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Příchod nového roku je každoročně časem 
bilancování a plánování. Pro Litovelské noviny 
je již tradicí dát při této příležitosti slovo panu 
starostovi Dr. Vojtěchu Grézlovi. Vážený pane 
starosto, jak hodnotíte uplynulý rok? 

Z delšího časového horizontu má Město již 
splněnu řadu velkých investičních akcí, jako by-
la výstavba nové školy, kanalizace nebo prů-
myslové zóny. Pozornost jsme věnovali bytové 
výstavbě. V loňském roce si nejvíce investic vy-
žádalo dokončení rekonstrukce městských par-
ků, které byly v červnu slavnostně předány ve-
řejnosti. Z dalších významnějších investic může-
me uvést opravu městských hradeb v Parku mí-
ru. Na podzim byla zahájena náročná rekon-
strukce mostu na ulici Masarykově a Vítězné; 
školní jídelna na ul. Studentů byla nově uprave-
na tak, aby splňovala hygienické normy. 
V průběhu roku se Město také zaměřilo na míst-
ní části – obce, tam směřovaly další prostředky 
z rozpočtu města. 

Zastupitelstvo města Litovle schválilo na pod-
zim roku 2007 zásadní dokument a tím je Strate-
gický plán rozvoje města do roku 2015. Jeho 
realizace vyžaduje stovky miliónů korun. Z toho 
vyplývá pro nás nejdůležitější úkol a tím je zís-
kávání dotací ze všech dosažitelných zdrojů 
včetně zdrojů z Evropské unie. Důležitým před-
pokladem z naší strany je, abychom byli na tyto 
prostředky připraveni, znamená to mít zpracova-
né projektové dokumentace k plánovaným zá-
měrům. 

Na co se v oblasti investic chce zaměřit Město 
v roce 2008? 

V současné době máme podány žádosti o do-
tace na celou řadu plánovaných akcí. Je to do-
končení kanalizace v části Litovle (ulice Žerotí-
nova, Rybníček a Švermova), ve Třech Dvorech 
a Chořelicích včetně intenzifikace čističky od-
padních vod. Budovy Středního odborného uči-
liště na Komenského ulici chceme zateplit, pro-
vést výměnu oken a obnovit fasádu. Počítáme 
s realizací chodníku a cyklostezky Litovel – Na-
sobůrky. 

Připravujeme žádosti o dotace na rekonstrukci 
Záložny, na dokončení regenerace sídliště na 
Vítězné, na revitalizaci Olomouckého rybníka. 
Je zpracován dopravní generel historického cen-
tra města a studie náměstí Přemysla Otakara. 
Chceme získat prostředky na rozšíření muzea 
úpravou půdních prostor a další. 

Budeme postupně pokračovat v opravách ko-
munikací, rozsah bude záviset na daných finanč-
ních prostředcích i na míře poškození komuni-
kací. Jde o komunikace na Čihadle, na Pavlínce, 
Palackého a Cholinské ulici, opravy vyžadují 
komunikace v místních částech města. 

V letošním roce bude Olomoucký kraj rekon-
struovat most na Dukelské ulici přes hlavní tok 
řeky Moravy, Město Litovel se bude na této akci 
podílet. Připravuje se stavba okružní křižovatky 
u Modré hvězdy.  

Rok 2007 byl také rokem neblahého výročí, 
uplynulo 10 let od tisícileté povodně. V dalších 
letech se Město muselo zaměřit především na 
odstraňování a nápravu způsobených škod. Vý-
znamnou částkou vypomohl stát, prostředky by-
ly poskytnuty formou půjčky. Tyto prostředky se 
měly státu vracet, jak to dopadlo? 

Bezúročná půjčka na opravu bytů po povod-
ních v r. 1997 měla být po 10 letech vrácena. 
V dubnu 2007 jsme žádali o částečné prominutí 
nebo oddálení termínu vracení půjčky. Přes opa-
kované snahy a zdůvodňování nebylo našim po-
žadavkům vyhověno, půjčka proto byla vrácena. 
Zadlužení Města se tak podstatně snížilo. 

Pokud jsme vzpomenuli povodeň, bylo by 
vhodné zmínit se i o protipovodňových opatře-
ních, která má pod patronací Povodí Moravy. 
Přistoupí se k realizaci očekávaných zásadních 
opatření? 

Povodí Moravy letos na jaře zahájí realizaci 
protipovodňových opatření opravou břehů hlav-
ního toku Moravy, hráze na obou březích budou 
navyšovány a rozšiřovány. Dále bude vybudová-
na protipovodňová hráz na pravém břehu dolní-
ho úseku elektrárenského náhonu. Postupně bu-
dou upravována koryta řeky ke zkapacitnění 
průtoku vod. Rekonstrukce tří splavů a budová-
ní protipovodňové hráze západně od města je 
plánováno na rok 2009; tato etapa si vyžádá fi-
nanční prostředky ve výši 385 mil. Kč. 

Město usiluje dlouhodobě o schválení územní-
ho plánu, od kterého se bude odvíjet další vý-

stavba, především výstavba obchvatu města.  
Je jednáno s Krajským úřadem, se Správou 
CHKO. Dá se v brzké době očekávat schválení 
územního plánu Města všemi zainteresovanými 
stranami? 

Správa Chráněné krajinné oblasti Litovelské 
Pomoraví zaslala městu Litovel v září 2007 opě-
tovně nesouhlas s trasou přeložky silnice II/449 
na území města. Rada města proto požádala 
Krajský úřad Olomouckého kraje, aby přeložka 
uvedené komunikace byla zařazena jako veřejně 
prospěšná stavba ve strategickém dokumentu 
Olomouckého kraje, kterým jsou Zásady územ-
ního rozvoje Olomouckého kraje. Dne 10. ledna 
letošního roku bylo při osobním jednání zástup-
ců města na odboru strategického rozvoje OK 
dohodnuto: Koridor pro přeložku silnice II/449 
bude prověřen územní studií v r. 2009. Výsle-
dek projednané studie bude použit jako podklad 
pro aktualizaci Zásad územního rozvoje OK  
v roce 2010. Dne 18. ledna 2008 měl být ukon-
čen sběr dat - podněty a požadavky na další roz-
voj ploch, případně změn funkčního využití  
z pohledu profesního zaměření podnikatelských 
subjektů, občanských sdružení a občanů, které 
mohou ovlivnit dokončení prací na Územním 
plánu města Litovel. Na základě požadavků po-
sunul odbor výstavby, který podklady zajišťuje, 
termín do konce ledna. Podklady budou předány 
zhotoviteli Územního plánu t.j. Atelier Urbi Br-
no a bude pokračováno na dokončení této územ-
ně plánovací dokumentace. 

