
 Z obsahu: 

Litovelská cukrovarna, a.s. 
se sídlem v Litovli, Loštická 131 

přijme brigádníky  
pro kampaň 2008 na období  

od října do poloviny prosince 2008 
na různé pracovní pozice – vyučené nejlépe 
v oboru zámečník nebo elektrikář, pracovní 

místa i pro nekvalifikované dělníky.  
Obsluha strojů v  horkém nebo studeném pra-
covním prostředí, nepřetržitý pracovní režim, 

12hodinové směny, práce v noci.  
Hrubý měsíční příjem dle zařazení  

od 14 000 do 17 000 Kč. 
Vhodné zejména jako přivýdělek pro zdatné 

starobní důchodce.   
Bližší informace osobně nebo na telefonu 

585341351 – Dana Krejčí. 

přijme pracovníky na pozici 
VEDOUCÍ PRODEJNY, 

ŘEZNÍK 
pro novou prodejnu v LITOVLI (Tesco) 

Pokud Vás naše nabídka zaujala,  
kontaktujte nás: ZIMBO Czechia s r.o.,  

Na Zátorách 8, 170 00 Praha 7 
tel.: 724 284 846 

• NOVÉ VYHLÁŠKY MĚSTA 
• Z DĚTSKÉHO DOMOVA 
• VYNESENO Z RADNICE 
• LITOVELSKÉ SLAVNOSTI 
• LITOVELSKÝ OTVÍRÁK 
• FOTOREPORTÁŽE Z AKCÍ 
• JE TO JIŽ 40 LET… 
• FOTBALOVÉ JARO 

Litovelské noviny informovaly o termínu za-
hájení stavby mostu přes hlavní tok řeky Mora-
vy, avšak kvůli problémům, které nastaly při 
výběrovém řízení na dodavatele stavby, se ter-
mín opozdil o jeden měsíc. 1. července bylo 
Správou silnic předáno dodavateli stavby (spo-
lečnosti Skanska) staveniště a byly zahájeny vy-
měřovací práce. V polovině července již projíž-
dějící řidiči mohli zaznamenat omezení dopravy 
v tomto úseku, stavební ruch se však dotýká i 
obyvatel v přilehlé zástavbě rodinných domů. 

Stávající most na jedné z nejvytíženějších do-
pravních tepen v Litovli nahradí nová konstruk-
ce se zvýšeným průtokem vody, ale i s chodníky 
po obou stranách a novým veřejným osvětle-
ním. Nový most se od toho současného bude 
lišit také v tom, že nebude mít středový podpěr-
ný pilíř, navzdory tomu se jeho nosnost zvýši.  
„Starý most budeme muset kvůli špatnému 

stavu celý zbourat. V posledních letech jej totiž 
poškodily povodně a k prodloužení jeho život-
nosti nepřispěla ani zanedbaná údržba. Provi-
zorní ocelové konstrukce – lávky po obou stra-
nách stavby – budou mít nosnost asi 40 tun, tak-
že udrží i nákladní auta“ uvedl Jaroslav Ostrejš, 
krajský mostmistr.  

Doprava v ulici se však může ve špičce kom-
plikovat, protože auta po lávkách budou moci 
jezdit jenom omezenou rychlostí, je stanovena 
na 30 km/hod. 

Stavba za zhruba 30 mil. korun se kvůli odvo-
lání jednoho z účastníků výběrového řízení 
opozdila, most by navzdory tomu měl být řidi-
čům k dispozici od půlky prosince. Potvrdil to i 
stavbyvedoucí ing. D. Košťálek, který nám sdě-
lil: „Zpoždění stavby je nemilé, termín je dost 
těsný. Všechny práce na sebe musí bez prodlev 
navazovat. Doufáme, že se s tím vypořádáme.“ 

Starosta města Litovle se obrací na dopravce a 
na veřejnost, aby jezdili ukázněně a respektovali 
dopravní omezení v tomto úseku tak, aby se do-
pravní situace zbytečně dále nezhoršovala. Je 
třeba mít ohled i na stavaře, kteří musejí svoji 
práci vykonávat i v takovýchto nelehkých pod-
mínkách. Současně žádá i občany, kteří mají 
rodinné domy v sousedství stavby, aby měli se 
stavbou strpení.  

Rekonstrukce litovelského mostu je společně 
s dalšími jednačtyřiceti dopravními stavbami 
součástí celokrajského projektu modernizace 
silniční sítě, který by letos po třech letech měl 
skončit. Krajský úřad si na tento více než dvou-
miliardový projekt musel asi 900 milionů korun 
půjčit od Evropské investiční banky, část peněz 
získal také jako dotaci z evropských strukturál-
ních fondů. Z těchto zdrojů tak mimo jiné šly 
peníze na nedávno dokončenou opravu silnice z 
Chomoutova do Pňovic, z Nemilan do Tovačo-
va, z Olomouce do Dubu nad Moravou. Také  
na rekonstrukci mostu v Olomouci u teplárny 
nebo nový přerovský most u elektrárny.  

                 Redakce a zdroj: Olomoucký deník 

ČESKÝ ZAHRÁDKÁ ŘSKÝ SVAZ, ZO 
Litovel, připravuje na 6. a 7. září Výstavu ovo-
ce, zeleniny a květin, v sídle organizace na Suši-
lově ulici 32. Chceme dát prostor i dalším zá-
jemcům, kteří se mají čím pochlubit a chtějí 
předvést svoje výpěstky. Bližší informace podají 
organizátoři akce na tel. čísle 720 403 270.  



Zastupitelstvo města Litovle schválilo na 
svém červnovém zasedání 26. 6. 2008 hned tři 
obecně závazné vyhlášky. 

Zcela novou vyhláškou je vyhláška o zákazu 
konzumace alkoholických nápojů na vymeze-
ných veřejných prostranstvích (městská památ-
ková zóna včetně okolí rybníků až po ulici Stu-
dentů, okolí prodejny Albert a ZŠ Vítězná, loka-
lita Rybníček a prostranství u Svatojánu). Město 
takto hodlá vyřešit dlouhodobé stížnosti občanů 
na rušení veřejného pořádku a další negativní 
jevy s tímto spojené. 

Novelizací je obecně závazná vyhláška o sta-
novení koeficientu pro výpočet daně z nemovi-
tosti, která ruší předchozí Nařízení č. 3/2001 ze 
dne 28. 6. 2001 o použití koeficientů pro výpo-
čet daně z nemovitostí. 

Novela Obecně závazné vyhlášky Města 
Litovel o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálních odpadů mě-
ní dosud platnou vyhlášku v článku osvobození 
od poplatku, které rozšiřuje. 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2008 
o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství. 

Cílem této obecně závazné vyhlášky je v rám-

ci zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku ve městě, vymezit některá místa veřej-
ného prostranství, na kterých se zakazuje konzu-
movat alkoholické nápoje. 

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměs-
tí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a 
ostatní pozemky přístupné každému bez omeze-
ní, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez 
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 
Touto obecně závaznou vyhláškou se stanoví: 

1. Zakazuje se konzumace alkoholických ná-
pojů na vymezených plochách veřejného pro-
stranství ve městě Litovli.  

2. Vymezené plochy se zákazem požívání al-
koholických nápojů na veřejném prostranství 
jsou uvedeny v přílohách  č. 2 a 3, které jsou 
nedílnými součástmi této vyhlášky. 

3. Rada města Litovel může svým usnesením 
udělit výjimku zákazu konzumace alkoholic-
kých nápojů na veřejném prostranství při konání 
kulturních, sportovních či jiných akcí na základě 
žádosti. Žádost musí obsahovat: 

a) jméno, příjmení a trvalý pobyt nebo název, 
sídlo a identifikační číslo osoby pořadatele, 

b) označení druhu akce, datum konání, počá-
tek a konec akce a místo konání, 

c) předpokládaný počet osob, které se akce 
zúčastní, 

d) způsob zabezpečení pořadatelské služby. 
Výjimky:  Zákaz konzumace alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství se nevztahuje 
na dny 31. prosince a 1. ledna příslušného ka-
lendářního roku a na restaurační zahrádky a re-
staurační předzahrádky, které jsou součástí re-
stauračních zařízení po dobu jejich provozu. 

Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí 
Městská policie Litovel. 

Porušení povinností stanovených touto obecně 
závaznou vyhláškou lze postihnout podle 

platných právních předpisů. 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účin-

nosti dnem 15. 7. 2008. 
Novela Obecně závazné vyhlášky Města Lito-

vel o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů v článku 
osvobození od poplatku rozšiřuje osvobození i 
na majitele rekreačních objektů nad 80 let v pů-
sobnosti MěÚ Litovel.   

Výklad OZV o stanovení koeficientu pro vý-
počet daně z nemovitostí přineseme v dalším 
čísle Litovelských novin.  

Úplné znění uváděných vyhlášek najdete na 
www.mestolitovel.cz a na úředních deskách 
Města Litovle v Husově ulici. 

Olomoucký kraj přistoupil k obnově a rekon-
strukci Dětského domova v Litovli. Budova na 
Husově ulici sice při pohledu zvenčí zůstala 
stejná, vnitřní prostory však doznaly velkých 
změn. Aby toto zařízení mohlo nadále dobře 
sloužit dětem a aby byly splněny současné poža-
davky na ubytování, hygienu a provoz obdob-
ných zařízení, bylo třeba provést rekonstrukci 
kuchyně i hygienického zázemí. Adaptací půd-
ních prostor na pokojíky byla rozšířena obytná 
plocha, postupně je vyměňován opotřebovaný 
nábytek za nový.  

Slavnostního otevření se 30. června účastnili 
zástupci Olomouckého kraje, Města Litovle, 
místních školských zařízení a další pozvaní hos-

té. Náklady na rekonstrukci dětského domova  
v Litovli se pohybují okolo 10 mil. Kč. 

Paní ředitelka Mgr. Miluše Žáčková při této 
příležitosti poděkovala dodavatelské firmě Po-
zemstav a.s. Prostějov za to, že práce byly 
zvládnuty v termínu a velmi rychle. Pro děti se 
řešilo náhradní ubytování i stravování. Tady je 
třeba poděkovat vedení Středního odborného 
učiliště v Litovli, které zajistilo ubytování dětí, 
se stravováním vypomohla škola pro slabozra-
ké prof. Vejdovského. Děti byly všude dobře 
přijaty. 

Uvedenou přestavbou se litovelský domov 
přiblížil současnému trendu – typu dětského ro-
dinného domova. Vzhledem k tomu, že šlo o 

úpravu stávajících prostor, nedalo se vyhovět 
všem požadavkům na tento typ domova. Předně 
byly velké pokoje předěleny na menší a ty teď 
sdílí nanejvýš tři děti, mají tak zajištěno větší 
soukromí. Každá rodinná skupinka, které jsou  
zde tři, má svůj obývací pokoj, kuchyňský kout 
a ložnice. Život ve skupinkách by se měl co nej-
více přiblížit životu v běžné rodině. Děti mají 
nově možnost samy si připravit jednoduchá jídla 
a to i v různou hodinu podle své potřeby.  

Centrální kuchyně v dětském domově také 
prošla rekonstrukcí, aby odpovídala současným 
normám. V podkroví byly vybudovány nové po-
koje, prosvětlené střešními okny. Lze jen popřát 
dětem i jejich vychovatelkám, aby se jim v upra-
vených prostorách dobře žilo a pracovalo.           
                           text a fotografie: Jana Motlová 



38. schůze Rady města Litovel  
se konala dne 19. června 2008  
Revokace usnesení: 

• RM schvaluje hospodaření TS 
Litovel za rok 2007, které bylo zis-
kové ve výši 792.430,- Kč, a schva-
luje, že 10 % zisku bude převedeno 
do fondu odměn, 30 % do rezervní-
ho fondu a zbývajících 60 % bude 
vráceno na účet ML 

• Zástupce firmy Telefónica O2 
Czech Republic požádal o snížení 
výše úhrady za zřízení věcného bře-
mene (VB) ze 100,- Kč na 50,- Kč/
bm. Rada města souhlasí s tím, že 
náhrada za zřízení VB bude stano-
vena na 70,- Kč/bm délky přípojky. 

