činností 
pak skončila bez náhrady, pokračující agendy 
na sebe většinou převzaly nově zřízené krajské 
národní výbory. Pokračovatelkou od roku 
1991 je Okresní hospodářská komora Olo-
mouc, jejímž hlavním posláním je přispívat 
k rozvoji podnikatelského prostředí v regionu. 

OHK Olomouc je otevřena všem podnikatel-
ským subjektům. V současné době má kolem 
193 členů. Snažíme se pomáhat především 
drobným a středním podnikatelům. Chceme 
být otevření, přátelští a vše řešit v rámci dialo-
gu. Činnost komory je velmi široká a zasahuje 
do mnoha oblastí od poradenství pro členy 
OHK, ekonomické analýzy, podnikatelské mi-
se do zahraničí, nabídky a poptávky 
z tuzemska i zahraničí předávané členům naší 
komory, působení na odborné školství, právní 
pomoc, vzdělávací aktivity, informace, přes 
ověřování certifikátů o původu zboží, vystavo-
vání ATA karnetů pro dočasný vývoz zboží, 
prověřování bonity firem ze zahraničí pro pod-
nikatele, kteří chtějí s těmito firmami spolupra-
covat až po spolupráci s poslanci PČR. Hospo-
dářská komora je rovněž partnerem pro tvorbu 
a připomínkování zákonů a pod. Úlo-
ha  Hospodářské komory  České republiky je 
ustanovena v zákoně č.301/1992 Sb.  

Pohybuji se mezi podnikateli a vím, co je 
v dnešní době nejvíce trápí. Nechceme, aby 
byl podnikatel ve společnosti vnímán jako 
podvodník, ale jako člověk, který pracuje a 
tvoří hodnoty. Chci říci, že český podnikatel, 
ať už se jedná o vlastníka velkého podniku ne-
bo malého živnostníka, je také jedním z  obča-
nů, kteří v tomto městě žijí. Pokud ostatní spo-
luobčané budou využívat jeho služeb a naku-
povat jeho zboží, zvyšují prosperitu a bohat-
ství i sebe samotných. Zahraniční podnikatel-
ské subjekty jsou pro nás partnery, nesmí mít 
ovšem přednost před místními podnikateli. Na-
šim členům chceme být nápomocni radou a 
odborným poradenstvím a těm, kteří se uchá-
zejí o státní nebo obecní zakázky pomáhat, aby 
stanoveným podmínkám vyhověli.  

Podnikatelé se vyjadřují a chtějí vyjadřovat 

k palčivým otázkám, které je v současné době 
nejvíce tíží, například k lokálním problémům 
ohledně značení místních komunikací, stavu 
vozovek, kontroly živnostenského referátu, 
chování městské policie atd. Velmi často za-
znívají názory o problému kvalifikovaných ře-
meslníků, kteří i přes vysokou nezaměstnanost 
chybí na trhu práce. Z tohoto důvodu se zamě-
řujeme na to, o jaké profese budou mít v bu-
doucnu jednotliví podnikatelé zájem. Založili 
jsme „Sekci na podporu odborného vzdělávání 
a řemesel“ a chceme se podílet na výběru 
učebních oborů, které je třeba posílit a které 
naopak zrušit či omezit, a to s plným vědo-
mím, že dopad těchto rozhodnutí a jejich 
uplatnění v praxi je v horizontu minimálně tří 
až čtyř let. 

Rovněž zmíním sudiště Rozhodčího soudu, 
jehož výhody jsou: 1) Strany si vybírají roz-
hodce (listina nebo ad hoc) 2) Strany si určují 
počet rozhodců 3) Strany si určují místo koná-
ní rozhodčího řízení (Praha, Brno, Ostrava, 
Olomouc) 4) Strany si mohou určit jazyk jed-
nání 5) Strany nejsou vázány formální strán-
kou věci jako u obecných soudů a mohou si 
stanovit i rychlost řízení 6) Strany se mohou 
dohodnout, že se bude rozhodovat podle zásad 
spravedlnosti (ex aequo et bono) 7) Strany 
ovlivňují náklady řízení 8) Řízení je neveřejné, 
ale strany se mohou dohodnout, že podají in-
formace 9) Není druhá instance, čímž je rych-
lejší nabytí právní moci a vykonatelnosti 
(podle Newyorské úmluvy je rozhodčí nález 
vykonatelný ve více než 130 zemích světa).  