Jak bude pokračovat bytová výstavba?  
Bytová výstavba bude pokračovat dvojím 

směrem. Je dokončována směna pozemků města 
s majiteli pozemků Na Pavlínce a následně bude 
vypracován projekt na infrastrukturu pro výstav-
bu 15 rodinných domů v této lokalitě. Dále bude 
pokračovat výstavba bytů v ulici Severní, kde 
jsou k využití již dříve vykoupené pozemky.  
S největší pravděpodobností půjde o výstavbu 
bytů developerskou společností, státní dotace na 
výstavby bytů již skončily. 

Žádám všechny občany o trpělivost při opra-
vách mostů, silnic i břehů Moravy, tyto stavby 
přinesou určitá omezení pro dopravu i pěší prů-
chod těmito místy.   

Do roku 2008 přeji všem klidný život, mnoho 
štěstí a pevné zdraví.  

 
Starosta Města MVDr. Vojtěch Grézl 

Za redakci LN poděkovala J. Motlová 

•SLUŽBY POLIKLINIKY 
•RODÁCI ZVOU DO PRAHY 
•PRONÁJEM ZAHRÁDEK 
•KUŽELKÁŘI SLAVILI 
•ODPRODEJ BUDOV MĚSTA  



Za měsíc leden byly spáchány 
např. tyto trestné činy: Dne 11. 1. 
2008 došlo v Litovli na sídlišti Novosady k odci-
zení jízdního kola, majiteli tak dosud neznámý 
pachatel způsobil škodu 4 000,- Kč. 

Dne 13. 1. 2008 v ranních hodinách hlídka Po-
licie ČR v Olomouci na ulici Tovární chtěla pro-
vést dechovou zkoušku řidiče vozidla Peugeot 
205, který však nereagoval na výzvu k zastavení 
a hlídce ujížděl. Byl pronásledován až k obci 
Unčovice, kde byl ve spolupráci s hlídkou Poli-
cie ČR Litovel za pomoci střelby ze služební pis-
tole přinucen k zastavení. Při zjišťování totož-
nosti vyšlo najevo, že se jedná o mladistvého ři-
diče, jenž nevlastní řidičské oprávnění.        PČR 

Vážení spoluobčané,  
dne 17. 12. 2007 se konala valná hromada 

společnosti, jejímiž vlastníky je Město Litovel a 
9 obcí. Předkládám Vám základní informace o 
vývoji a činnosti naší společnosti. 

Vývoj nákladů a výnosů je příznivý. Důležitý 
je růst odběru pitné vody od organizací, kde ten-
to nárůst eliminuje pokles spotřeby pitné vody u 
domácností. Významným novým odběratelem je 
závod Veseta – výroba nealko nápojů na prů-
myslové zóně. 

Přeplnění výnosů za odvádění odpadních vod 
příznivě ovlivnili noví odběratelé – firmy Veseta 
a Dunaj – bramborárna na Července. 

Narůstá i počet domácností napojených na no-
vé kanalizace v Litovli, Medlově a Mladči. 

Společnost zavedla a nabízí odběratelům plat-
by za vodné/stočné formou záloh – SIPO. 

Valná hromada schválila ceny na rok 2008 
takto: vodné 22,80 Kč/m3, cena se zvyšuje vli-
vem růstu ceny od SMV Olomouc a zvýšením 
DPH + 4 % (z 5 na 9 %). Stočné 22,09 Kč/m3, 
cena se zvyšuje o státem zvýšenou DPH +4 % . 

Na úseku provozu pitné vody probíhaly re-
konstrukce, běžná údržba a odstraňování po-
ruch. Mezi významné akce patřily tyto činnosti: 
provedení přípojek pro obytné domy v Pňovi-
cích části Papůvka, montáže nových vodovod-
ních přípojek pro jednotlivce (novostavby), 
oprava vodovodu pro armádu a pracovníky radi-
okomunikací na Nových Zámkách; práce UNC, 
autodoprava, řezání asfaltu, hutnění zeminy. Dá-
le přípojka a vystrojení šachty pro firmu TENZO 
na průmyslové zóně, opravy vodovodního po-
trubí pro ZD Medlov a ZD Haňovice, položení 
nového vodovodu a propojení v areálu VOP 
Šternberk, prodloužení řadu a osazení hydrantu 
pro hasičský sbor Litovel, oprava vodovodu na 
Července ul. Svatoplukova (97 m) včetně propo-
jení přípojek, výstavba vodovodu v Mladči pro 3 
RD, oprava havarijního stavu vodovodu 
v Mladči cca 130 m včetně propojení přípojek, 
oprava a vystrojení šachty na Palackého ulici – 
měřící okrsek, zprovoznění potrubí a protlak 
pod vodotečí Pňovice část Papůvka a provedení 
protlaku pod vodním tokem Oskava v Dětřicho-
vě. 

Mezi pravidelné činnosti patří výměna vodo-
měrů po 6 letech. V naší praxi to znamená ročně 
vyměnit cca 600 vodoměrů. Žádáme tímto obča-
ny, kteří nejsou běžně k zastižení, aby reagovali 
na naše písemné oznámení a nahlásili, kdy je 
možné výměnu u nich provést. 