• RM připouští, že stavební stav 
nám. Př. Otakara byl příčinou vzni-
ku úrazu poškozené E. Č. Město 
Litovel jako vlastník a správce ná-
městí se za uvedený úraz cítí odpo-
vědné a souhlasí s náhradou škody.  
 Rada města prohlašuje: 

• nejméně po dobu tohoto volební-
ho období bude i nadále podporovat 
existenci ZŠ a MŠ v Nasobůrkách s 
podmínkou, že neklesne dle zák. č. 
48/2005 Sb., § 4 daný minimální 
počet dětí ve třídě. 
Rada města projednala žádosti: 

• Manželů D. a paní S. o odprodej 
části pozemku st. parc. č. 177 v k.ú. 
Litovel pod dvěma garážemi ve 
dvoře domu č.p. 749 v ul. Poděbra-
dově. RM souhlasí s vydáním ko-
laudačního rozhodnutí na stavbu 
uvedených garáží jako staveb na 
cizím pozemku a tak budou zapsány 
i do KN. Pokud dojde ke změně 
uživatele bytů manželů D. nebo pa-
ní S., bude stavba převedena na 
Město Litovel. 
Rada města schvaluje: 

• žádosti o příspěvek - 5. ročník 
závodů hasičů veteránů „O pravyho 
kohóta z Viske“ 5. 7. 2008, SHD 
žádá o 3.000,- Kč RM souhlasí  
s příspěvkem v požadované výši  

• AMK Litovel o příspěvek na za-
jištění závodu v superkrosu dne 9. 
srpna 2008. RM souhlasí s poskyt-
nutím 5.000,- Kč 

• Církve čs. husitské o příspěvek na 
provozní náklady spojené s poby-

tem dětí ze sociálně slabších 
rodin v dětském táboře. RM 
souhlasí s poskytnutím 5.000,- 
Kč s tím, že bude doloženo, 
kterých dětí se příspěvek týkal 

• Studentského klubu Párátko 
o příspěvek na  akci „Starám se 
o svoji řeku“ ve dnech 23. – 24. 6. 
2008, kdy budou studenti čistit ko-
ryto řeky Moravy od Moravičan až 
po Hynkov. RM souhlasí s poskyt-
nutím 5.000,- Kč 

• CK BAVI Litovel o spolupráci 
dne 6. 9. 2008 na akci „Litovelské 
slavnosti“, pomoc při organizaci a 
bezplatné služby: zapůjčení laviček, 
výlep plakátů, hlášení městského 
rozhlasu v rámci propagace akce, 
přípojky el. energie, poskytnutí zá-
zemí umělcům v prostorách radni-
ce, užívání rybníku před GJO, zábor 
náměstí - v pátek dne 5. 9. 2008 po-
lovinu náměstí před radnicí a 
v sobotu 6. 9. 2008 celé náměstí po 
celý den, zábor prostranství před 
Muzeem ve dnech 5. – 6. 9. 2008, 
řešení dopravní situace, pomoc MP, 
povolení spuštění příslušníků HZS 
z ochozu radniční věže. Rada města 
žádosti vyhovuje v plném rozsahu.  

• uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene mezi Městem Litovel, jako 
povinným a ČEZ Distribuce, a.s., 
jako oprávněným, o umístění a pro-
vozování podzemního vedení NN. 
Náhrada byla stanovena jako náso-
bek částky 100,- Kč/bm přípojky 

• uzavření smlouvy o dílo se Sta-
vební firmou GLOBAL s.r.o. Lito-
vel na akci „Oprava terasy zadního 
traktu budovy Boskovicova 785/2/4 
Litovel“ 

• uzavření Dohody o partnerství 
mezi Městem Litovel a TJ Tatran 
Litovel při přípravě, realizaci a pro-
vozu projektu rekonstrukce venkov-
ního areálu sokolovny. Předmětem 
dohody není žádný finanční záva-
zek ze strany města. 

• uzavření Smlouvy o dílo mezi 
Městem Litovel a ak. sochařem J. 
Plachým na restaurování kamenné-
ho kříže v Unčovicích v příp. obdr-
žení dotace na obnovu památek. 

Hudební produkce 

• areál hřiště v Nasobůrkách – 
OV Nasobůrky s konáním 
uvedených hudebních produk-
cí souhlasí: 1. 8. 2008 od 
15.00 do 20.00 hod. a 2. 8. 
2008 od 8.00 do 24.00 hod. – 

soukr. akce, pořadatel A. K.; 16. 8. 
2008 od 20.00 do 02.00 hod. – ka-
raoke – pořadatel A. K., 23. 8. 2008 
od 8.00 do 20.00 hod. – nohejbalo-
vý turnaj – pořadatel A. K.; 23. 8. 
2008 od 20.00 do 02.00 hod. – zá-
bava – pořadatel A. K., 30. 8. 2008 
od 16.00 do 02.00 hod. – karaoke – 
pořadatel A. K. 

• 12. 9. 2008 od 20.00 do 02.00 
hod. – areál Pinda v Savíně – taneč-
ní zábava, benefiční akce, pořadatel 
ARCUS – ONKOCENTRUM Pra-
ha, OV Savín souhlasí. Rada města 
souhlasí s konáním hudebních pro-
dukcí, jakékoliv škody na majetku 
města jdou na vrub pořadatelů akcí. 
Rada města souhlasí: 

• s použitím částky 200.000,- Kč  
z IF MŠ Frištenského na výměnu 
oken 

• s uzavřením smlouvy o výpůjčce 
pozemku parc.č. 305/1 v k.ú. Lito-
vel se ZŠ Vítězná. Škola bude žádat 
o dotaci na projekt odpočinkového 
a relaxačního areálu z ROP Střední 
Morava. 

• se zřízením vjezdu z místní ko-
munikace ul. Čihadlo v Litovli na 
pozemek parc.č. 249/2 ve vlastnic-
tví ing. S. RM nesouhlasí se zástav-
bou pozemku parc.č. 252/1 v k.ú. 
Litovel, rovněž ve vlastnictví ing. S. 

• s navýšením komisionářské 
smlouvy na provoz „Informačního 
centra“ o 50 % + DPH od 1. 7. t.r. 

• s tím, že nájemné za pronájem 
bufetu na koupališti bude činit 50 % 
ze stávající výše nájemného 

• s přidělením vývěsní skříňky pro 
Seniorklub Litovel a s bezplatným 
hlášením akcí v městském rozhlase. 
Rada města projednala:  

• seznam vlastníků nemovitostí ne-
napojených na splaškovou kanaliza-
ci. Všem těmto občanům bude od-
borem ŽP ve spolupráci s VHS 
Čerlinka s.r.o. Litovel zaslána vý-

zva k napojení a upozornění na po-
rušování zákona o vodách. 
 
13. zasedání Zastupitelstva města 
se konalo dne 26. června 2008 
 
Zastupitelstvo města schvaluje: 
• odprodej části pozemku trvalý 
travní porost o výměře 400 m2 v k.
ú. Unčovice ZD Unčovice s pod-
mínkou zachování stávající stezky 
pro chodce a cyklisty v proluce  
• odprodej částí pozemků, vše v k.
ú. Litovel, Povodí Moravy s.p., Zá-
vod Horní Morava Olomouc, za ce-
nu dle znaleckého posudku. Do do-
by vyhotovení oddělovacího geo-
metrického plánu bude uzavřena 
smlouva o budoucí smlouvě. 
• podání žádosti o převod pozemku 
parc.č. 802 ost. plocha/jiná plocha, 
o výměře 459 m2, v k.ú. Litovel, z 
vlastnictví Agentury ochrany příro-
dy a krajiny ČR do vlastnictví Měs-
ta Litovel, pokud možno bezúplat-
ně, případně za cenu stanovenou 
vlastníkem, Město Litovel ponese 
náklady s převodem spojené 
• přijetí neinvestiční dotace ve výši 
39.438,- Kč, jakožto náhrady škody 
na trvalých porostech způsobené 
bobrem evropským a odpis položek 
z účetní evidence majetku v oddíle 
veřejná zeleň a vodní hospodářství, 
dle seznamu 
• poskytnutí půjčky z Fondu rozvo-
je bydlení těmto žadatelům: 
- paní S. P. z Litovle 200.000,- Kč a 
manželům K. z Litovle 80.000,- Kč, 
na opravu fasády, zateplení, ople-
chování – histor. jádro – 2 % úrok, 
doba splatnosti 5 let 
• OZV č. 1/2008, kterou se noveli-
zuje OZV č. 2/2007 „O místním 
poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů“ 
• OZV č. 2/2008 „O stanovení koe-
ficientu pro výpočet daně z nemovi-
tostí“. Vyhláškou se ruší Nařízení č. 
3/2001 ze dne 28. 6. 2001 o použití 
koeficientů pro výpočet daně  
z nemovitostí. 
• OZV č. 3/2008 „O zákazu konzu-
mace alkoholu na vybraných mís-
tech“.             Pokračování na str. 4 

Ve městě Litovli a v místních částech byly za měsíc červe-
nec 2008 spáchány například tyto trestné činy a přestupky: 

Dne 11.7.2008 dopoledne se v prodejně Albert v Litovli 
pokusil mladík z Ostravska odcizit drogistické zboží v hod-
notě bezmála 4 000,- Kč, v čemž mu však zabránil personál prodejny. 

Dopoledne téhož dne zatím nezjištěný pachatel využil důvěřivosti dů-
chodkyně a pod záminkou dodání náhradních dílů na motorové vozidlo 
pro vnuka vylákal větší finanční obnos. 

Dne 16.7.2008 před polednem došlo k vloupání do osobního motorové-
ho vozidla zaparkovaného na ulici Svatoplukova v Litovli.       Policie ČR 

Městská televize Litovelský INFOkanál  

- vysílání v měsících červenci a srpnu 

TV denně      v  6.45 hod., v 11.00 hod.,v 18.45 hod. a ve 23.00 hod. 
on-line: http://www.litovel.eu/o-meste/videokronika/ 
Z důvodu nižší sledovanosti TV v prázdninové měsíce INFOkanál ne-

bude v srpnu vysílat aktuality. Na uvedeném programu budeme pouze ob-
měňovat vysílání informačního programu UPC EXPRESS a pořady z ar-
chívu Litovelského INFOkanálu. S průřezem hlavními prázdninovými ak-
cemi Vás seznámíme v prvním premiérovém poprázdninovém vysílání, 
které uvedeme ve středu 10. září v 18.45 hod. Těšíme se po prázdninách 
nashledanou na obvyklém kanále a v obvyklých časech. 



NASOBŮRKY 
Z akcí roku 2007 byly nejvýznamnějšími: ha-

sičský ples, ples Charity Litovel, Dětský den na 
hřišti, hasičský zahradní výlet a soutěž hasič-
ských veteránů. Velkou pozornost a účast obča-
nů i hostů přitáhlo odhalení pamětní desky rodá-
ka Bohumila Eliáše na jeho rodném domě a pře-
dání opravené kaple do užívání (2. 9. 2007). 
Velkých úspěchů dosáhli místní hasiči, přede-
vším jejich dorostenecké družstvo, v požárním 
sportu. V místní, okresní i krajské soutěži získa-
lo vždy první místo. Na Mistrovství republiky 
dorostu ve Zlíně pak obsadili 11. místo, což je 

zcela ojedinělý úspěch v historii hasičstva 
v Nasobůrkách. Pro obec byl důležitý i další 
rozvoj průmyslové zóny, kde vystavěl své pro-
vozní budovy podnik Tenzo. Na investiční akce 
bylo vynaloženo: na opravy komunikací a chod-
níků 150 000,- Kč, na opravu kaple 30 000,- a 
na opravu komunikace v Kozí ulici 367 000,- 
korun. 

VÍSKA 
V roce 2007 se v obci nikdo nenarodil, ale ani 

nezemřel. Ze staveb byla dokončena, ale nezko-
laudována stavba cyklostezky Víska – Litovel a 
Sobáčov – Víska; rekonstrukce sociálního zaří-

zení v kulturním domě (bez výměny oken a fa-
sády); v obecní zahradě byla umístěna nová pro-
lézačka pro děti. Na opravu kulturního domu je 
plánována částka 700 000,- korun, stále schází 
ještě 130 000,- Kč, aby stavba mohla být zko-
laudována. Vybavení dětského hřiště přišlo na 
47 000,- korun. 

Z kulturních a společenských akcí – Sdružení 
dobrovolných hasičů Víska uspořádalo tradič-
ní „Sósedské hasičské bál“ s hudbou Radka No-
váka, 4. ročník závodu hasičů veteránů „O pra-
vyho kohóta z Viske“ (zvítězil SDH Myslecho-
vice), nedělní posezení v obecní zahradě 
s dechovkou Nákelanka. 

z kroniky města Litovle 

ZNÁTE OBEC CHOLINU? 
Do krásné hanácké obce Choliny, vzdálené od 

Litovle asi 7 km,  můžeme pohodlně dojet vla-
kem, autobusem nebo autem. Ale zajímavější 
zážitek budeme mít, pojedeme-li na kole nebo 
půjdeme pěšky. A pěšky je to hezká procházka i 
v zimě. Z Litovle se dáme Cholinskou ulicí a 
pak polňačkou až do Haňovic, jsou to příjemné 
3 km. Jen nesmí být po velkém dešti. A oči měj-
te otevřené! Jednak kvůli přejezdu přes koleje 
motoráčku, ale hlavně proto, že se zde otvírá 
krásná krajina, můžeme vidět celé širé okolí, od 
Rampachu po Praděd. Cesta pokračuje přes část 
Haňovic a Myslechovic a pak už musíme jet ne-
bo jít do Choliny po silnici. Naštěstí silnice není 
příliš frekventovaná. Už zdálky vidíme majestát-
ní věž cholinského kostela. V obci je spousta 
zajímavých turistických cílů. Kam dřív? Vezme-
me to tedy popořádku. Pokračujeme směrem ke 
kostelu a pak dál k Cholinskému dvorku. Cíl? 
Tajemné a pověstmi opředené místo zvané Svatá 
voda. Jedeme-li na kole, možná nás kopec donu-
tí slézt. Abychom ke svaté vodě trefili, držíme se 
modré turistické značky a cíl určitě nemineme. 
A námahy jistě nebudeme litovat. U Svaté vody 
si můžeme odpočinout, v klidu posedět a rozjí-
mat. V Cholině je také k vidění jeden z osmi 
smírčích křížů, které se na území Mikroregionu 
Litovel dochovaly. Kříž je chráněn malou kap-
ličkou a najdeme ho u fotbalového hřiště. Ale to 
ještě není všechno. Sledujete v televizi Toula-
vou kameru? Tak jste mohli nedávno vidět Ha-
nácké muzeum v Cholině. Muzeum vzniklo už 
v roce 1974. Je v bývalém gruntě, tam, kde má 
sídlo i obecní úřad. Bylo využito půd, kde dřív 
bývalo uskladněné obilí. A tam je věcí! Staro-
dávné nádobí, oblečení, hospodářské potřeby, 
tiskoviny, prastaré vykopávky, opona z divadla 
a další a další exponáty. Sbírkám se věnují cho-
linští manželé a paní nás krásnou hanáčtinou 
s vystavenými předměty ráda seznámí. V Choli-
ně je k vidění ještě jedna sbírka. Je to sice sbírka 
čistě soukromá, ale majitelé se nebrání seznámit 
s ní zájemce. O co jde? O „stróhátka“. Stróhá-
tek, neboli ořezávátek, na tužky mají majitelé ve 
své sbírce víc než 3200! Od nejstarších kovo-
vých po současné typy. Některé jsou v celých 
sadách, jiné zase chodí, vyplazují jazyky a kdoví 

co ještě dělají. Kde však se tahle zajímavost na-
chází? Zeptejte se obyvatel Choliny, jsou to milí 
lidé a rádi vám poradí.  