Projekty v nichž je aktivně zúčastněna OHK 
Olomouc jsou: Vzděláváním k prosperitě-
Olomoucký kraj (výuka PC, jazyky, komuni-
kace, daně-účto-právo, manažerské dovednosti 
aj.), EQUOL (regionální strategie celoživotní-
ho vzdělávání znevýhodněných osob), OPRLZ 
(Zvyšování zaměstnanosti studentů UP - nové 
dovednosti pro znalostní ekonomiku), EURO-

MANAŽER (Poskytování in-
formací o aktuálních výzvách 
krajských a národních dotač-
ních titulů o aktivitách projek-
tu „Partnerství pro rozvoj Olo-
mouckého kraje“, poskytování 
organizační podpory při vytváření společných 
projektů-například pořádání kulatých stolů nad 
projektovými záměry s cílem vytvořit větší 
partnerské projekty).  

Dosud největším projektem HK ČR je 
InMP-vládní projekt (Informační místa pro 
podnikatele). Jedná se zde o poskytování in-
formací v oblasti podnikání. Slouží od roku 
2003 především pro potřeby malých a středně 
velkých firem. Tento projekt působí v rámci 
celé republiky s proškolenými pracovníky a 
jsou to kontaktní místa pro ty podnikatele, kte-
ří nemají čas, prostředky, možnosti nebo zna-
losti, aby mohli vyhledávat informace nutné 
k podnikání na internetu nebo jiných zdrojích. 
(Jde o informační servis, všeobecné informace 
o regionu, informace o podmínkách resp. změ-
nách podnikatelského prostředí v rámci EU a 
jednotného evropského trhu, informace z ob-
lasti legislativy ČR a EU, informace o progra-
mech podpory MSP v ČR aj.) Od listopadu 
roku 2007 na OHK Olomouc funguje 
Czechpoint, v jehož rámci se poskytují výpisy 
z obchodního rejstříku, rejstříku trestů a katas-
tru nemovitostí. 

Spolupracujeme také s bankami, kde pomá-
háme při získávání úvěrů pro členy OHK Olo-
mouc za výhodnějších podmínek. ČMZRB – 
programy na podporu podnikání na MSP včet-
ně úvěrů a záruk za úvěry a mnoho dalších 
programů. 

Závěrem děkuji za vstřícnost, které se nám 
dostalo od vedení Města Litovel, prezentovat 
se v jeho listech. Věřím, že do budoucna se 
vyvine pravidelná spolupráce, kde na těchto 
stránkách dostanou prostor místní litovelští 
podnikatelé, kteří čtenáře seznámí se svou vý-
robou, prodejem nebo službou. 

Před dvěma lety jsme například k 155. výro-
čí vydali soubor ideálních vedut průmyslových 
a obchodních objektů Olomoucka na firem-
ních papírech. (Veduta je grafické zobrazení 
průmyslových a obchodních objektů, umístěné 
v záhlaví firemních faktur dopisních papírů, 
účtů, ceníků a akcií.) Tyto veduty připravil a 
zpracoval náš dlouholetý člen a litovelský pod-
nikatel pan PhDr. Vítězslav Kollmann 
(Litovelské noviny o vydání informovaly). 

Ing. Tomáš Sýkora, 
předseda představenstva OHK Olomouc, 
místopředseda představenstva KHK OK 

 

       OHK         
  OLOMOUC  

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 
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O víkendu 7. – 9. 11. 2008 pořádala Základní škola prof. V. Vejdov-
ského v Litovli první kolo 7. ročníku žákovské goalballové ligy. Hned 
na úvod je nutno poznamenat, že juniorský tým Sigmy Olomouc uspěl 
na výsost dobře a v kvalitní konkurenci se neztratil. Vzhledem 
k novému modelu žákovské ligy byla část vymezeného času věnována 
gaolballovému soustředění, kdy pod dohledem odborných trenérů a 
státního trenéra juniorské reprezentace žáci nacvičovali základní taktic-
ké a herní varianty útoku i obrany goalballové hry. Jako obvykle, vzhle-
dem k prostorovým možnostem, se tento podnik uskutečnil v tělocvičně 
Základní školy Bílá Lhota, která oddílům poskytla perfektní zázemí i 
servis, a my už víme, že lepšího hostitele v okolí asi nenajdeme. Druž-
stva hostů z Plzně, Brna i Prahy musela být s organizací turnaje navý-
sost spokojena a i přítomný prezident Českého svazu zrakově postiže-
ných sportovců p. Jaroslav Pata vyjádřil našemu turnaji plné uznání.  

Domácí kádr, Sigma Olomouc, ve složení Lucie Dostálová, Jan Ved-
ra, Ladislav Langer, Vítek Hartel, Lenka Jarošová a Kristýna Přidalová, 
hrál velice dobře. Nováčci si navíc zahráli ve složeném týmu náhradní-
ků a poprvé si tak mohli vyzkoušet atmosféru této rychlé a dynamické 
hry! Sigma v dramatických utkáních porazila Brno i Prahu – nám. Míru 
a prohrála jenom s favorizovanou Plzní. Celkově tedy obsadila druhé 
místo a uvidíme, jak se týmu bude dařit začátkem prosince v Plzni, kde 
se uskuteční 2. kolo spojené s turnajem O pohár Doubravky. 