Byl zahájen provoz vodárenského dispečinku, 
který denně monitoruje průtoky sítí ve všech ob-

cích a v první části Litovle. Umožňuje operativ-
ně reagovat na vznik poruch.V Litovli bude ještě 
vybudováno 6 měřících okrsků. 

Na rekonstrukci vodovodního přivaděče Lito-
vel probíhá územní řízení. Po jeho vydání bude-
me žádat o dotace z operačního programu život-
ní prostředí. 

Provoz čistíren odpadních vod a kanalizace 
zajišťujeme pro město Litovel, obce Červenku, 
Mladeč, Sobáčov a Medlov. V roce 2007 se mi-
mo běžné činnosti zajistily tyto úkoly: čištění 
kanalizací pomocí nově zakoupeného hydročis-
tiče, poskytování údajů potřebných k žádostem o 
dotaci pro obce, generální oprava všech diesela-
gregátů, výstavba nové kanalizace v areálu TS a 
pro nové RD v Mladči, aktivní sledování odstra-
ňovaných vad a nedodělků na čistírně odpadních 
vod a kanalizaci v Litovli, pomoc při vytváření 
generelu kanalizace Litovle. Dále to byl zkušeb-
ní provoz dálkového přenosu dispečinku ČOV, 
instalace automatického chodu čerpadel na PS 
4 – Chořelice, práce na terénních úpravách 
v  okolí areálu ČOV, oprava ventilů na potrubí 
primárního kalu a potrubí vratného kalu, oprava 
uklidňovacího válce usazovací nádrže, montáž 
nového uklidňujícího válce do DN2, oprava mo-
toru povodňového čerpadla na PS3 a likvidace 
odpadních vod z kalových polí Litovelské cuk-
rovarny.  

Schválení nového kanalizačního řádu pro Me-
dlov a Zadní Újezd, získání podkladů pro tvorbu 
nového kanalizačního řádu v Července, převzetí 
nových čerpacích stanic v Medlově do provozo-
vání a instalace výhodnějšího jističe na VDJ 
Zadní Újezd. 

V roce 2007 došlo k napojení dalších 120 ne-
movitostí na kanalizaci. V našem městě tak zbý-
vá cca 100 nemovitostí, které se mají na kanali-
zaci ještě napojit. Jejich seznam má Odbor ži-
votního prostředí MÚ Litovel, který společně 
s námi písemně vyzývá občany k zajištění zá-
konné povinnosti . 

Zkušební vrt pro vlastní zdroj vody 
Naší významnou iniciativou je získání vlastní-

ho zdroje pitné vody. Nyní 100 % vody kupuje-
me od SMV Olomouc. První naše žádost o zku-
šební vrt byla, po odvolání se SMV Olomouc, 
doplněna a znovu předložena 18. 5. 07 na Odbor 
životního prostředí MÚ Litovel. Čekáme na roz-
hodnutí tohoto vodoprávního úřadu. 

Vážení spoluobčané, 
přejeme Vám v novém roce pevné zdraví, vzá-
jemné porozumění a štěstí. 

Ing. Zdeněk Potužák, jednatel  
a zaměstnanci společnosti 

Asi nebudu daleko od pravdy s tvrzením, že 
jakmile se přehoupne čas vánoční, zahrádkáři a 
milovníci přírody se už začínají těšit, až slezou 
zbytky sněhu a budou se moci kochat novou 
zelení. Jenže když zmizí více či méně bílá peři-
na, opět se v lesích a příkopech silnic objeví to, 
co pod ní bylo přes zimu milosrdně skryto - po-
zůstatky minulé turistické sezóny, něčího pra-
covního nasazení nebo i trestné činnosti v po-
době obalů od svačin a plastových lahví, nepo-
třebného domácího zařízení, otlučené dlažby, 
pneumatik, oloupaných kabelů a pytlů prázd-
ných krabiček od surovin na výrobu drog. 

Většina občanů už pochopila smysl existence 
sběrného dvora v areálu Technických služeb  
v Litovli, kam mohou bezplatně své odpady od-
vézt. Ovšem po těch, kteří stále jeho služeb ne-
využívají a je jim jedno, jak vypadá příroda ko-
lem našich obcí, je potřeba bohužel čas od času 
uklidit. Před Vánocemi tak učinili hasiči z Mě-
rotína, včetně hasičského dorostu, ve spolupráci 
s obcí Měrotín pod vedením pana Jaromíra Vy-
hnálka a starosty hasičů pana Roberta Vyslou-
žila. V lese na Parducse nasbírali plnou vlečku 
odpadu. Tyto čisticí akce budou pokračovat i ze 
strany Města Litovel a obce Chudobína, aby-
chom mohli do lesa na Pardusce (a nejen tam) 
chodit regenerovat své síly a ne se rozčilovat 
nad bezohledností některých z nás.    

         Ing. Romana Ambrožová 
Provozní doba Sběrného dvoru v Litovli  

v zimním období (listopad – březen):  
Úterý             9.00 – 17.00 hod. 
Pátek             9.00 – 17.00 hod. 
Sobota           8.00 – 14.00 hod. 

Cestující postrádají na autobusovém nádraží 
v Litovli čekárnu, která chybí zejména v zim-
ních měsících. Na dotaz občanů sdělujeme, že 
mohou v době čekání na autobusové spoje za 
nepříznivého počasí využívat pohostinství na 
autobusovém nádraží. A to jak podloubí, tak i 
vnitřní prostory. Kapacita uvnitř je malá, v zad-
ní části je však nekuřácká místnost. Není nutno 
si zde po dobu čekání něco kupovat. Tato mož-
nost je domluvena s nájemkyní objektu. 
(Bývalá budova ČSAD je ve vlastnictví soukro-
mé osoby a majitel ji pronajímá pro pohostin-
ské služby.)  

Komise životního prostředí, Ing. Z. Potužák 

VÍTE, ŽE? nemusíte při placení místních 
poplatků ztrácet čas čekáním ve frontě u pokla-
den na městském úřadu? Stačí málo a získáte 
spoustu volného času. 