Cholinou prochází cyklotrasa a další označení 
cyklotras se připravuje, aby se i ti cykloturisté, 
kteří neznají místní „spojky“, bezpečně přemís-
ťovali z jedné krásné obce do druhé. 

A jak se žije obyvatelům obce? Obec roste do 
krásy, je postaráno i o obyvatele ve vyšším vě-
ku. Obec pronajímá občanům místnost pro ro-
dinné oslavy, pro soukromé oslavy je možno 
využít i jednu z místních hospod. Za službami 
se nemusí dojíždět, jsou tady přímo v obci. 

Z čeho má starosta Choliny, obce s 692 oby-
vateli, pan Zbyněk Hubáček, největší radost? 
Těší ho, že obyvatelé z Choliny neutíkají, spíš 
naopak, zájem o stavební místa pořád roste. A 
co mu dělá starosti? Stav komunikací a chodní-
ků.  

ZNÁTE OBEC OLBRAMICE? 
Do Olbramic není z Litovle až tak daleko, jen 

asi 15 km. Ale! Připravme se na náročnější ces-
tu. Tedy pokud se chystáme na kole. Až do Cho-
liny to půjde, pak ale jde cesta do kopce i z kop-
ce. Nejdřív do Bílska, pak do Vilémova a pak 
do Olbramic. Nebo taky můžeme jet přes Ná-
měšť na Hané, ale to je cesta ještě o něco delší. 
Krajina kolem Olbramic je romantická, zalesně-
ná a zdobená drobnými sakrálními stavbičkami. 
A i když pojedeme po silnicích, aut potkáme 
málo. Uprostřed obce si nelze nevšimnout udr-
žované kaple. Kaplička je zasvěcená svatému 
Vítu a byla dostavěna v roce 1937. Nyní je ve 
vlastnictví obce Olbramice. V roce 2002 byla 
kompletně zrekonstruována a byla přistavěna 
sakristie. Kapička má zajímavou historii. V roce 
1893 se do Olbramic přistěhovali manželé Za-
pletalovi. V Olbramicích tehdy nebyl kostel ani 
kaple. Paní Zapletalová toho moc litovala a cho-
dila se tedy pomodlit ke svatému Janu Nepo-
muckému pod lipami. V roce 1908 se rodina 
přestěhovala do Olomouce. Když jim nejmladší 
syn (Vít) onemocněl záškrtem a byl v beznaděj-
ném stavu převezen do nemocnice, matka se 
modlila za jeho uzdravení a slíbila Pánu Bohu 
postavit v Olbramicích kapličku. Po vykonání 
pobožnosti se šla zeptat do nemocnice, jak se 
synovi daří i řekli jí, že se stal snad zázrak, že 

mají syna uzdraveného. Tehdy slíbila, že se o 
postavení kaple postará. Než však k samotné 
stavbě došlo, uběhlo ještě několik roků. První 
mše svatá byla sloužena 10. června 1937.  

A sloup se soškou svatého Jana Nepomucké-
ho? Ten na opravu teprve čeká, najdeme ho na 
kraji obce směrem do Náměště na Hané a kolem 
něho stojí v pomyslném čtverci čtyři staré lípy. 
Vlastně už jen tři, jedna z nich se při větru zlo-
mila. Určitě také nepřehlédneme kamenný kříž 
se zvoničkou, který zdobí střed obce. 

A jak se žije obyvatelům Olbramic? Vedení 
obce usiluje o to, aby se jim v obci líbilo. Poda-
řilo se získat dotace na zakoupení potřebné tech-
niky k úpravě zeleně, započalo se s budováním 
nového parčíku, zeleň už je vysazená, dřevěné 
odpočívky čekají na osazení. U místní hospody 
se buduje parkoviště. Vznikají nové tradice, tře-
ba pálení čarodějnic na hřišti zvaném Hliníky. 

Z čeho má starosta Olbramic, obce s 222 oby-
vateli, pan Jindřich Solovský, největší radost? 
Potěšily ho získané dotace. Protože za pomoci 
těchto příspěvků může být i tak malá obec, jako 
jsou Olbramice, příjemným místem k bydlení a 
zajímavým cílem pro turisty.  

A co mu dělá starosti? Bude dostatek peněz na 
všechny opravy a údržbu?                                     
                                                                       E.V. 

Kaple v Olbramicích, vlevo je ukázka ze sbír-
ky ořezávátek, po našem stróhátek. 



 



Zastupitelstvo města neschvaluje  
• vyhovět žádosti kupujících o sní-
žení kupní ceny na částku 100,- 
Kč/m2 za odprodej částí pozemků 
v k.ú. Litovel, jejichž odprodej byl 
schválen usnesením č. 8 z 12. zase-
dání ZML ze dne 24. 4. 2008 
• přijetí daru ideální ½ objektu 
bydlení č.p. 49, část obce Savín, 
s ideální ½ polovinou pozemku o 
výměře 274 m2, vše v k.ú. Savín od 
paní M. K. ze Šumvaldu 
• pozastavení prodeje části pozem-
ku parc. č. 501 zahrada, o výměře 
cca 25 m2 (pruh v šíři max. 1 m a 
délce max. 25 m) v k.ú. Litovel, 
nestátnímu internímu oddělení, s.r.
o., se sídlem v Olomouci 
• odprodej části pozemku parc. č. 
56/20 orná půda, o výměře cca 
5 000 m2v k.ú. Víska u Litovle 
(průmyslová zóna) firmě MAR-
TEK MEDICAL a.s., se sídlem 
v Třinci 
• odkoupení pozemku parc. č. 404 
o výměře 3 224 m2, v k.ú. Litovel, 
od správce konkurzní podstaty 
úpadce Litovelské strojírny, a.s.  
v likvidaci, za vyvolávací cenu 
225.000,- Kč, do majetku města. 
Zastupitelstvo města pověřuje sta-
rostu města dalším jednáním se 
správcem konkurzní podstaty Lito-
velských strojíren o odkoupení 
uvedeného pozemku. 
Zastupitelstvo města souhlasí: 
• s odkoupením nezbytných částí 
pozemků v k.ú. Litovel, od občanů, 
z vlastnictví Pozemkového fondu 
ČR a z vlastnictví Povodí Moravy 
s.p. Brno, za sjednanou kupní cenu.  
39. schůze Rady města Litovel  
se konala dne 10. července 2008  
Rada města doporučuje zastupi-
telstvu města projednat a schválit 
odkoupení pozemků v k.ú. Roz-
vadovice za účelem realizace ak-
ce „Cyklostezka Rozvadovice – 
Unčovice. 
Rada města souhlasí:  
• s ukončením nájemního vztahu 
na pronájem nebytových prostor 
v ul. Poděbradově č.p. 748, Lito-
vel. Výpovědní lhůta končí 31. 10. 
2008. 
• s pronájmem části budovy pro 
provoz stánku u přírodního koupa-
liště v Nové Vsi p. Jar. Benešovi. 
Rada města bere na vědomí:  
• informaci o změně stavby před 
dokončením – Internetová lékárna 
LSPP s.r.o. s bytovou jednotkou 
v Litovli v ul. Vítězná. Původní 
stavba - dříve RD č.p. 107 - byla 
zcela odstraněna, podsklepení bude 
rozšířeno pod celý objekt a stavba 
bude realizována jako novostavba. 
Rada města usnesením č. 649/35 
souhlasila se zřízením věcného bře-
mene pro vybudování rampy na 
části chodníku. RM konstatuje, že 
toto usnesení je v platnosti a trvá. 

Rada města projednala žá-
dosti: 
• AVZO Ječmínek o příspě-
vek na ceny a propagaci 24. 
ročníku přespolního běhu dne 
20. 9. 2008. Rada souhlasí  
s poskytnutím 2.000,- Kč. 
• paní E. P. z Chudobína o 
příspěvek na výcvik dcery 
v jezdeckém umění a náklady spo-
jené s reprezentací. Rada souhlasí  
s poskytnutím 2.500,- Kč. 
• TJ Tatran Litovel o příspěvek na 
věcné ceny a organizaci 49. roční-
ku turnaje v házené „O pohár Měs-
ta Litovel“ dne 23. 8. 2008. RM 
souhlasí s poskytnutím 3.000,- Kč. 
Rada města projednala: 
• stížnost na poškozování majetku 
a žádost o prominutí jednoho mě-
síčního nájmu. Nájemce nebytové-
ho prostoru v domě č.p. 705 v ul. 
Havlíčkově má v důsledku chování 
návštěvníků barů v ulici 1. máje 
nejméně jednou ročně rozbité výlo-
hy a každou sobotu odstraňuje ne-
čistoty způsobené těmito návštěv-
níky. Na základě těchto škod žádá 
o prominutí jednoho měsíčního ná-
jemného ve výši 7.546 Kč. Rada 
města bere stížnost na vědomí a 
ukládá MP provádět častější a dů-
raznější kontroly dodržování noč-
ního klidu. Žádosti o prominutí ná-
jemného nevyhovuje. 
• stížnost na rušení nočního klidu. 
Bar Alibaba v ulici Žerotínově ote-
vřel v květnu 2008 venkovní za-
hrádku, kde není dodržován noční 
klid. Obyvatelé domu č.p. 496 v ul. 
Gemerské požadují, aby se ná-
vštěvníci po 22. hodině přemístili 
do vnitřních prostor baru. RM bere 
stížnost na vědomí a ukládá MP 
provádět častější a důraznější kont-
roly dodržování nočního klidu.  
• nájemní smlouvu mezi ML a ÚZ-
SVM ČR – jde o pronájem pozem-
ku parc.č. 129/1 v k.ú. Chořelice, 

na němž je umístěna čerpací 
stanice. RM Litovel schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy za 
stanovené nájemné 3.376,-Kč 
a s tím, že s první splátkou 
musí být uhrazena částka 
30.864,- Kč jako náhrada za 
předchozí bezesmluvní užívání 

pozemku od 8. 12. 1994 do 31. 7. 
2008. 
• žádost MO ČRS Litovel o uděle-
ní výjimky z OZV č. 3/2008 „O 
zákazu konzumace alkoholu na vy-
braných místech“. O výjimku žáda-
jí na období 10 let. RM žádosti ne-
vyhovuje a konstatuje, že o udělení 
výjimky z platné OZV musí být 
požádáno vždy nejpozději tři týdny 
před pořádáním jednotlivých akcí. 
• žádost AAR Promotion s.r.o. o 
souhlas s konáním sportovní soutě-
že BOBR CUP ve dnech 3. – 5. 10. 
2008, o povolení hudební produkce 
dne 4. 10. 2008 od 09.00 hod. do 
03.00 hod. a další. Dále manažer 
žádá o povolení konání sportovní 
akce MTB maratónu dne 16. 8. 
2008. Rada města bere konání 
obou sportovních akcí na vědomí a 
žádostem vyhovuje.  
• žádost o odvolání p. J. H. z Čer-
venky z funkce velitele SDH Cho-
řelice a zvolení nového velitele p. 
M. R. z Chořelic. RM žádosti vy-
hovuje a bere informaci na vědomí.  
• žádost o schválení bezúplatného 
převodu koňské historické stříkač-
ky z SDH Rozvadovice do majetku 
města. Je nutné provést její renova-
ci, následně bude používána ve 
spolupráci s HZS OK Litovel při 
hasičských ukázkách a ve výchov-
ném programu pro žáky ZŠ. Rada 
města žádosti vyhovuje a schvaluje 
bezúplatný převod.  
Rada města souhlasí:  
• s vyplacením odměn ředitelům 
TS a MK Litovel za I. pol. roku. 