S potěšením musím říci, že ani tentokrát nezklamali sponzoři. Tvarůž-
ky A. W. Loštice na našem turnaji se staly tradicí, stejně tak jako sýrár-
na Orrero a.s. Tři Dvory a Adriana – výrobce těstovin, s. r. o., rovněž ze 
Tří Dvorů; letos se navíc připojil i Pivovar Litovel. Všem patří velké 

poděkování. Taktéž kmenový oddíl Sigma Olomouc juniorské družstvo 
do letošní sezóny zaopatřil novým materiálním vybavením, takže spor-
tovní výkony určitě porostou. 

Podpora vedení Základní školy prof. V. Vejdovského Litovel tomuto 
turnaji je již samozřejmostí a tak na závěr musím především vypíchnout 
pomoc všech ostatních pracovníků školy, bez nichž by se turnaj usku-
tečnit nemohl. 

Jsem rád, že goalball nalezl v Litovli pevné místo a každoroční pořá-
dání jednoho z turnajů žákovské ligy je již nedílnou součástí sportovní-
ho kalendáře ČS ZPS.                                            Mirko Spurník, trenér  

Letošní ročník cyklistického závodu O pohár vesnice Střeň se nesl  
v duchu nostalgie, kdy se nám tu se závodní kariérou loučila česká cyk-
listická reprezentantka Jiřina Ščučková, a snad nejznámější tvář z cyk-
listických závodů minulosti i současnosti pan Emil Hekele starší.  

Závod v kategorii Elite, obsazený světovými i českými cyklistickými 
esy, vyhrál loňský světový šampión na dráze Alois Kaňkovský, před 
slovenským olympionikem Jánem Valachem. Na třetí místo se po těž-
kém finiši prosadil profesionál stáje PSK Whirlpool Author Vojtěch 
Dlouhý před Tomášem Konečným, který tento závod vyhrál v loňském 
roce v dresu rakouské profistáje ELK Haus Simplon. Na pátém místě 
skončil Roman Kreuziger – Liquigas team, dále Stanislav Kozubek a 
Jakub Danačík, oba z PSK Whirlpool Autor, Petr Kubias z tohoto týmu 
skončil na 9. místě. Místo 8. patřilo Martinu Valiguarovi – CK Morava, 
10. Tomáši Míčkovi – Team Cube. 

V elitní kategorii žen se s nástrahami nepříliš blátivé tratě nejlépe vy-
pořádala rodačka ze Střeně a celková vítězka českého poháru Jiřina 
Ščučková, před druhou juniorskou reprezentantkou Gabrielou Slámo-
vou, Michaelou Ištvánovou a Janou Kábrtovou. Boj o třetí místo byl 
natolik vyrovnaný, že tyto závodnice se umístily na společném třetím až 
čtvrtém místě. V těsném závěsu na pátém místě potvrdila svoje kvality 
loňská mistryně republiky v maratonu Barbora Radová. 

Děkujeme všem kamarádům, příznivcům a těm, kteří nám fandí, za 
skvělou atmosféru, která brala dech a těšíme se opět brzy na viděnou.  

Michal Frantík 

Začneme u florbalistů mužské kategorie. Ti odehráli 2. listopadu na 
domácí půdě 2 zápasy, každý však s jiným výsledkem. V prvním zápase 
si překvapivě snadno poradili s Gaudolinem Uničov jednoznačně 9:2. 
Ve druhém zápase nastoupili naši muži proti favoritovi celé ligy, týmu 
FBC Asper Šumperk. Zápas byl až nečekaně dlouho vyrovnaný a po 
dvou třetinách svítilo na ukazateli skóre 4:2 ve prospěch hráčů ze Šum-
perka. Na začátku třetí třetiny naši inkasovali na 5:2, ale pak začali mír-
ně soupeře tlačit. Ovšem ke konci zápasu se ukázaly mnohaleté zkuše-
nosti hráčů Asperu a v posledních 5 minutách nasázeli našemu týmu 5 
gólů a zápas tak skončil 10:2 ve prospěch Šumperku. Jediné naše 2 góly 
vstřelil Pavel Mačkal. Po zápase sice zavládl v kabině smutek i rozhoř-
čení, ovšem už druhý den hráče mohlo těšit vědomí, že s nejtěžším sou-
peřem v lize dokázali hrát skoro celý zápas vyrovnanou partii. Prozatím 

našim mužům patří v tabulce 3. místo, ale to je jen dočasné, protože 
další týmy mají o 2 odehrané zápasy více. Takže počítáme s 5. místem, 
což je ale taky velice dobré. 