Platbu místního poplatku za psa či za komu-
nální odpad je možno poukázat bankovním pře-
vodem ve prospěch příjmového účtu Města Li-
tovel 19 – 3620811/0100 a k tomu zaslat avízo, 
které bude obsahovat informace, jež nám umož-
ní Vaši platbu identifikovat a správně zaúčto-
vat. Pro zaslání avíza můžete využít náš formu-
lář (žádosti a formuláře), popřípadě stačí napsat 
potřebné informace (datum, z kterého účtu, pod 
jakým variabilním symbolem, poslaná částka, a 
informace o tom kolik, který poplatek, za koho 
a za jaké období platíte, Vaše jméno a adresa) 
do emailu a zaslat nám je na adresu: poplat-
ky@mestolitovel.cz  

Pro rok 2008 je poplatek za komunální odpad 
480 Kč/osoba/rok (OZV č. 2/2007).  

Za psa v rodinném domě 150 Kč/rok a za psa 
v obytném domě 600 Kč/rok. V místních čás-
tech 70 Kč/rok v rodinném a 150 Kč/rok v 
obytném domě. Za druhého a dalšího psa se po-
platek zvyšuje o 50 %. Poživatelé důchodů mají 
slevu, blíže ve vyhlášce Města Litovel č.1/2003. 

UPOZORNĚNÍ. Od 4. února bude  
v provozu nové rehabilitační centrum Zlatá 
rybka na Jungmannově ulici v Litovli. Rozsah 
služeb i provozní doba budou prozatím stejné, 
jako tomu bylo v budově na ulici Nábřežní. 



29. schůze Rady města Litovel  
se konala dne 13. prosince 2007  
Rada města souhlasí:  

• se zvýšením smluvního (nere-
gulovaného) nájemného u bytů ve 
starší zástavbě nově přidělovaných 
od 1. 1. 2008 a to na 37,32 Kč/m2, 
u bytů se sníženou kvalitou na 
33,59 Kč/m2       

• Rada města nevyhovuje:  

• žádosti firmy GARO s.r.o. o sní-
žení nájmu restaurace Muzeum 
v Litovli. Firma žádá o snížení náj-
mu z důvodu zvyšujících se nákladů 
na tepelnou energii a zvětšujících se 
prasklin v dřevěných stavebních 
prvcích. 

• žádosti o převod finančního daru 
Města. Rodiče novorozené dcery L. 
S. žádají o převod finančního daru 
města pro novorozené děti ve výši 
2.000,- Kč na stavební spoření mat-
ky nebo na běžný účet. Rada města 
žádosti nevyhovuje.        
Rada města bere na vědomí: 

• informace z jednání Bytové komi-
se a schvaluje předložené návrhy: 
Zásady Města Litovel o hospodaře-
ní s obecními byty a dále Bodové 
hodnocení dotazníku k žádosti o byt  

• předloženou výroční zprávu ZŠ a 
MŠ Nasobůrky bez připomínek  

• nformace z jednání Komise pre-
vence kriminality. 
Rada města projednala: 

• přesuny finančních prostředků 
mezi účetními položkami v rámci 
schváleného rozpočtu Města Litovel 
pro rok 2007  

• ceník služeb Městské sauny od 1. 
1. 2008. Rada města schválila navr-
hované ceny pro tuto sezónu, tj.  
od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008 a sou-
časně ukládá řediteli Technických 
služeb Litovel předložit návrhy na 
privatizaci činnosti Městské sauny. 
- jednotlivé vstupné dospělí  
             70,- Kč/2 hod. 
- jednotlivé vstupné děti, senioři 
             50,- Kč/2 hod. 
- permanentní vstupenka pro 10 
vstupů  500,- Kč 
- skupiny zájemců do 16 – 20 osob

             1.000,- Kč/2 hod. 
Zapůjčení ručníku 15,- prostě-
radla 20,- a vysoušeče vlasů 
5,- Kč. 
Rada města schvaluje: 

• návrhy veřejnoprávních 
smluv, které budou uzavřeny 
mezi ML a obcemi Měrotín a 
Olbramice, na základě kterých bu-
dou příslušné orgány ML vykoná-
vat přenesenou působnost na úseku 
přestupků v těchto obcích. Smlouvy 
se uzavírají na dobu určitou do 31. 
3. 2011. 

• uzavření smlouvy o spolupráci na 
úseku odpadového hospodářství 
s provozovateli sběrných surovin 
paní Molíkovou a panem Podivín-
ským z Litovle 

• Rada města vyhovuje: 

• žádosti OV Víska a souhlasí se 
znovuotevřením místní knihovny. 
OV Víska má připravené prostory 
v opravené nadstavbě nad původní 
knihovnou a také je zajištěna osoba, 
která se o knihovnu bude starat. 
 
10. zasedání Zastupitelstva města 
Litovel se konal 18. prosince 2007 
Zastupitelstvo města schvaluje: 

• doplnění pravidel Rozpočtového 
provizoria pro rok 2008 o následují-
cí: stavby rozestavěné v r. 2007, je-
jichž pokračování a fakturace se 
očekává v r. 2008; projektové doku-
mentace, které byly objednány v r. 
2006 a 2007 a jejichž plnění a fak-
turace se očekává v r. 2008, pokra-
čování stavby – ZŠ Jungmannova – 
šatny I. stupeň. 

• směny pozemků, které jsou ne-
zbytné pro majetkoprávní vypořá-
dání zastavovacího území Litovel – 
Pavlínka; výše doplatků za větší vý-
měry pozemků bude dle Zásad měs-
ta 350,- Kč/m2 

• smlouvu o partnerství uzavíranou 
mezi Římskokatolickou farností Li-
tovel jako realizátorem projektu  
„Rekonstrukce gotické kaple sv. Jiří 
a jejího mobiliáře v Litovli“ a Měs-
tem Litovel jako partnerem. Řím-
skokatolická farnost předkládá žá-
dost o finanční prostředky do III. 

výzvy Finančních mechanis-
mů EHP/Norsko, priorita 1. 
Kulturní dědictví pro uvedený 
projekt. Město Litovel se bude 
podílet na přípravě, realizaci a 
využívání výstupu projektu, 
finanční spoluúčast ML na re-
alizaci projektu bude činit 10 
% nákladů. 