40. schůze Rady města Litovel  
se konala 16. července 2008  
Rada města nesouhlasí:  
• s  výstavbou fotovoltaické elekt-
rárny v k.ú. Víska u Litovle a v k.ú. 
Nasobůrky.        
Rada města bere na vědomí:  
• stížnost občanů z Nasobůrek na 
neúnosnou četnost hudebních pro-
dukcí, většina víkendů v průběhu 
prázdnin je zatížena hlukem těchto 
produkcí. Rada města ukládá vede-
ní města sejít se s osadním výbo-
rem a občany podepsanými na stíž-
nosti a projednat s nimi pořádání 
hudebních produkcí na hřišti v Na-
sobůrkách, dále prověřit finanční 
záležitosti spojené s pronájmem 
areálu. 
Rada města souhlasí: 
• s konáním soutěže a hudební pro-
dukce dne 2. 8. 2008 od 13.00 do 
02.00 hodin – hasičská soutěž, zá-
bava a dále dne 22. 8. 2008 od 
20.00 do 02.00 hodin – letní karne-
val v  areálu Savín - Pinda – pořa-
datel akcí je SDH Savín. OV Savín 
s konáním akcí souhlasí. 
Rada města nesouhlasí: 
• s konáním hudební produkce  
8. 8. 2008 od 20.00 do 02.00 ho-
din – taneční zábava – areál hřiště 
v Nasobůrkách – pořadatel paní A. 
K. – OV Nasobůrky s konáním ak-
ce souhlasí.  
41. schůze Rady města Litovel  
se konala 16. července 2008  
RM projednala: Žádost jednatele 
společnosti TENZO s.r.o. Plzeň o 
souhlas s výstavbou fotovoltaické 
elektrárny v areálu PZ. Rada města 
předběžně souhlasí s  výstavbou 
fotovoltaické elektrárny na uvede-
ném pozemku.  
V souladu se zákonem na ochranu 
osobních údajů jsou jména občanů 
uváděna pouze jejich iniciálami. 



V roce 2007 došlo v Městském klubu k několi-
ka zásadním událostem. Dne 15. 1. Byla jmeno-
vána ředitelkou MK Bc. Hana Vogelová, která 
funkci převzala po Mgr. Jiřím Královi, jenž orga-
nizaci vedl do 31. 12. 2006. Byla sestavena kon-
cepce další činnosti pro rok 2007, vytvořen nový 
dramaturgický plán a uzavřeny nové smlouvy, 
z nevýhodných smluv se MK vyvázal. Cílem 
koncepce bylo nabídnout co nejzajímavější pro-
gram pro nejrůznější věkové i zájmové skupiny 
obyvatel města.  

Záměr byl úspěšný, podařilo se oslovit nejen 
obyvatele města, ale i ty, kteří žijí v litovelském 
regionu. Zvýšila se návštěvnost, zájem médií a to 
vše přispělo k propagaci města. Rok 2007 byl 
úspěšný nejen na poli kulturním, ale i ekonomic-
kém, díky získání grantů, prostředků z nadací a štědrých sponzorů. Maxi-
málně důležitá byla i podpora ze strany Města Litovel, jak vedení, odboru 
školství a kultury, Rady i Zastupitelstva města. MK je příspěvkovou orga-
nizací se samostatnou právní subjektivitou, jeho účelem je organizace a 
podpora kulturního dění a poskytování veřejných služeb v oblasti kultury 
na území města Litovle a připojených obcí. Je rozdělen do dvou oddělení: 
oddělení umělecké produkce (dramaturgie, produkce, propagace) a pro-
vozní oddělení (pronájmy sálů, předprodej vstupenek, správa budov, tech-
nika aj.).  

Uvedeme zde pouze souhrnné údaje, případně upozorníme na zajíma-
vosti z  jednotlivých oblastí  hlavní činnosti. MK zajistil pro divadelní se-
zonu 5 představení s pražskými umělci a 2 ve spolupráci se show skupi-
nou Maniaci – „Řvali až spadli“ a jedno s litovelskými ochotníky, kteří 
uvedli přepis filmu Jiřího Brdečky „Chramst! aneb Mejdan s Adélou“. 
Premiérová sezóna dopadla nad očekávání dobře: sály byly plné, reference 
od diváků i herců kladné a kvalitní výběr představení ocenila i regionální 
média. Zavedení předplatného bylo novinkou, ale osvědčilo se – původní 
počet předplatitelů 38 se pro sezónu 2007/2008 zvýšil již na 115. 

Bylo provedeno 11 koncertů v režii MK a dalších 10 ve spolupráci se 
ZUŠ, Hanačkou, Kantikou a dalšími hosty. Byl tak dán prostor širokému 
spektru hudebních žánrů amatérských i profesionálních skupin regionální-
ho i celostátního významu. Poprvé se dokonce na Sletu bubeníků předsta-
vili i hosté ze zahraničí. Myšlenka vytvoření prostoru pro nekomerční ži-
vou hudbu vedla k zařazení nového cyklu koncertů „Musica Poetica“. Vý-
borně se rozvíjí spolupráce s p. Josefem Rosenbergem, katolickým fará-
řem, a tak bylo možno zařadit do chrámových prostor více koncertů než 
loni. 

Koncerty Kruhu přátel hudby, kterých se během roku uskutečnilo 9, mě-
ly jakoby dvě tváře. Při jejich provedení v Koncertním sále MK se obvyk-
le sešlo do padesátky posluchačů, ovšem koncerty v exkluzivním prostředí 
varny pivovaru či v Mladečských jeskyních byly vždy vyprodány a počet 
posluchačů se dal počítat na desítky i nějakou tu stovku. Velká škoda, že 
stejně kvalitní hudební vystoupení nepřitáhne obdobný počet poslucha-
čů – vysvětlení ovšem tak těžké asi nebude. Komorní koncerty vážné hud-
by jsou neziskové, pro rozvoj kulturního vědomí ale nezbytné. Snad kdy-
by se podařilo získat více abonentů, byla by situace růžovější. Nutno je 
však ocenit zápal a pečlivou starost o co nejvyšší kvalitu koncertů ze stra-
ny Ing. Heleny Najmanové, Ph.D., která je nesporný spiritus agens hudeb-
ního života tohoto žánru v našem městě.  

V rámci zachování vysokého standardu koncertů vypracoval MK žádos-
ti o granty k nadacím: Nadace českého hudebního fondu, Nadace OSA, 
Nadace Bohuslava Martinů a celková částka získaná z nadací a sponzor-
ských darů (např. firmy Vitoul, s.r.o.) dosáhla v roce 2007 částky 80 125,- 
Kč. V roce 2006 byl zisk z těchto mimorozpočtových zdrojů 37 625,- Kč. 

Výstav se v roce 2007 konalo 13, tedy vlastně každý měsíc v průměru 
jedna a jejich spektrum je mimořádně široké. Obrazy, fotografie, grafika, 
trojrozměrná tvorba, ale i velikonoční a vánoční výstavy dětských prací, 
dokonce ve spolupráci s DDM i výstava terarijních zvířat. Ve spolupráci 
s KC Uničov byla uspořádána výstava fotografií z historie tohoto města. 
Všechny vernisáže byly obohaceny malými koncerty živé hudby, na kte-
rých se největší měrou podíleli žáci ZUŠ Litovel. Je dobré, že vernisáže 
postupně vstupují do povědomí litovelské veřejnosti a účastní se jich i zá-
stupci  vedení Města Litovel i představitelé litovelské kulturní veřejnosti. 

Samostatných pořadů pro děti bylo osm, ve 
spolupráci pak pořad „Kytice“ – divadelní 
představení pro II. stupeň ZŠ. Počet představe-
ní pro školy byl menší pro nedostatek zpětné 
vazby ze strany školských zařízení – MK se 
proto snažil kvantitu nahradit kvalitou. Přesto 
má asi největší význam aktivita vycházející 
přímo z iniciativy dětí a jejich učitelů, případ-
ně DDM či folklorních souborů, jako bylo  
„Vynášení Morany“ nebo „Velikonoce aneb 
Jaro, vítej!“. 
Z dalších aktivit jmenujme alespoň plně obsa-
zené taneční kurzy pro začátečníky a pro do-
spělé, taneční kurz pro pokročilé, kurz anglič-
tiny, dva kurzy latinskoamerických tanců – pro 
děti a pro teenagery – Caramba I., II., tři skupi-

ny mažoretek (LINETKY, ZVONKY, ARABESKY).  
Poprvé se MK zúčastnil i celostátní akce „Den poezie“, a to literárními 

pořady prezentujícími díla místních autorů („Mozaika dní“ p. Lubomíra 
Šika, doplněná souborem fotografií M. Pinkavy a „Striptýz“ – autogramiá-
da sbírky Jarmily Cholinské). Zajímavé byly cestovatelské přednášky, pře-
devším p. Václava Arnoše o putování severní Indií. Ve spolupráci s Mu-
zeem Litovel bylo uspořádáno „KOLOKVIUM“ – setkání pamětníků 
Gustava Frištenského. Novinkou byl kurz češtiny pro cizince. MK se  
v roce 2007 opět zařadil do celostátní akce „Týden vzdělávání dospělých“.  

MK pořádal dva plesy, pět akcí pro seniory (Kavárna Pohoda, odpoled-
ne s Loštickou veselkou a Fofrovankou z Uničova), diskotéku pro děti a  
teenagery, ve spolupráci pak dětský maškarní bál, tradiční velikonoční zá-
bavu a Ples přátel dobré zábavy. O celoměstské akci Hanácké Benátky 
jsme informovali v minulém čísle Litovelských novin. 

V rámci Litovelského kulturního léta se uskutečnilo 9 akcí s větší ná-
vštěvností, ke které přispělo zařazení kapel z regionu a širší žánrová pest-
rost. Bylo také daleko méně nákladné, pro srovnání v roce 2006 byly ná-
klady 176 962,- Kč, v roce 2007 jen 47 630,- Kč.  

Od 1. 1. 2007 byly novou ředitelkou převzaty subjekty: smíšený pěvec-
ký sbor KANTIKA, FOTOKLUB LITOVEL, STUDIO ATELIÉR, folko-
vá skupina NOACO, folková skupina COKOLIV, KINEMAKLUB. MK 
zachovává systém podpory spolkové činnosti formou zřizovatelské služby 
pro soubory, které nemají právní subjektivitu. Všem souborům jsou dle 
možnosti poskytovány základní podmínky pro činnost (zkušební prostory, 
účetnictví, propagace a uplatnění při akcích pořádaných MK i jinými po-
řadateli).  

V doplňkové činnosti MK jde především o poskytování trvalých a krát-
kodobých nájmů. Je to 8 nájmů dlouhodobých a u krátkodobých nájmů 
byly prostory MK využívány jinými pořadateli kulturních, společenských, 
komerčních, prodejních a prezentačních akcí formou pronájmu prostor a 
služeb či je MK zajišťoval jako spolupořadatel. Také sloužily jako nácvi-
kové a zkušební prostory pro kurzy a soubory zájmových činností. Vytíže-
nost byla po celý rok maximální. 

MK zaměstnával v roce 2007 sedm stálých pracovníků, kteří vykonávali 
většinou kumulované funkce. Nebylo obsazeno ani místo programového 
pracovníka z úsporných důvodů a jeho práci trvale vykonávala ředitelka. 
Dle potřeby byli zaměstnáváni pracovníci na dohodu. 

Za rok 2007 byl MK po delší době v zisku o 380 336,- Kč, zatímco 
v minulých letech byly všechny investiční i rezervní fondy vyčerpány. Po-
dařilo se získat na 450 000,- Kč v grantech od Krajského úřadu Olomouc-
kého kraje a Města Litovel. Z mimorozpočtových zdrojů bylo získáno 
33 500,- Kč z Nadace Českého hudebního fondu, Nadace OSA, nadace 
Leoše Janáčka a Nadace Bohuslava Martinů.  

V průběhu roku se realizovaly úpravy a rekonstrukce – byly vymalová-
ny čtyři kanceláře, vyměněna podlaha v prodejně Rakola, obložení na 
chodbě aj. Výhledově bude nutno vyměnit okna v Koncertním sále, opra-
vit dvorní trakt, včetně výměny oken a opravy střechy, natřít okna 
v přízemí budovy MK aj. Práce bude tedy dost. 

V roce 2007 uspořádal MK celkem 111 akcí, kterých se zúčastnilo asi 
25 000 návštěvníků. Návštěvnost se podstatně zvýšila, podařilo se oslovit 
téměř všechny věkové i zájmové skupiny. Za to patří skutečný obdiv vede-
ní MK i všem jeho obětavým pracovníkům.  

PhDr. Josef Hubáček, kronikář města 



V malebné obci Savín uprostřed krásné přírody plyne život poklidně. 
Akcí, která společenský život v této obci rozvířila, byly oslavy 100. výročí 
zdejší školy. Bývalí žáci uvítali možnost k setkání, přijeli až od Ostravy, 
Brna, Olomouce, Pardubic, Prostějova... Potěšila je návštěva rodného kra-
je, dědinky a setkání se spolužáky, kdy někteří se znovu potkali až po 50 
letech! Přijeli i potomci bývalých učitelů školy, přijela i paní uč. B. Pope-
lářová, která s manželem na škole krátce působila. 

Za pořadatele akce nám paní Hlavinková uvedla: „Setkání nebylo jedno-
duché zajistit. Velice náročné pro nás bylo poshánění adres bývalých žá-
ků. Snažili jsme se připravit pestrý program, bohaté občerstvení, pozvali 
jsme řadu vzácných hostů. Při této příležitosti byl také vydán almanach 
školy. Musím poděkovat všem, kteří mi byli nápomocni, zejména rodině 
Ajglových, manželům Škurkovým, zvláště potom panu Ladislavu Němco-
vi a Městu Litovel za finanční pomoc. Věřím, že všichni tady v Savíně 
strávili pěkný den.“ 

Starosta města Litovle ve svém projevu připomenul historii školy v Sa-
víně a dále uvedl: „V roce 2000 se na základě rozhodnutí občanů připojila 
Obec Savín k Litovli. Starost o „školu“ (v té době již ubytovnu) převzaly 
Technické služby Litovel. V roce 2003 byla ubytovna pronajata paní 
Františce Hlavinkové. Její zásluhou došlo v budově k řadě zlepšení, včet-
ně hygienických podmínek, o čemž se můžete všichni přesvědčit. O bu-
doucnosti školy budete spolurozhodovat Vy, savínští občané. Již 7 let jste 
součástí Města Litovel a zastupitelstvo města se snaží požadavkům osad-
ního výboru i občanů vyhovět. Ve vzájemné spolupráci se nám podařilo 
vybudovat plynofikaci obce, zajistit autobusovou zastávku, obnovujeme 
zeleň v obci, opravila se komunikace a další. 