Juniorům se bohužel tolik letos nedaří, výsledky jsou nadějné, ale 
vždy k výhře chybí potřebný kousíček. 26. října odehráli dvě utkání, 
která obě prohráli. S týmem Playmakers Prostějov prohráli 5:2 a s jed-
ním z favoritů soutěže, týmem FBS Olomouc A, dokonce 10:3. 

9. listopadu sehráli vyrovnanou partii s druhým týmem tabulky, Soko-
lem Přerov, ale nedokázali vstřelit gól a prohráli 2:0. V dalším zápase 
se jim konečně podařilo prolomit špatnou sérii a porazili tým FBS Olo-
mouc B 6:1. V tabulce po 8 zápasech jim patří 9. místo z 12 týmů. Ale 
na desáté místo už mají 4bodový náskok a pomalounku snad začnou 
stoupat v tabulce výš.                                                               Jiří Skála 

• 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 

GOABALL  je míčová hra, při které tříčlenná družstva hrají s ozvuče-
ným gumovým míčem (s osmi otvory a zvuk vydávající rolničkou) dva 
desetiminutové poločasy. Hra má spád a je dynamická díky pravidlu, které 
stanoví, že hráč musí provést hod do deseti sekund od prvního obranného 
kontaktu družstva s míčem. Vítězí družstvo, které vstřelí více gólů. Hrací 
plochou pro goalball je obdélník o délce 18 m a šířce 9 m. Obranným pás-
mem je prostor 9 x 3 m směrem od brankové čáry do středu hrací plochy. 
Útočné pásmo bezprostředně sousedí s obranným pásmem ve směru do 
středu hrací plochy, má rovněž 9 x 3 m. Prostor mezi oběma útočnými 
pásmy 6 m je neutrální pásmo. Branky jsou široké 9 m. 

Všechna označení (čáry) hrací plochy jsou 0,05 m široká, musí být zře-
telná a uzpůsobená pro hmatovou orientaci hráče. Na hrací ploše musejí 
mít všichni hráči nasazeny na očích neprůhledné klapky a oči překryté gá-
zou (obvazovou tkaninou). Nošení brýlí a kontaktních čoček je zakázáno. 
K prostorové orientaci slouží hráčům orientační čáry.  zdroj: www stránky 
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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 
♦ SCHODY Z KAMENE A TERACCA 

Provoz plaveckého bazénu 
 

při ZŠ Vítězná 1250,Litovel 
v době vánočních prázdnin 

 
Po      22.12.             13.00 – 19.00 
Út      23.12.             13.00 – 19.00 
St       24.12.             zavřeno 
Čt      25.12.             zavřeno 
Pá      26.12.             13.00 – 19.00 
So      27.12.             13.00 – 19.00 
Ne     28.12.             11.00 – 19.00 
Po      29.12.             13.00 – 19.00 
Út      30.12.             13.00 – 19.00 
St       31.12.             zavřeno 
 
Čt        1.1.2009       zavřeno 
Pá        2.1.               13.00 – 19.00 
So        3.1.               13.00 – 19.00   
Ne       4.1.                11.00 – 19.00 
 

Plavání rodičů s dětmi ŽABI ČKY 
Zahájení nového kurzu  

pro začátečníky i pokročilé 8.1.2009 

Rada města Litovel vypisuje výběrové řízení  
na obsazení jmenované funkce:  

Ředitel technických služeb,  
příspěvková organizace,  
Cholinská ul., Litovel.  

Přihlášky zasílejte v zapečetěné obálce  
do 15. 1. 2009 na adresu:  

Městský úřad Litovel, k rukám tajemníka,  
nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel.  

 
Město Litovel, zastoupené tajemníkem MěÚ,  

vyhlašuje veřejnou výzvu  
k obsazení pracovního místa  

úředník odboru VÝSTAVBY  
formou výběrového řízení.  

Místem výkonu práce bude Městský úřad Litovel, 
platové zařazení v třídě 9. 

Pro podání písemné přihlášky se určuje termín  
do 8. prosince 2008 do 12.00 hodin.  

Přihlášky zasílejte v zapečetěné obálce na adresu:  
Městský úřad Litovel, k rukám tajemníka,  

nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel.  
Upozornění: rozhoduje podání na Městský úřad 

Litovel, nikoliv podání na Českou poštu. 
 

Podrobné informace najdou zájemci o nabídku 
pracovních míst na www.mestolitovel.cz. 

    Redakce Litovelských novin  
přeje všem čtenářům 
hezké vánoční svátky, 
hodně zdraví, pohody  
a samé dobré zprávy  

v roce 2009. 