• přijetí investičního příspěvku  
z rozpočtu Ol. kraje ve výši 
300.000,- Kč na úhradu výdajů se 
zabezpečovacím signalizačním zaří-
zením pro výjezd vozidel HZS OK, 
Požární stanice Litovel, při výjezdu 
na silnici II. tř. č. 449, ul. Dukelská  

• vytvoření společného školského 
obvodu s obcemi Haňovice, Čer-
venka a Mladeč a současně schvalu-
je znění příslušných dohod.  
Zastupitelstvo města souhlasí:  

• s podáním žádosti o dotaci na rea-
lizaci akce „Revitalizace Olomouc-
kého rybníka vč. rekonstrukce na-
pájecí stoky“ z Operačního progra-
mu Životního prostředí a souhlasí 
se spolufinancováním akce z vlast-
ních zdrojů Města Litovel.  
 
30. schůze Rady města Litovel  
se konala dne 3. ledna 2008 
Rada města nesouhlasí: 

• s vybudováním kamerového sys-
tému v roce 2008 a ukládá veliteli 
MP Litovel vypracovat přehled, ja-
ký přínos by byl v rámci prevence 
kriminality v případě navýšení po-
čtu strážníků o 2, tj. na 10 strážníků 
MP Litovel. Současně rada města 
doporučuje zvážit přípravu návrhu 
OZV o veřejném pořádku a uzavíra-
cí doby restauračních a hostinských 
zařízení. 
Rada města souhlasí:  

• se zveřejněním záměru odprodeje 
budovy č.p. 183 v ulici Vítězné  
v Litovli za minimální cenovou na-
bídku 2,5 mil. Kč (bývalé zdravot-
nické zařízení TBC) 

• se snížením nájemného prodejny 
potravin v Savíně pro rok 2008 o 50 
%, na částku 403,- Kč/měsíc. 
Rada města vyhovuje: 

•  žádosti Kuželkářského oddílu TJ 

Tatran Litovel o finanční příspěvek 
5.000,- Kč na úhradu nákladů spo-
jených s oslavami 60. výročí vzniku 
jejich oddílu v Litovli 

• žádosti ředitelky DDM Litovel o 
poskytnutí finančního příspěvku na 
dary pro vítězky soutěže Dívka roku 
2008, poskytnut příspěvek 4.000,- 
Kč, do poroty byl delegován mís-
tostarosta města pan P. Šrůtek. 
Rada města schvaluje: 

• návrh Smlouvy o závazku veřejné 
služby a souhlasí s poskytnutím pří-
spěvku na dopravní obslužnost pro 
dopravce Connex Morava a.s. Os-
trava na r. 2008 ve výši 1.125.000,-     
Kč 

• uzavření smlouvy o dílo mezi 
Městem Litovel a firmou LESO-
PROJEKT OLOMOUC s.r.o. na 
zhotovení lesních hospodářských 
osnov v zařizovacím obvodu ORP 
Litovel 

• uzavření „Smlouvy o poskytnutí 
studie na řešení úprav na náměstí 
Přemysla Otakara v Litovli“ se Spo-
lečností Petra Parléře, o.p.s., Praha 
6, autorů Ing. Lenky Janošíkové a 
Ing. arch. Radka Janošíka. Studie 
byla zpracována v rámci V. ročníku 
architektonicko-urbanistické soutě-
že „O cenu Petra Parléře 2007“. Po-
vinná veřejná prezentace návrhu se 
uskuteční na zasedání ZML, nej-
později do 29. 2. 2008.   

• dohodu o partnerství mezi ML a 
společností Connex Morava a.s. Os-
trava o vzájemné spolupráci na pro-
jektu v rámci Regionálního operač-
ního programu Střední Morava – 
pořízení bezbariérového autobusu a 
zajištění bezbariérové úpravy dotče-
ných autobusových zastávek. Město 
Litovel zajistí bezbariérové úpravy  
autobusových zastávek, jež má ve 
vlastnictví, za podmínky, že získá 
na stavební úpravy podporu z Regi-
onálního operačního programu. 
 Rada města bere na vědomí:  

• informace z jednání Kontrolního 
výboru.  
V souladu se zákonem na ochranu 
osobních údajů jsou jména občanů 
uváděna pouze jejich iniciálami. J.M. 

premiéry:         středa 6. 2. v 18.45 a středa 20. 2. v 18.45 hod. 
reprízy:            denně v  6.45, v 11.00, v 18.45 a ve 23.00 hod. 
on-line: http://www.litovel.eu/o-meste/videokronika/videokronika-mesta-
litovel.html. Kazety VHS se staršími vysíláními INFOkanálu je možné 
si zapůjčit v Městské knihovně Litovel. 
Připomínky, názory, nápady, náměty, ale i věcnou kritiku týkající se vysí-
lání můžete volat nonstop na telefonní záznamník tel. 581 003 467. 
Informace o kulturních, sportovních i jiných nekomerčních akcích, udá-
lostech a zajímavostech, které chcete bezplatně zveřejnit prostřednictvím 
TV obrazovky ve čteném zpravodajství, sdělte telefonicky či písemně na 
MěÚ Litovel tel. č. 585 153 250 (Ing. J. Hlavinka), e-mail: hlavin-
ka@mestolitovel.cz nebo infotv@centrum.cz. 

MMMMěěěěstská televizestská televizestská televizestská televize    Litovelský INFOkanálLitovelský INFOkanálLitovelský INFOkanálLitovelský INFOkanál    

každý den každý den každý den každý den nananana    TVTVTVTV    obrazovkáchobrazovkáchobrazovkáchobrazovkách    V rámci rozvoje péče o pacienty byl v lednu rozšířen provoz  diabetolo-
gické, endokrinologické a metabolické ambulance na poliklinice v Litovli. 
Lidé z tohoto regionu již tak nebudou muset dojíždět na vyšetření až do 
Šternberka. Ordinační doba ambulancí, které byly rozšířeny pro velký zá-
jem pacientů ze širokého okolí, je nyní v pondělí, středu a pátek od 7.30 
do 14.00 hodin.  