Vážení občané, Savín je malá, ale krásná vesnice v překrásném údolí, 
což potvrzuje i dlouholetý zájem chatařů a turistů. Chceme, aby se Vám 
zde krásně a spokojeně žilo, aby počet občanů narůstal a identita vesnice 
byla zachována. Mohu Vám slíbit, že se, s Vaším souhlasem, budeme sna-

žit vybudovat vodovod a kanalizaci, opravit komunikace, revitalizovat 
rybník pod Savínem, vybudovat cyklostezku Nová Ves – Savín – Slavětín 
a zlepšovat životní prostředí. 

Vám rodákům přeji, abyste byli hrdi na to, že pocházíte z krásné vesnice 
a rádi se sem, i s potomky, vraceli. 

Závěrem děkuji všem, kteří se na přípravě a organizaci dnešního slav-
nostního setkání podíleli a všem přítomným přeji krásný den a trvalou 
vzpomínku.“                                                                                             red. 

Slavnost v Savíně byla zahájena budíčkem, v 9.00 hodin byli všichni zváni 
na mši svatou do místní kaple sv. Josefa. Na fotografii pan farář R. M. 
Hofman vítá náměstka hejtmana Olomouckého kraje ing. Pavla Horáka. 

Po slavnostních projevech zahájili pozvaní hosté zábavný program dne 
tanečkem na parketu. Na fotografii starosta města Litovle s paní Hlavin-
kovou. Vyhrávala jim k tomu lidová kapela ze Slovácka - Hrozenčané. 

Starosta města Litovle Dr. Vojtěch Grézl se vítá s nejstarším žijícím žá-
kem školy v Savíně panem Frant. Smrčkem.     Fotografoval Zdeněk Diviš 

Nejstarší žijící žákyní bývalé zdejší školy je paní Anežka Drlíková, na fo-
tografii se zdraví s poslancem parlamentu ČR ing. Karlem Korytářem. 

V čele slavnostního průvodu šli místní dobrovolní hasiči, kapela Hrozen-
čané, kočár tažený koňským spřežením, následovali hosté oslav a občané 
Savína. Průvod končil u pomníku padlých, kam byl položen věnec.  





Vážení a milí příznivci tance, 
po velmi úspěšném loňském kurzu Vás chceme 

opět co nejsrdečněji pozvat do našich tanečních 
pro dospělé, určených pro sedmnáctileté až po 
osmdesátileté. Nabízíme Vám krásný taneční sál, 
skvělou cenu kurzů a přátelské učitele. Zkušení 
mistři, manželé Coufalovi Vám dokážou vysvět-
lit, jak správně tančit a budou se Vám naplno vě-
novat. Spojujeme tradici staré školy s moderními tanečními trendy. Staňte 
se s námi i Vy hvězdami tanečních parketů! 

Kurz je určen jak pro začátečníky, tak pro ty, co taneční kroky a figury 
již zapomněli, chtějí si je oživit a ještě se naučit mnoho nového. Taneční 
pro dospělé mohou být prvním vkročením do tanečního světa a také pří-
jemnou vzpomínkou na bujaré mládí, ale především příjemným aktivním 
odpočinkem s vaším partnerem. 

Naše taneční jsou dobrou volbou. Naučíte se všechny společenské tance, 
budete ozdobou tanečního parketu na plesech, tanečních zábavách a spole-
čenských firemních večírcích a přitom všem si zlepšíte ještě svoji fyzickou 
kondici! Váš taneční repertoár si pak můžete rozšířit v pokračovacích kur-
zech.  

Tak neváhejte a zažijte s námi příjemné večery plné tance, hudby, poho-
dy a dobré nálady. Základní tradiční taneční obsahují: 9 lekcí společen-
ských tanců (každý pátek ve večerních hodinách od 12. 9.) a taneční párty. 

Přihlásit se můžete v kanceláři Městského klubu Litovel, paní Bruštíko-
vá, tel.: 585 341 633, 775 339 098, e-mail: brustikova@mklitovel.cz.  

Uzávěrka přihlášek do konce srpna 2008.                                        -MK- 

Seniorklub Vás zve na vycházku 

ZA SMÍŘČÍMI K ŘÍŽI 
ve středu 20. srpna. 
K nenáročnému pěšímu výletu se sejdeme ve 14.00 hodin u bývalého 
agitačního střediska v Sušilově ulici. 
Akce se koná ve spolupráci s Mikroregionem Litovelsko.  
Zveme všechny milovníky historie a okolí našeho města. 
 
Seniorklub Litovel na základě nabídky Olomouckého kraje „Seniorské 
cestování Olomouckým krajem“ zajistil ve spolupráci s CK Pressburg 

ZÁJEZD PRO SENIORY DO ZLATÝCH HOR 
v úterý dne 30. září.  
Na programu je prohlídka Městského muzea Zlaté hory a návštěva Zla-
torudných mlýnů.  
Cena zájezdu je 190,- Kč, hodnota výletu 600,- Kč, když zbytek částky 
dotuje každému ze seniorů Olomoucký kraj (doprava, oběd, prohlídky, 
služby průvodce, pojištění).  
Zájemci se mohou přihlásit ve středu 13. 8. od 16 hodin v jídelně DPS, 
kde složí i příslušnou částku. Přednost mají členové Seniorklubu Litovel.  
 
Výlet do Choliny se všem líbil, zúčastnilo se 25 seniorů a dvě děti. Po-
časí se naštěstí nevydařilo podle předpovědi a překvapilo nás jasnou 
oblohou a sluníčkem. Věříme, že na další vycházce bude účast zase tak 
pěkná. Těšíme se na Vás. 
 
Informace o pořádaných akcích Seniorklubu najdete také ve vývěsní 
skříňce v ulici Husově, vedle úředních desek města. 

Samospráva Seniorklubu 

Dovolujeme si Vám nabídnout kurz angličtiny pro středně pokročilé, 
který využívá velmi efektivní studijní metodu. 

Cílem kurzu je prohloubení a rozšíření jazykových znalostí, zdokonalo-
vání gramatických jevů a rozšíření slovní zásoby.  

Důraz je kladen na komunikaci v anglickém jazyce. Procvičovány jsou 
opět všechny jazykové dovednosti jako čtení, poslech, psaní a mluvený 
projev. 

Absolvent kurzu si osvojí komunikační návyky v angličtině a ztratí 
ostych komunikovat v cizí řeči. 

Neváhejte a přihlaste se do kurzu na Městském klubu v Litovli, který 
bude probíhat pod vedením paní Counihan od konce září v klubovně MK. 
Kurzovné bude stanoveno podle počtu účastníků kurzu.  

Uzávěrka přihlášek: 5. září 2008. Informace na MK u paní Bruštíkové, 
tel. 585 341 633, 775 339 098, brustikova@mklitovel.cz.                  -MK- 

 
• 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 

Soukromá jazyková škola  
Mgr. Eliška Smýkalová  
Výuka (případně doučování) angličtiny, češtiny, 
ruštiny – žáci, studenti, dospělí, začátečníci, 
pokročilí, jednotlivci nebo skupinky.  
Kontakt: Eliška Smýkalová, tel.: 606 440 464 

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

WWW.SEPREALITY.CZ 

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

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

• prodej pozemku v Litovli, 1543 m2, 
inženýr. sítě v komunikaci, studna, ce-
na 1,05 mil. Kč 

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

• pronájem nebyt. prostor v Olomouci, 
Ztracená ul., 96 m2, přízemí, vhodné 
jako prodejna, nájem 30.000 Kč/měs. + 
energie 

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

• pronájem obchod. prostor v centru 
Olomouce, I. PP 120 m2, I. NP 125 m2, 
náj. 60.000 Kč/měs+energie  
Hledáme pro naše klienty byty  

Plavecký bazén při ZŠ Vítězná připravuje  
pro nový školní rok tyto plavecké kroužky: 
 
DELFÍNEK pro děti od 7 do 10 roků.  

Úterý 15.00 – 16.00 hod.  Jana Kabelíková 
VODNÍČEK  pro děti od 4 do 7 roků.  

Úterý 16.00 – 17.00 hod.  Jana Kabelíková 
VYDRÝSEK pro děti plavce i neplavce od 4 do 7 roků. 

Úterý 17.00 – 18.00 hod.    Jiří Hrachovec 
VYDRÝSEK  pro děti plavce od 7 do 15 roků.  

Úterý 18.00 – 19.00 hod.    Jiří Hrachovec 
KURZ PLAVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ NEPLAVCE 

Úterý 19.00 – 20.00 hod. 
KONDIČNÍ PLAVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ 

Středa 19.00 – 20.00 hod.   Jiří Hrachovec 
ŽABIČKY             Čtvrtek 15.00 – 15.30 hod., Mgr. Mirka Gottfriedová 
 
PLAVÁNÍ RODI ČŮ S DĚTMI pro děti od 2 do 4 roků.  

Čtvrtek 16.00 – 17.00 hod.  Jitka Šišmová 
VYDRÝSEK  pro děti plavce i neplavce od 4 do 7 roků. 

Čtvrtek 17.00 – 18.00 hod.  Jiří hrachovec 
VYDRÝSEK  pro děti plavce od 7 do 15 roků.  

Čtvrtek 18.00 – 19.00 hod. Jiří Hrachovec 
ŽABIČKY                     Pátek 9.00 – 9.30 hod., Mgr. Mirka Gottfriedová 
 
PLAVÁNÍ RODI ČŮ S DĚTMI - děti od 2 do 4 roků. 

Pátek 9.30 – 10.00 hod.     Jitka Šišmová 
PLAVÁNÍ PRO D ĚTI OD 2 DO 4 ROKŮ  

Pátek 10.00 – 10.30 hod. 



DIVADELNÍ SEZÓNA 2008/2009  
       LISTOPAD 2008         Neil Simon: DRUHÁ KAPITOLA 

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

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

A jelikož Leo Schneider je tak trochu sukničkář a Jenniina temperamentní přítelkyně Fay se nejen snaží pomoct kamarádce, ale také touží udělat 
něco se svým životem – kromě běhání kolem bloku a zdravé výživy – události se dávají do pohybu...  

• hrají: David Prachař, David Matásek, Valérie Zawadská, Martina Hudečková,             režie: Petr Hruška  
• Velký sál Záložny, 19.00 hod., vstupné: 250/200/150 Kč 

 

                          PROSINEC 2008         Yasmina Reza: TŘIKRÁT ŽIVOT 
 V neobyčejně groteskní prozatím poslední komedii Yasminy Rezy se setkáváme se zcela obyčejnými lidmi, kteří mají s námi všemi mnoho společ-
ného. Jde o dva manželské páry. Jeden z nich přichází na večeři ke druhému, ale přichází o den dřív, než bylo domluveno. Ve třech variantách této 
jediné výchozí situace se pak rozvíjí hra o setkávání a míjení se, o chtění domluvit se i o snaze bořit zajeté koleje života. Hra o touze po tom, co 
nemáme, ale chceme a nikdy nemůžeme mít, hra o životě viděném jakoby pod lupou. 

•  hrají: Simona Stašová, Veronika Gajerová, Oldřich Vízner, Otakar Brousek ml.,         režie: Milan Schejbal  
•  Velký sál Záložny, 19.00 hod., vstupné: 250/200/150 Kč 

 

                          BŘEZEN 2009              Noel Coward: ROZMARNÝ DUCH 
 Divadelní společnost Háta uvádí líbivou anglickou duchařskou komedii o tom, že není radno zahrávat si s okultními vědami, zvlášť když hlavní 
médium je poněkud potrhlé povahy. Pak se lehce může stát, že seriózní muž zažívá rodinné propletence, s nimiž si neví rady. Příběh Charlese Con-
domina obletěl úspěšně doslova celý svět a potěšil miliony diváků. 

• hrají: J. Zenáhlíková / L. Zedníčková, M. Bočanová / A. Gondíková / K. Hrachovcová, L. Molínová / H. Talpová, I. Andrlová / 
  O. Želenská, M. Nohýnková / J. Šulcová, M. Vašinka / D. Rous, Z. Pantůček / P. Pospíchal,     režie: Milan Schejbal 
• Velký sál Záložny, 19.00 hod., vstupné: 250/200/150 Kč 

 

                          DUBEN 2009                William Douglas Home: KACHNA NA POMERAN ČÍCH 
 Luiza a Hugo se mohou chlubit patnácti lety společného života bez jediného mráčku a viditelných problémů. Může toto harmonické soužití, kterému se 
někdy poněkud ukvapeně říká „štěstí“, vyvolat po čase jistou „únavu“ a chuť na změnu? Bohužel ano. A kdo je tím vinen? Hugo říká, že Luiza. Luiza si 
myslí, že má veškeré důvody tvrdit, že Hugo. A tak se Hugo pouští do těžkého boje se silným soupeřem: milencem své ženy. Volí rafinovanou a riskant-
ní taktiku, jak získat svoji ženu zpět. Taktiku, která vedle své nesporné účinnosti skýtá celou řadu zapeklitých humorných situací.  

• hrají: Martin Stropnický, Veronika Žilková, Jan Šťastný / Michal Pešek, Klára Jandová / Agáta Hanychová,      režie: Martin Stropnický 
•  Velký sál Záložny, 19.00 hod., vstupné: 250/200/150 Kč 
 

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ NA SEZÓNU 2008/2009: 1. – 6. řada: 550 Kč, 8. – 10. řada: 500 Kč, 11. – 20. řada: 450 Kč 
 

Kontakt: kancelář Městského klubu, nám. P. Otakara 753, 784 01 Litovel, www.mklitovel.cz 
paní Bruštíková, tel. 585 341 633, 775 339 098, e-mail: brustikova@mklitovel.cz 

OPĚT ZAČÍNÁME V POND ĚLÍ 1. 9. 2008! 
 
PONDĚLÍ    
9.30 – 11.30 hod.           KAŠPÁRKOVO DOPOLEDNE (2,5 – 4 let)  
14.00  – 16.00 hod.      MÁMO, UD ĚLEJ SI NA SEBE ČAS  
17.00 – 18.00 hod.       ANGLI ČTINA HROU PRO DĚTI A RODI-
                                     ČE (děti 3 – 5 let)  
18.10 – 19.30 hod.       ANGLI ČTINA PRO DOSPĚLÁKY  
                                     A PUBERŤÁKY 
ÚTERÝ  
8.30 – 10.00 hod.         CVIČENÍ PRO MAMINKY S MIMINKY   
                                     (děti 3 – 12 měsíců) 
9.30 – 11.30 hod.           KAŠPÁRKOVO DOPOLEDNE (1,5 – 2,5 r.) 
16.30 – 17.30 hod.       CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (2,5 – 4 let) 
17.30 – 18.00 hod.       POHÁDKOVÁ BABI ČKA (děti 2,5 – 6 let)  
19.00 – 20.00 hod.       MAMINEC – cvičení při hudbě, relaxace  
20.00 – 22.00 hod. (první úterý v měsíci) TÝM DOBROVOLNÝCH  
                                     MAMINEK – jednání 
STŘEDA   
8.00 – 11.30 hod.         RYBIČKOVÁ ŠKOLI ČKA (děti 2,5 – 4 roky)  
16.30 – 18.00 hod.       VÝTVARNÉ TVO ŘENÍ S DĚŤÁTKY         
                                     PŘEDŠKOLÁTKY (děti 4 – 6 let)  
18.00 – 19.00 hod. (1x za měsíc) PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER  
                                     přednášky odborníků (hlídání dětí zajištěno)  
20.00 – 21.00 hod.       KURZ BŘIŠNÍHO TANCE – pro přihlášené 

ČTVRTEK  
9.30 – 11.30 hod.           CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (1,5 – 2,5 roku) 
17.00 – 18.00 hod.        ANGLI ČTINA HROU PRO DĚTI  (5 – 6 let) 
18.00 – 19.30 hod.        ANGLI ČTINA PRO RODI ČE  
                                      hlídání dětí (2 – 6 let) zajištěno 
PÁTEK  
9.30 – 11.00  hod.         BABY CLUB (děti 12 – 18 měsíců)  
13.00 – 14.00 hod.        PORADENSTVÍ RODINNÉ (tel. objednat) 
17.00 – 18.00 hod.        ANGLI ČTINA HROU PRO DĚTI  (6 – 9 let)  
18.00 – 19.30 hod.        ANGLI ČTINA PRO RODI ČE   
 
Na všechny kurzy, cvičení, výtvarnou tvořivost se předem přihlašuje 
omezený počet účastníků!!! 
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 
 
 

NA ZÁŘÍ PŘIPRAVUJEME: 
6. 9. sobota 10.00 – 16.00 hod.  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MC RYBI ČKA  
1. a 2. patro 



Už 40 let uplynulo od událostí, které poznamenaly naše životy. A při-
tom to začalo zcela nenápadně. Změny v ÚV KSČ naprostá většina obča-
nů nepovažovala za nic převratného. Vždyť Alexandr Dubček, který 5. 
ledna 1968 nahradil v čele KSČ Novotného, byl odchovancem ruských 
stranických škol. Jenže situace se pak nečekaně rychle měnila. 29. 2. byla 
zrušena cenzura, Novotný nevydržel ani ve funkci prezidenta a 30. 3. byl 
zvolen Ludvík Svoboda. 5. 4. ÚV KSČ přijal Akční program, otevřená 
kritika politických i ekonomických hříchů minulých let dávala naději na 
nástup nové éry „socialismu s lidskou tváří“. Hospodářské problémy měla 
vyřešit „Nová soustava řízení“, v rádiu a televizi jsme poslouchali promlu-
vy ekonoma Oty Šika.  

Reformy roku 1968 nezačali nestraníci, nebo snad dokonce „ne-
přátelská buržoazie“. Byli to pravověrní komunisté. Měli za sebou léta bu-
dování radostných zítřků, v jejichž jménu likvidovali třídní nepřátele. Vět-
šina přitom bezostyšně kořistila, ale byli i idealisté, kteří skutečně věřili, 
že šťastná budoucnost je odpovídající cenou za hrůzy padesátých let. Při-
znat nyní, že to vše byla jen utopie, znamenalo přiznat i nesmyslnost 
všech obětí. Socialismus s lidskou tváří měl být ospravedlněním jinak zby-
tečných, nesmyslných škod morálních i materiálních, měl dokázat, že ko-
munismus je přece jen možno vybudovat a za neúspěch uplynulých let 
mohou jen „deformace“. 

V Litovli se nejostřejší kritika poměrů ozvala na veřejné schůzi občanů 
v květnu. Hlavními oponenty místního stranického vedení se stali přede-
vším ředitelé největších podniků, Tesly a Papcelu. Kritizovali litovelské 
stranické a městské funkcionáře za ztrnulou dogmatičnost a požadovali 
jejich výměnu. Jenže místní vedení hrálo roli mrtvého brouka. Až 3. 5. by-
lo nuceno svolat plenární schůzi MěNV, kde poslanec Jiří Krátký apeloval 
na vytvoření obrozené národní fronty a na rehabilitaci osob vyloučených  
z různých organizací.  

Pak se opět hladina uklidnila, MěNV připravoval na 19. května volby, 
byla ustavena i volební komise. V této politické atmosféře však KSČ vol-
by nemohla připustit, byl by to debakl, byly proto odvolány a 28. 6. voleb-
ní komise zrušena.  

Velký ohlas ve veřejnosti mělo zveřejnění výzvy Dva tisíce slov 27. 6. 
Několik veřejných shromáždění se jednoznačně postavilo za současný po-
litický trend a ostře kritizovalo zločiny minulých let. Na podpisové archy 
29. 7., podporující naši delegaci jednající v Čierne nad Tisou se Sověty, se 
v Litovli podepsalo 4.500 občanů. 

Jenže o našem osudu se rozhodovalo jinde. V noci 21. srpna byla naše 
země okupována vojsky Varšavské smlouvy. Od obdržení zprávy o oku-
paci ve 3 hodiny ráno 21. 8. zajistil MěNV stálou službu u telefonu, navá-
zal styk s okolními městy.  

22. 8. bylo vydáno provolání: „Aktiv zástupců závodních organizací 
KSČ a ROH, MěNV, MěV NF a společenských organizací, který se sešel 
dnes v Litovli, vyzývá všechny občany, aby: 1) Nikdo z občanů neposky-
toval dobrovolně žádné služby okupačním vojskům Varšavské smlouvy. 
2) Nikdo z občanů neposkytoval dobrovolně služby technického charakte-
ru, u benzinových čerpadel, v obchodech, zkrátka všude. 3) Vyzýváme 
občany, aby v případě, že se okupační vojska pokusí sestavit lidosprávu 
jinou, než tu, která byla zákonně zvolena, nikdo žádnou funkci nepřijme. 
Občané Litovle, doufáme, že v těchto pro národ těžkých chvílích nebude 
nikoho, kdo by přisluhoval okupantům. Každý takový je zrádcem národa a 
kolaborantem a stihne ho opovržení všech čestných obyvatel města. Na 
důkaz protestu proti okupantům bude denně ve 12 hodin po dobu 2 minut 
houkáno sirénami ve městě a to tak dlouho, než odejdou všechna okupač-
ní vojska z našeho státu. Zákonnými zástupci při jednáních s okupačními 
vojsky jsou pověřeni Veis Josef, Urbanec Miroslav, Ramert František, Ur-
bášek Otto, ing. Šafář František, Hanuš Josef a Navrátil Bohuslav.“  

Provolání nepochybně neodráží názor litovelských funkcionářů KSČ  
v čele s Josefem Veisem, ale v dané chvíli neměli odvahu se proti němu 
postavit. Městská rada pak 22.8. odeslala telegram velvyslanectví SSSR, 
že MěNV se jménem všech občanů staví plně za KSČ pod vedením Dub-
čeka a ztotožňuje se s prohlášením ÚV KSČ, že obsazení našeho území je 
nezákonné a trvá na odsunu armád. O rok později byl tento telegram ofici-
álně anulován! 

V dalších dnech po srpnové okupaci celé město ožilo. Denně v poledne 
houkaly sirény, na vratech Klubu a Knihkupectví se shromažďovaly pí-
semné informace a fotografie z dění v celé republice. Lidé opět ve městě i 
na závodech podepisovali protestní rezoluce, kde žádali odchod okupantů. 

Město bylo plné hesel, nápisů, prohlášení. Na křižovatkách silnic byly od-
straněny směrovky. Na silnici před Papcelem, na náměstí, na obchodech a 
jinde byly nápisy: Okupanti, odejděte domů. Ať žije Svoboda, Dubček, 
Černík a ostatní. Dubček a Svoboda - záruka národa! Nad vchodem do 
Papcelu byl transparent česky, rusky a polsky: Vojáci, u nás vše v pořád-
ku, nevstupujte do našeho závodu. Na informační tabuli před Papcelem 
stálo: Vy máte drzost, my odvahu a hrdost. U Tesly přes ulici velký trans-
parent s nápisem „Žádáme svobodu pro Dubčeka, Svobodu, Černíka, 
Smrkovského, Císaře“. Na veřejných budovách byly prapory spuštěny na 
půl žerdě.  

22. a 23. 8. byly hodinové protestní stávky, 26. 8. se rozezněly zvony a 
sirény v celé republice. Informace pohotově vysílalo studio rozhlasu po 
drátě, reproduktor v knihkupectví na náměstí přenášel vysílání celostátní-
ho rozhlasu. 

Ve vzrušených dnech 21. až 28. 8. byly za spolupráce techniků Tesly 
využity také možnosti vysílače v Litovli. Studio pod názvem Ječmínek  
v relacích vysílaných rusky, německy, anglicky, francouzsky, maďarsky a 
polsky vysvětlovalo pravdu o okupaci a poměrech u nás. Vysílání podpo-
řilo nejen mnoho dobrovolníků, ale i oficiální orgány. Nicméně po roce,  
v době normalizace, byli hlavní aktéři vysílání postaveni před soud. 

Protiokupační náladu měla většina obyvatel města, ale určitě ne všich-
ni. Někteří se už začali tajně scházet i s okupačnímu vojáky. Nejpasivnější 
byly oficiální orgány města. Městské radě byl proto 27. 8. odeslán protest-
ní dopis s mnoha podpisy, s požadavkem, aby zaujala jasné stanovisko  
k situaci. Byly zde otázky jako: Co jste doposud udělali pro informování 
občanů, jaké máte stanovisko k současné situaci? Po této výzvě 28. 8. 
Městská rada svolala jednání se zástupci Tesly a Papcelu. 

Jednání i podle znění zápisu bylo velmi bouřlivé. Ředitel Papcelu Rafaj 
požadoval, aby se vyjádřili předseda Veis a tajemník, o nichž kolují po 
městě různé pověsti (že se scházejí se Sověty). Tajemník Kutra sebekritic-
ky uvedl: Svých chyb jsem si vědom, a proto jsem požádal o uvolnění  
z funkce. Veis se omlouval: Dělali jsme všechno v souladu se sousedními 
městy, chyběla nám však politická aktivita orgánů ve městě, MV KSČ se 
málo scházel. Ředitel Tesly ing. Černín: Lidé orgánům MěNV nevěří a 
chtějí vědět co si myslí. Veis ovšem kontroval: Od nástupu ředitelů Černí-
na a Rafaje není uznáván orgán MěNV ve městě. V jiných městech se ne-
dělalo ani tolik jako zde, ředitelé nenašli k pomoci městu cestu. Proti tomu 
se ohradili oba ředitelé: Od s.Veise je to nehoráznost, politická neodpo-
vědnost a diletantismus, odmítáme takto další jednání. Rozhádané strany 
uklidňoval radní Anton, ale ředitel Papcelu Rafaj říká: Veis je ve funkci 
předsedy MěNV neudržitelný a musí odejít na zdravotní dovolenou, to 
jsem mu osobně doporučil. Výhrady k jeho osobě jsou mezi občany spon-
tánní, on to však nebere vážně. Veis kontruje: Neznám připomínky ke své 
osobě, naopak ředitelé Tesly a Papcelu nejsou považováni za rozumné a 
nejsou přínosem pro město. 

Nakonec se přítomní kompromisně dohodli, že bude vytvořen jakýsi 
koordinační orgán pro řízení města. Po odchodu zástupců podniků však 
rada jednala dál a jakýkoli koordinační orgán odmítla. Radní Vavrouch, 
Anton a Galuška se cítili jménem rady uraženi a doporučili, aby rada ne-
podléhala názorům zástupců podniků a naopak kritizovali, že zaměstnanci 
obou podniků v den okupace nepracovali.  