V daných ambulancích, které spadají pod oddělení laboratorní medicíny 
Nemocnice Šternberk, budou diagnostikováni a léčeni pacienti s cukrov-
kou a poruchami spektra lipoproteinů, s poruchami  žláz s vnitřní sekrecí, 
osteoporózou a dalšími metabolickými onemocněními. 

Rozšíření ambulantních služeb přispěje ke zkrácení čekací doby 
v ambulancích nemocnice ve Šternberku a povede k větší spokojenosti 
pacientů.                                                                                  tisková zpráva 



ZNÁTE OBEC STŘEŇ? 
Kromě pár zimních měsíců se o Střeň zajímají 

všichni nadšení cyklisté i pěší turisté. A aby ne! 
Je středem Litovelského Pomoraví, a to jak na 
šířku, tak i na délku této chráněné oblasti. Rovi-
nu kolem Střeně mají pohodlní cyklisté rádi, ne-
ní sice úplně na cyklotrase Litovel – Olomouc, 
ale krásně na dosah. Z Litovle to máme lesem 
pouhých 5 km! A krásná rovina navíc umožňuje 
pohodlný pohyb i turistům – vozíčkářům. Je to-
tiž bezbariérová! Navíc turistický, ale i životní 
komfort zvyšuje železniční zastávka na jedné z 
nejhlavnějších tratí v ČR. Obyvatelé Střeně jsou 
si vědomi výhodné polohy obce, taky ani jedno-
ho z nich nenapadlo po ničivé povodni v roce 
1997 se z obce odstěhovat. Naopak. I ti občané, 
jejichž domy řádění velké vody vydržely, si po 
vzoru střeňských novostaveb opravili fasády 
svých domů, původní šeď zmizela a obec roz-
kvetla do nové barevné krásy. Střeňští občané 
jsou společenští, sportují, plesají, nechybí zde 

dobrovolný hasičský sbor. Před pár lety vznikla 
nová tradice. Nejprve nepravidelně, ale od loň-
ského roku se již pravidelně v listopadu koná 
sportovní akce „O pohár vesnice Střeň – cyklo-
kros trochu jinak“. A taková akce chce pořád-
nou přípravu! Co na tom, že závodníků je téměř 
stejně jako pořadatelů! S přípravami se začne 
v létě, s hodnocením se končí v zimě. Za přispě-
ní obce a sponzorů, profesionálního moderování 
Roberta Bakaláře a teplých i studených nápojů 
se akce musí vydařit! Nebyli jste tam? Škoda, 
byli byste překvapeni vysokou úrovní této akce. 
A jak se závod jede! Čtyřicet pět minut. Kdo 
ujede nejvíc. Ale pozor! O cyklisty zvučných 
jmen zde není nouze. 

Obec Střeň má 545 obyvatel. Co starostovi 
obce, panu Vladimíru Kamínkovi dělá momen-
tálně největší starosti? Chystá se kanalizace a 
bez dotace to nepůjde. A s čím je spokojen? Pře-
ce s obyvateli Střeně! Bez nich by žádné nové 
tradice nemohly vzniknout!                           E.V. 

ZNÁTE OBEC BÍLSKO? 
Cestu do Bílska, obce od Litovle vzdálené 10 

km, turista a cyklista znalý místních poměrů na-
jde snadno. Šikovnou polňačkou do Haňovic, 
po silnici do Choliny a už se pomalu blížíme 
k Bílsku. Doslova pomalu, ale když vyšlápneme 
kopec a otočíme se – paráda, ten výhled! A pak 
šup z kopce a jsme v Bílsku. K nejstarším pa-
mátkám obce určitě patří tajemný smírčí kříž. 
Co se asi na tom místě stalo? Neštěstí nebo snad 
zločin? Smírčí kříž v Bílsku tvoří nerozlučnou 
dvojici s Božími mukami. Objekty nespojuje 
doba vzniku, ale jednotný bělostný nátěr. Upro-
střed obce stojí kostel Božského Srdce Páně, 
který byl zásluhou místních obyvatel v roce 
2003 nově vymalován a vysvěcen. Kostel je sak-
ristií spojen s vedlejší budovou. Jen s velkou 
fantazií si můžeme představit, že jde o historic-
kou budovu bývalého kláštera řádu redemptoris-
tů. Návrat zašlé slávy se ale možná přibližuje! 
Obec již má vypracován projekt na obnovu bu-
dovy. Navíc s víc než ušlechtilým cílem – býva-

lý klášter bude rekonstruován na Domov poklid-
ného stáří, kde najde svůj domov 36 seniorů. 
Chybí jen „maličkost“ – 30 miliónů Kč na reali-
zaci. O dotaci bude obec Bílsko žádat tak dlou-
ho, až ji dostane! Kam jinam by měly dotace 
směřovat? Se sociálními službami mají v Bílsku 
už zkušenosti. Ve výrazné budově ve tvaru tis-
kacího A je již 10 let umístěn Ústav sociální pé-
če pro 23 mentálně postižených mužů a žen. A v 
bývalém objektu JZD jsou pro tyto občany vy-
budovány dílny.   

Kolem Bílska jsou překrásné procházky. Jed-
nou z nich se dostaneme k Fuňkově studánce – 
vzorně upravenému prameni místního potoka. 
Ano, toho, co jsme o něm psali v souvislosti 
s další obcí mikroregionu, Vilémovem.         

Co dělá starostce Bílska, obce s 212 obyvateli, 
paní Marii Grézlové, největší starost? Bez po-
řádné dotace klášter neopraví. 

A s čím je paní starostka nejvíc spokojena? 
Přece s opraveným kostelem! A s tím, že s jeho 
opravou pomohli obyvatelé Bílska.   