Následující den (29.8.) svolal J. Veis mimořádné zasedání rady, kde se 
usnesli udržet pořádek ve městě a okamžitě odstranit hanlivá hesla. Na 
jednání rady 6. 9. už Veis informuje, že hanlivá hesla byla odstraněna. 

Když pominuly vzrušené dny a z okupace se stala dočasnost, lidé se 
vraceli k všedním starostem. Nemálo občanů v této době odešlo z vlasti do 
ciziny, mnozí hledali cestu jak zahladit vzpomínky na své „neuvážené či-
ny těchto dní“ a s přičinlivou ochotou se podíleli na normalizaci. Nedávno 
ještě „revoluční“ ústřední výbor KSČ 31. 8. schválil moskevské protokoly 
a rozhodl o „dočasném“ zavedení cenzury. Také parlament pak poslušně 
13. 9. 1968 schválil zákony omezující shromažďování, svobodu tisku a 
rozpuštění nově vzniklých spolků. Ale to už byly vzrušené týdny léta 1968 
za námi a zvykali jsme si na poměry normalizační.                  Lubomír Šik 

Muzeum Litovel vás zve na výstavu 

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

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

Výstava potrvá do 28. září 2008 



V pátek 27. 6. 2008 proběhla VELKÁ DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA 
ZA POKLADEM, již 4. ročník této akce u Baciaků na zahradě. Přišli malí 
i velcí, rodiče, prarodiče a všichni 
společně šli po šipkách plnit 8 
připravených úkolů. (33 dospělých 
osob a 36 dětí). Počasí nám při hledá-
ní pokladu přálo, děti si jej klíčkem 
otevřely a vybraly něco na památku, 
co jim padlo první do oka. Odnesly si 
také vzpomínkové listiny na MC 
Rybička a mnoho příjemných zážitků. 
Po prázdninách většina z dětí odchází 
do mateřských škol a tato akce byla 
pro ně takovým rozloučením s Rybič-
kou. Občerstvení si zajistily ma-
minky, každá napekla to nejlepší ze 
své kuchyně. Děkuji všem.           J.B. 

Dne 20. června 2008 si Mateřské centrum RYBIČKA při Charit ě 
Litovel (klienti centra – rodi če a děti do 6 let) adoptovalo dívenku z 
Indie. Zapojilo se tak do projektu Adopce na dálku při Arcidiecézní 
charitě Praha.  

Dívenka se jmenuje ASCHWITHA FERNANDES FERNANDES, 
narodila se 6. 4. 2000, bydliště Mallenahalli. V rodině je ještě 9letý bratr 
Avinash, matka i otec zastávají pouze příležitostné práce. S rodinou žije 
babička i dědeček, všichni jsou křesťané. Malá Aschwitha je chytrá  
a atraktivní dívenka. Dobře se učí, chce se stát lékařkou. Ráda maluje a 
pomáhá doma, zametá a vytírá podlahu. Rodina má finanční problémy  
a navíc bydlí velmi daleko od školy.   

Potřebnou částku na úhradu studijních nákladů indické dívenky chce 
MC Rybička získávat každoročně pořádáním akce Den otců s dětmi.   

Za Charitu Litovel děkuji všem dobrým lidem za tuto krásnou, osobní 
pomoc, za finanční příspěvky na podporu adopce na dálku.                     

Jana Baciak 

Také díky pěknému počasí se nám již druhý ročník pobytu ve Valašské 
Bystřici začátkem července velmi vydařil. Děti jsme ještě motivovali te-
matickým zaměřením pobytu – po stopách Jeníčka a Mařenky. Byli jsme 
totiž ubytováni v chaloupce v lese, kde měl každý svůj pokoj. Nebyl tady 
ani signál pro mobil, ani televize, byl to prostě báječný odpočinek od veš-
kerého denního shonu a civilizačních vymožeností. 

První den byl poznávací, vzájemné představování účastníků pobytu, se-
znamování s okolní přírodou. Stopy nás dovedly k chaloupce, která byla 
jako z perníku, odměnou nám byly keře borůvek plné sladkých plodů. 

Druhý den jsme navštívili přírodní skanzen v nedalekém Rožnově p. 
Radhoštěm a vzhledem k velkému parnu jsme navštívili místní koupaliště  
s přírodními kaskádami a průlezkami pro děti. Završením dne bylo malo-
vání a batikování tašek – výroba dárku pro maminky – a triček pro děti. 

Další den byla na programu turistika, všichni členové pobytu si mohli 
vyzkoušet, jak jsou zdatní turisté. Sedačkovou lanovkou jsme vyjeli  na 
Pustevny a vydali se po stopách Jeníčka a Mařenky na Radegast. Děti po 
cestě sbíraly kousky přírody – barvy rostlinek, které si lepily na malířovu 
paletu. Každý si odnášel nevšední zážitek a upomínkové předměty. Den 
vyvrcholil uspořádáním táboráku, opékáním špekáčků, zpěvem při kytaře 
a také cestou necestou po svíčkách k pokladu. Všechny děti to zvládly i 
bez rodičů a dostaly tak odměny a listinu na památku tohoto pobytu. 

Poslední den byl dnem odjezdu, kdy se všichni zapojili do úklidu cha-
loupky. Spokojení jsme se rozjeli k našim domovům, bez nehody a 
všichni ve zdraví. Už nyní se těšíme na příští rok, kdy opět vyrazíme za 
dalším dobrodružstvím.  

Akce se účastnilo 7 dospělých osob a 8 dětí. Děkuji rodičům i dětem za 
příjemně strávený čas v přírodě.                                                               J.B. 



Již tradičně se objevuje po skončení sezóny 
v sauně v Litovelských novinách článek, který je 
nejen ohlédnutím za deseti měsíci jejího provo-
zu, ale i pozváním k návštěvě. 

Pokud jste se o blahodárných účincích sauny 
na fyzickou i psychickou kondici ještě nepře-
svědčili na vlastní kůži, určitě jste o nich už lec-
cos slyšeli. O tom však už bylo v minulých 
ohlédnutích dostatek napsáno, a tak dnes něco i 
o dějinách saunování. 

„Lázeň očišťuje tělo od nečistoty a duši od 
hříchů“, praví staré ruské rčení. Je zajímavé, že 
tento názor s Rusy sdílejí původní obyvatelé 
dalších koutů světa: od Mayů přes Eskymáky a 
staré Římany až po Araby. S podivem to je třeba 
u Mayů, kteří obývali velmi horké končiny. Ta-
dy je jasné, že kromě prosté očisty těla šlo také o 
důležitý rituál. Španělští dobyvatelé také saunu 
hned zakázali a není divu: jejich královna Kate-
řina Aragonská se chlubila, že se koupala pouze 
dvakrát v životě – po narození a před svatební 
nocí. A to byla vzorem cudnosti a zbožnosti! 

Horkou lázeň si užívali i staří Římané, kteří se 
ji naučili používat od Skytů. Všude, kam se do-
stali muslimové, stavěli nádherné lázně a do lá-

zeňství vnesli i značnou zjemnělost. Do lázně 
s horkým vzduchem prý nesměly osoby, které 
příliš holdovaly česneku či jinak budily odpor.  

I severoameričtí indiáni dobře věděli, že žár 
sauny spaluje všechno zlé. Největší obliby ale 
sauna určitě dosáhla ve Finsku a Rusku. Ve Fin-
sku se donedávna tvrdilo, že je tam víc saun než 
automobilů a stále se zde říká: „Když nepomůže 
ani sauna, je nemoc smrtelná“. Na Rusi se zase 
traduje jiná lidová moudrost: „Žena je nejkrás-
nější půl hodiny po lázni“. Ať je to pravda či ne, 
je zřejmé, že sauna je skutečným chrámem těla i 
duše a její žár fascinuje člověka od počátku vě-
ků. Proč? Snad proto, že pobyt v horku a násled-
né prudké ochlazení vyvolává pozitivní stres, 
který odbourává únavu a vzdaluje člověka od 
všedních starostí. Přijďte se o tom také přesvěd-
čit! 

Několik zajímavých čísel o té naší. V sezoně 
2007/2008 bylo 154 provozních dní, během kte-
rých saunu využilo 2 435 návštěvníků. Průměr-
ná denní návštěva byla 15,28, nejvíce saunu na-
vštěvovali muži, kteří tvořili téměř dvě třetiny 
klientů (bylo jich 1 502, průměrná návštěva 
19,5). Jako již tradičně, nejméně naši saunu na-
vštěvují ženy, které možná neví, že saunování 
má velice příznivý vliv na krásu. Těch totiž ne-

přišla ani celá pětistovka a jejich průměrná ná-
vštěvnost byla jen 10,7. Lépe se už dařilo spo-
lečnému saunování, které je určeno pro rodiče 
s dětmi, partnerské, manželské či přátelské dvo-
jice (ve vší počestnosti!), jejich průměrná ná-
vštěvnost byla 12,4 na jeden den provozu.  

Podle počtu zákazníků by se dalo dokonce 
usuzovat, jaké bylo podzimní a zimní počasí. 
Nejvíce byla totiž sauna vytížena v listopadu 
(345 návštěvníků), pak v únoru (342) a v lednu 
(327). Rok 2008 je zvláštní nejen tím, že je pře-
stupný, ale pro naši saunu i tím, že právě 29. 
února tu byl překonán rekord v návštěvnosti za 
celou osmiletou existenci zařízení. V tento den 
se přišel vysaunovat neuvěřitelný počet – 38 
mužů! 

Vy si ale raději vyberte den, kdy tam nebude 
taková tlačenice a některý ze skalních saunářů 
vás zasvětí do rituálu správného saunování. Ne-
ní to žádná věda. Věříme, že toto zařízení bude i 
nadále bezproblémově fungovat pod osvědče-
ným vedením TS (zde díky řediteli panu Jarosla-
vu Valouchovi a pracovnici sauny paní Marušce 
Jurečkové!) a přinese i v další sezoně mnoho 
pohody, dobré nálady a pevnějšího zdraví všem, 
kdo její blahodárné účinky již poznali nebo hod-
lají tak brzy učinit. Sauně zdar!                        hj 

Soutěž pokračuje! V minulém kole uspěli: 
Milan Vybíral z Olomouce, Ludmila Špundová  
z Nasobůrek a Zdena Foltýnová z Unčovic. Za-
pojilo se celkem 11 soutěžících. 
Řešení zasílejte do redakce novin do poloviny 

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

Adresa redakce:  
Městský úřad Litovel, nám. Př. Otakara 778, 

784 01 Litovel. 

Jubilejní ročník turnaje starých gard v házené 
se konal 21. června na venkovním hřišti u soko-
lovny. Účastnila se mužstva Havl. Brodu, Frýd-
ku-Místku, Velké Bystřice a domácí Litovle. 

K vidění byly zajímavé a hodnotné zápasy, ve 
kterých hráči ukázali, že stále ještě umí. Ke kva-
litě turnaje přispěly i výkony rozhodčích (p. Z. 
Soukup, O. Čtvrtníček, R. Šimek a V. Sitár). 

Pro všechny zúčastněné bylo důležité se hrou 
hlavně dobře pobavit a nezranit se. Až na něko-
lik menších poranění všichni přežili turnaj ve 
zdraví. Prvenství nakonec vybojovali hráči do-
mácího Tatranu před Velkou Bytřicí, Havlíčko-
vým Brodem a Frýdkem-Místkem. 

Po skončení turnaje si všichni pochutnali na 
pečeném prasátku, které zapíjeli pivkem. Při 
tom všem si pěkně poklábosili s bývalými spo-
luhráči i protihráči. 

K dobré pohodě po celou dobu turnaje samo-
zřejmě přispělo pěkné počasí a v neposlední řa-
dě také sponzoři, ať již finančními či věcnými 
dary. Touto cestou ještě jednou děkuji oddílu 

házené, VHS Čerlinka, s.r.o. (ing. Potužák), Pile 
Knébl Sobáčov - p. Pavel Knébl, Autocentru 
Litovel – p. Janeček, Rakole – p. Kohoutek a 
pánům M. Neoralovi, D. Kejvalovi, K. Roben-
kovi, J. Nevrlému a O. Čiklovi. 

Výsledky turnaje: 
Litovel – Velká Bystřice 13:12, Fr.-Místek – 

H. Brod 13:13, Litovel – Fr.-Místek 16:14, Vel. 
Bystřice – H. Brod 9:12, Litovel – H. Brod 
19:15, Fr.-Místek – V. Bystřice 13:10 
Nejlepší hráč turnaje: Libor Malínek (Tatran Li-
tovel) 
Nejlepší střelec: Petr Salivár (Havl. Brod) 
Nejlepší brankař: D. Koželoušek (V. Bystřice) 
Nejstarší hráč: Jaroslav Podrygala (Fr.-Místek) 
Sestava domácích: K. Dvořák, S. Kráčmar – K. 
Robenek, P. Hájek, O. Čokl, J. Šon, M. Arnoš, 
V. Navrátil, J. Nevrlý, J. Dolák, P. Knébl, R. 
Krejčíř, L. Malínek, A. Bureš, V. Gottfried, 
Kouč – K. Havlíček. 
 
Za družstvo st. gard Z. Sléha, organizátor turnaje. 

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 

SKF Supercross cup Litovel 
Volný mezinárodní závod ve třídách do 125 ccm Open (do 500 ccm) 

Vložený závod ve třídách 65 a 80 ccm 
Sobota 9. srpna 2008  Litovel – Chořelice, stará cihelna  

          Startují:            Mauser, Bartoš, Votroubek, Bittner, Mikulecký, Marek, Michek,  
                                   Kostelecký, Máca a další jezdci. 
          Vložený závod do 65 a 80 ccm pro mládež ve věku 11 – 14 roků, 
          ukázkové jízdy dětí ve tř. do 50 ccm. 
          Trening a kvalifikace: od 9.00 hod.                                Start závodu: ve 13.00 hod. 
          Vstupné: 100 Kč, děti do 12 let a důchodci 50 Kč 
          Občerstvení zajištěno, pivo Litovel.                               Srdečně zvou pořadatelé. 

7. ročník Pohodový MTB MARATONEK 
16. srpna 2008, Litovel a okolí 

projížďka hanáckými singeltracky a přebor společných sil AČR 



SPORT  SPORT  SPORT  

Mužstvo začalo s přípravou již 2. ledna 2008 opět pod trenérem 
p. M. Večeřou. Změna nastala pouze na místě vedoucího mužstva. Stal se 
jím náš bývalý dlouholetý hráč p. M. Kratochvíl. V kádru mužstva došlo 
k několika změnám. Hostování ukončil M. Bahounek a svoji činnost také 
L. Vydra. Na hostování do Mikulovic odešel M. Svačina, do Mohelnice 
M. Strnad, do Haňovic M. Jarmar a M. Krátký na Červenku. Po těchto od-
chodech byl tým doplněn o hráče: D. Zavadil se vrátil z Rakouska, J. Pla-
ničkovi skončilo hostování v Sigmě Olomouc a H. Fišara k nám přestoupil 
z SK Uničov. Na hostování přišel z Horky opět Z. Olbert a hostování bylo 
obnoveno i uničovským hráčům M. Večeřovi, I. Vybíralovi a J. Šenkovi. 
Mužstvo před sezónou sehrálo deset přípravných utkání, ve kterých 4x 
zvítězilo, 2x remizovalo a 4x prohrálo. Skóre z těchto utkání mělo aktivní 
27:23. Muži dokázali porazit divizní Velké Losiny 1:0, ale taky prohrát 
s Medlovem a Troubelicemi, kteří hrají jen I. A třídu. Vstup do mistrov-
ských utkání se ale nepovedl. Na umělé trávě v Šumperku mužstvo pod-
lehlo Jeseníku 0:3 i když v utkání podalo dobrý výkon a mělo více šancí 
než soupeř. Bohužel špatná koncovka a hrubé chyby v obraně nás připra-
vily o body. První jarní utkání na domácí půdě mužstvo zvládlo a porazilo 
Leštinu zaslouženě 2:0 i když výsledek zachraňoval dorostenec Čep až 
v závěru utkání. Důležité utkání potom mužstvo sehrálo v Ústí, kde po 
dobrém výkonu zvítězilo 3:1. Bohužel, jak se později ukázalo, byly to je-
diné body, které tým na půdě soupeřů získal. Mužstvo bylo v té době 
v tabulce na 7. místě, ale svoji pozici již nedokázalo udržet i když po po-
rážce 1:2 v Kozlovicích a vítězství 3:1 doma nad Kralicemi stále toto 
umístění drželo. Pak však přišly tři porážky za sebou a tým se začal 
v tabulce propadat. Nejostudnější byla prohra 1:4  v Opatovicích s posled-
ním celkem tabulky, který do té doby na jaře nezískal ani bod. V Určicích 
se potom opět prohrálo 1:2, ale mužstvo hrálo v neúplné sestavě a smolně 
inkasovalo až pět minut před koncem utkání. V dalším zápase na domácí 
půdě hostil Tatran kvalitní celek z Mohelnice. Mužstvo bojovalo, ale na-
konec odešlo poraženo v poměru 1:2. Hned o týden později hostili naši 
hráči další kvalitní celek z Mikulovic a dokázali s ním remizovat 1:1. Těž-
ký los potom přivedl naše hráče na druholigový stadion 1. HFK Olomouc. 
S rezervou tohoto klubu naši podali dobrý výkon i když výsledek 1:5 to-
mu vůbec nenasvědčuje. Ještě deset minut před koncem utkání se prohrá-
valo jen 1:2, ale závěr už mužstvo nezvládlo. Zato další domácí zápas se 
povedl, když Tatran s přehledem porazil FC Dolany 3:1. Další zklamání 
našim příznivcům připravili hráči v Přerově. Obrana inkasovala již ve 2. 
min. a nepovedené utkání nakonec skončilo naší prohrou 0:4. Potom nás 
čekal lídr soutěže – Šumperk. Po nerozhodném poločase se prohrálo vlast-
ní brankou 0:1, ale hráči zahráli dobře a dlouho se soupeřem drželi krok. 
V předposledním kole Litovel prohrála v Želatovicích a byla to již sedmá 
jarní porážka na půdě soupeře. V posledním kole však naši porazili doma 
Šternberk 1:0 a zajistili si celkové 9. místo, když získali 36 bodů a skóre 
44:57. Vyhrálo se 11x, 3x se remizovalo a 16x prohrálo. Na jaře mužstvo 
k podzimním 20 bodům přidalo jen 16 a také vstřelilo o 8 branek méně 
než na podzim. Projevilo se to i v tabulce jara, kde nám patří až 13. místo. 
Velký vliv na výsledky měl ale i jarní los. Mužstvo hrálo doma jen 7x a 
z toho 3x se silnými soupeři, kdy se podařilo získat jen jeden bod. Ztrace-
né domácí body mužstvo nedokázalo přivézt z venku, kde se vůbec neda-
řilo a v 15 utkáních se 12x prohrálo.  

Své také sehrála i absence hráčů.Dlouhodobě chyběl R. Srovnal a J. 
Seyfried. V závěru D. Zavadil, T. Frieb AJ. Fišara. Všech 30 mistrovských 
utkání odehrál jediný hráč M. Večeřa. O jedno utkání méně hrál P. Kvapil 
a za ním Z. Olbert (28x) a V. Kratochvíl (27x). Celkem v ročníku 
2007/2008 nastoupilo 30 hráčů. Nejlepším střelcem mužstva se stal V. 
Kratochvíl s 5 brankami. Raritou je, že všechny vstřelil z pokutových ko-
pů. Za ním se se 4 brankami umístila trojice J. Seyfried, R. Srovnal a D. 
Zavadil, který hrál jen na jaře. Celkem z našeho týmu skórovalo 18 hráčů. 

Starší dorostenci se v KP umístili na pěkném 5. místě, když získali 39 
bodů a aktivní skóre 58:50. Svěřenci trenéra p. V. Debnára a vedoucího p. 
R. Huličného získali na jaře o pět bodů méně než na podzim, a přesto svo-
je postavení v tabulce oproti podzimu o jedno místo vylepšili. Družstvo na 
jaře 5x zvítězilo, 2x remizovalo a 6x prohrálo. Bohužel týmu nevyšel zá-
věr soutěže, když v posledních sedmi kolech 5x prohrál a jen 1x zvítězil. 
Nejlepšího výsledku dosáhl náš st. dorost proti třetí Mohelnici, kterou do-
ma deklasoval vysoko 6:0! Úspěchem byla i remíza 2:2 s druhým Šumper-
kem. Jinak asi mrzí domácí porážka 2:3 s Kralicemi i remíza 2:2 se Štern-
berkem. Potěšila ovšem vítězství na Viktorii Přerov a v Lipníku n. B. Ve 
všech 26 mistrovských utkáních nastoupil jen M. Jindra a jedno utkání 

méně měl T. Grygar. Dvojice J. Štábl a K. Jurkovič odehrála 24 utkání. 
Nejlepším střelcem st. dorostu se stal O. Mikeska, který vstřelil soupeřům 
13 branek. Za ním se umístil M. Čep s 8 a V. Debnár se 6 brankami. Do 
tabulky se zapsalo celkem 13 st. dorostenců. 

Mladší dorost se v KP umístil na 5. místě se ziskem 53 bodů a aktivním 
skóre 68:42. Svěřenci trenérů p. J. Jindry a p. R. Coufala se tak stali nejú-
spěšnějším týmem našeho klubu. Družstvo vstoupilo do jarních bojů o bo-
dy impozantně a v prvních pěti kolech jen vítězilo. Nejvíce to v Litovli 
odnesl Lipník, který prohrál 6:0! Hodnotnější však byla výhra 2:0 
v Prostějově, který nakonec skončil v tabulce na 2. místě a od postupu do 
divize ho dělil jen jeden bod. První porážka přišla až v šestém kole a i 
když se hrálo doma s první Mohelnicí, prohra 1:4 se nečekala. Také do-
mácí porážka 0:3  s Kralicemi byla překvapivá a hodně se zasloužila o to, 
že náš ml. dorost neobsadil 3. místo, na které určitě měl. Všech 26 mis-
trovských utkání odehrál brankář L. Huličný. O jedno utkání méně ode-
hrála trojice P. Štábl, J. Látal a P. Jaroš. Nejlepším střelcem se stal A. Vr-
ba, který vstřelil 22 branek ve 20 zápasech a v celkové tabulce střelců se 
umístil na vynikajícím 2. místě. Za ním skončil J. Látal s 18 brankami a 
třetí byl J. Štaffa s 8 brankami.  

Starší žáci se v KP umístili na 10. místě, když získali 30 bodů a skóre 
48:74. Svěřenci trenérů p. M. Strupka a p. P. Prucka prokázali na jaře vel-
ké zlepšení. Družstvo získalo na jaře 21 bodů. Tým zlepšil hlavně obran-
nou fázi, když na jaře inkasoval jen 29 branek (na podzim 45). V tabulce 
jara tým skončil na 7. místě, když 6x zvítězil, 3x remizoval a 4x prohrál. 
Potěšily výhry nad N. Sady, Uničovem, Kralicemi, Hranicemi, Holicí a 
Přerovem. Mrzela domácí těsná porážka 1:2 se třetí Mohelnicí. Družstvo 
nestačilo jen na první Jeseník (1:7 venku) a druhý Šumperk (1:6 venku). 
Za celé jaro ale musíme st. žáky pochválit. Trenéři nejlépe hodnotí hráče 
J. Baránka, J. Chrudinu, P. Prucka a Z. Heinze. Všech 26 mistrovských 
utkání odehrál jen J. Chrudina. O jedno méně má J. Baránek AJ. Dvořá-
ček. Nejlepším střelcem se stal J. Chrudina s 18 brankami (celkově skončil 
na 6. místě v KP) před J. Baránkem (8) a trojicí O. Žmolík, P. Prucek a J. 
Dvořáček, kteří se trefili 4x. 

Mladší žáci se v KP umístili na 13. místě, když získali 10 bodů a neli-
chotivé skóre 26:110. Svěřenci trenérů p. J. Dlaska a p. J. Štábla, kterým 
pomáhal i trenér minifotbalu p. J. Polanský, prokázali na jaře zlepšení a 
získali 9 bodů oproti jednomu podzimnímu. Dokázali na jaře 3x zvítězit, 
což se jim za celou podzimní sezónu nepovedlo. Porazili Šternberk 4:0, 
Kralice 6:1 a Zábřeh 5:0. Nejblíže k bodům měli ještě v Černovíře, kde 
prohráli jen těsně 1:2 a doma s Přerovem 2:3. Největší prohru utrpěli 
v Jeseníku v poměru 0:12. Všech 26 mistrovských utkání odehrál jen M. 
Štěpánek. M. Pilík nastoupil 25x, D. Dostál 24x a L. Skvortsov 23x. Nej-
lepšími střelci se stalo duo Z. Vogl a M. Borovka se 6 brankami před L. 
Skvortsovem, který dal 4 branky. 

Minifotbal  v mistrovské soutěži nestartoval. Družstvo bylo již na pod-
zim ze soutěže pro nedostatek hráčů odvoláno. Zatím trénuje jen mladší 
přípravka (roč. 2000 a mladší), kterou vede p. J. Polanský s p. T. Navráti-
lem a p. L. Huličným. Družstvo bude od podzimu přihlášeno do soutěží 
OFS Olomouc. 

Výbor oddílu kopané děkuje všem svým sponzorům, pořadatelům a pří-
znivcům tohoto sportu. 

Pracoval ve složení: předseda p. M. Navara, sekretář p. P. Blažek, po-
kladník p. V. Axmann. 

P. Blažek, ilustrační foto Jiří Kupka 
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PLAVECKÝ BAZÉN 
při ZŠ Vítězná 1250 v Litovli  

Prázdninová provozní doba:  
BAZÉN UZAVŘEN  

OD 19.7. DO 10.8.2008  
provozní doba v ostatní dny: 

denně 12.00 - 19.00 hod.  
Vstupné: Dospělí            30,- Kč/hod. 
               Děti do 15 let   20,- Kč/hod. 
               Záloha na klíč  30,- Kč  

Dále nabízíme: 
Pronájem celého bazénu 500 Kč/1 hod. 
pro soukromé účely i pro organizace  
OTEVŘENA VENKOVNÍ TERASA!  

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

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

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

Palackého 1001 Palackého 1001 Palackého 1001 Palackého 1001     

mobil: 603 538 093 

e-mail: anteny.kulich@quick.cz 

MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ V LITOVLI OTEV ŘENO 
DENNĚ od 9.00 do 19.00 HODIN           vstupné: děti 7,-  dospělí 15,- Kč  
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