Nový rok 1958 zahájil předseda MNV Mül-
ler optimistickým projevem: „Touha po zisku 
popohání rozvrzanou káru kapitalistického 
podnikání po klikaté cestě ke smutnému kon-
ci.“ Také kronikář Ondroušek píše ve stejném 
duchu: „Ocitli jsme se na prahu etapy, která 
nám umožňuje svést rozhodující zápas, dovršit 
výstavbu socialismu. Základy pro prostorný 
dům, v němž mají žíti socialističtí lidé, se blíží 
k dokončení.“ 

Podle jednání MNV 24.1. však dále trval ne-
dostatek masa, občané stáli ve frontě i několik 
hodin. Je to tím, že „soukromí zemědělci dluží 
státu spousty tun dodávek a nesvědomití obča-
né kupují záměrně nadměrné množství“. Chy-
bějící hovězí si občané nahradili koninou, no-
vě zřízená prodejna koňského masa (Palackého 
840) se těšila hojné návštěvě.  

Roku 1958 došlo k reorganizaci stranické 
struktury. Byly zrušeny místní organizace KSČ 
a nahrazeny uličními organizacemi. Tím se vá-
ha stranických složek přenesla na okresní vý-
bor a do závodů, uliční organizace byly totiž 

složeny převážně z důchodců a žen v domác-
nosti. Jejich činnost se od té doby „omezila na 
snahu vysvětlovat občanům všechna důležitá 
usnesení strany a vlády a přesvědčovat je o je-
jich důležitosti“.  

Obvodní lékaři z Rýznarovy vily v Husově 
ul. (dnes CHKO) a internisté z Nábřeží se 
29.9. odstěhovali do nového zdravotního stře-
diska v bývalém notářství (Kolářovy vily)  
v Kollárově ul. V Husově ulici zůstala jen gy-
nekologie a na Nábřeží bylo po rekonstrukci 
rozšířeno zubní oddělení a zřízena chirurgie. 

Na radniční věži byly na Vánoce instalovány 
nové hodiny. Vypověděly službu už v květnu 
1952 a ne a ne se hnout. Rada se usnesla, že je 
dá opravit, ale ani osvědčený mechanik Václav 
Zavadil nemohl s nimi pohnout. Až vedoucí 
sběrny surovin B. Dvořák přišel na nápad. Ze 
starého vyřazeného soustruhu vyňal dvě koleč-
ka, tato byla vložena do hodin a stal se div: ho-
diny jdou. (Zápis v kronice). Kolečka ze sou-
struhu asi nebyla optimálním řešením, a tak 
muselo město koupit nové. Hodinový stroj byl 

výrobkem OPK Vyškov, ciferník je prosvětle-
ný a vysoký 280 cm. Vůbec první věžní hodi-
ny pořídilo město už roku 1572, po požáru 
radnice roku 1724 zhotovil kovář z Medlova 
nový stroj a ten sloužil přes 200 let. Starý ho-
dinový stroj byl uložen ve sbírkách okresního 
vlastivědného muzea v Litovli. J. Šmakal a  
M. Werner brigádně opravili také hodiny na 
staroměstském kostele.  

Na návrh výboru žen byly přejmenovány uli-
ce: Masarykova na ulici 9. května, dr. Jana 
Masaryka na Kysuckého Nového Mesta,  
dr. E. Beneše na Lidickou a Javoříčskou (až po 
Marchland), ve východní vilové čtvrti vznikly 
ulice Fučíkova a Nová.                             L. Šik 

POHÁDKA O UZDRAVENÉ STUDÁNCE 
Byla jedna studánka, ve které byla kdysi vo-

da, která prý měla léčivou moc. Ale lidé už na 
ni skoro zapomněli. Pak se však na ni přišlo 
podívat mnoho zájemců o krásná místa v kraji 
a bylo jim líto, že je studánka nemocná. A co 
se nestalo? Studánka byla šťastná, že se o ni 
lidé zajímají a uzdravila sama sebe. Nebo to 
bylo jinak? 

Ke studánce v Cholině je to z Litovle 7 km a 
je to krásná procházka i v zimě.  



Charita Litovel je nestátní neziskovou organiza-
cí, která poskytuje sociální služby a organizuje 
humanitární pomoc na území města Litovle a v 
přilehlých obcích, jejími stěžejními projekty je 
pečovatelská služba a provoz Mateřského centra 
Rybička. 

V rámci pečovatelské služby poskytujeme pé-
či v domácím prostředí seniorům, lidem nemoc-
ným, nesoběstačným, kteří by museli být jinak 
hospitalizováni v nemocnici nebo umístěni 
v sociálním zařízení. Mnohdy zdánlivě jedno-
duché činnosti běžného života jako např. náku-
py, úklid, příprava jídla, osobní hygiena, vyřizo-
vání úředních záležitostí nebo vyšetření u lékaře 
naši klienti vlastními silami těžko zvládají. Naše 
služba představuje výraznou pomoc příbuzným, 
kteří se takto mohou věnovat svému zaměstnání 

s vědomím, že je o jejich blízké postaráno. Mě-
síčně poskytneme služby cca 60 klientům. 

Součástí pečovatelské služby je také půjčovna 
kompenzačních a zdravotních pomůcek. Půjču-
jeme invalidní vozíky, polohovací postele, WC 
židle, chodítka, berle, sedačky do vany, antide-
kubitní podložky a další. Tyto pomůcky jsou 
našim klientům k dispozici po dobu, než získají 
svoje vlastní pomůcky prostřednictvím lékaře. 

Dalším projektem je Mateřské centrum 
Rybička, které poskytuje služby rodičům s dět-
mi do šesti let. Svou činností podporuje funkční 
rodinu a působí jako prevence sociálního vylou-
čení rodičů, kteří se dlouhodobě starají o děti na 
rodičovské dovolené. Nabízí bohatý program – 
hudební, výtvarné a pohybové činnosti, kterých 
se zúčastňují maminky společně se svými dětmi. 

Pravidelně také organizujeme přednášky odbor-
níků (pediatr, logoped, psycholog...) a vzděláva-
cí kurzy, ve kterých se maminky na mateřské 
dovolené mohou připravovat na nástup do za-
městnání. Měsíčně naše služby využije kolem 
dvou stovek maminek a přibližně stejný počet 
dětí. 

Dále také pomáháme sociálně slabým rodi-
nám, organizujeme veřejné sbírky pro postižené 
při živelných pohromách u nás i v zahraničí 
(povodně, tornáda, zemětřesení) a pravidelně 2x 
ročně charitativní sbírky šatstva, hraček a potřeb 
pro domácnost. 

 
Kontakt na Charitu Litovel: 
Vítězná 1129, Litovel 
tel:  585 341 444 / 736 750 222 
www.litovel.caritas.cz,  
e-mail: litovel@caritas.cz 

Ve 43 obcích našeho regi-
onu koledovalo letos 88 
skupinek koledníků. 
Celkem bylo vykoledová-

no 352 746,50 Kč 
Po skončení koledování byly pokladničky na 

jednotlivých obecních úřadech rozpečetěny, 
peníze sečteny a vykoledovaná částka odeslána 
na centrální charitní konto u České spořitelny, 
Praha 1: 33001122/0800, var. symbol 2007. 
Z centrálního konta budou peníze rozdělovány 
na humanitární pomoc u nás i v zahraničí a do 
regionů na schválené projekty 
jednotlivých místních charit. 

V minulém roce bylo použití 
pro místní projekty Charity 
Litovel následující: 

113 000,- Kč dáno na pod-
poru provozu pečovatelské 
služby, 20 000,- Kč na nákup zdravotních po-
můcek pro zapůjčování klientům a 30 000,- Kč 
na přímou pomoc sociálně slabým rodinám. 

Touto cestou také děkujeme všem, kteří svým 
darem přispěli na pomoc lidem v nouzi u nás i 
v zahraničí a na rozvoj charitních projektů. 
Stejně děkujeme všem koledníkům a vedoucím 
skupinek, kteří nám s Tříkrálovou sbírkou po-
máhali.  
        Ing. Ludmila Zavadilová, Charita Litovel  

PODĚKOVÁNÍ. Dne 26. prosince se usku-
tečnil v kostele sv. Marka benefiční koncert pě-
veckého sboru Kantika. Výtěžek vánočního 
koncertu - 2 123,- Kč byl věnován Charitě Lito-
vel. Děkujeme všem účinkujícím pěveckého 
sboru Kantika i všem posluchačům za podporu 
naší činnosti.                               Charita Litovel 

Na Litovelsku byly v jed-
notlivých obcích vybrány tyto 
částky: 

 
Litovel              70 075,50 
Chořelice            5 251,00 
Rozvadovice      3 673,00 
Unčovice            6 701,50 
Tři Dvory           5 469,00 
Nasobůrky          6 092,50 
Savín                  3 174,50 
Červenka          28 788,50 
Pňovice              5 574,00 

Bílá Lhota          5 854,50 
Hradečná            3 112,00 
Mladeč               4 573,50 
Luká                   8 499,50 
Ješov                  3 760,00 
Slavětín                 280,00 
Měrotín              6 142,00 
Bouzov, Doly   15 307,50 
Kovářov             2 088,50 
Kozov, Blažov, Kadeřín, Svo-
janov, Bezděkov    7 405,50 
Hvozdečko       2 250,00 
Olešnice           1 945,00 

Bílsko                 3 690,00 
Vilémov           10 462,00 
Olbramice          3 582,50 
Dubčany             5 410,00 
Náklo               17 359,00 
Mezice                3 428,00 
Haňovice            6 760,00 
Cholina              6 645,00 
Senice              23 667,00 
Cakov                 4 520,50 
Odrlice                4 909,50 
Senička             11 202,50 
Loučany           12 525,00 

Vzhledem ke skutečnosti, že se opět blíží ter-
mín podávání daňových přiznání, dovolujeme si 
čtenářům poskytnout nejdůležitější informace, 
týkající se podávání daňových přiznání k dani 
z příjmů fyzických osob za rok 2007. Termín  
pro podání přiznání je 31. března 2008 (pokud 
přiznání předkládá daňový poradce, pak je 30. 
června 2008).  

Tiskopis daňového přiznání je ve srovnání s 
předcházejícím rokem obdobný, nicméně je nut-
no ze strany daňových subjektů použít tiskopis 
platný právě pro rok 2007 (vzor č. 14). Tvoří jej 
základní část a pět příloh k výpočtu daňové po-
vinnosti, přičemž příloha č. 1 je vložena přímo 
do daňového přiznání a slouží k výpočtu dílčího 
základu daně z příjmů z podnikání a z jiné sa-
mostatné výdělečné činnosti. Ostatní přílohy č. 2 
(pronájem a ostatní příjmy), č. 3 (příjmy za více 
zdaňovacích období) a č. 5 (společné zdanění 
manželů) jsou samostatné a volně se vkládají do 
základního tiskopisu. Pokyny k vyplnění přizná-
ní k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací 
období 2007 jsou rovněž aktualizovány (vzor č. 
15). Další informace je možné získat na interne-

tových stránkách české daňové správy http://cds.
mfcr.cz  

Příloha č. 5 slouží k výpočtu společného zá-
kladu daně manželů. Společného zdanění mo-
hou využít manželé, kteří vyživují alespoň jedno 
dítě žijící s nimi v domácnosti. Výpočet daně ze 
společného základu daně manželů upravuje § 
13a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů. Každý z manželů 
si ve svém daňovém přiznání za rok 2007 vy-
počte svoje dílčí základy daně a dále v příloze č. 
5 manželé vypočtou společný základ daně. Ná-
sledně každý manžel polovinu společného zá-
kladu daně uvede do svého daňového přiznání 
k výpočtu výsledné daně za rok 2007. 

Tiskopis daňového přiznání, včetně příloh 2, 3 
a 5 spolu s příslušnými pokyny (včetně dalších 
tiskopisů pro jiné daně) si mohou poplatníci vy-
zvednout na FÚ v Litovli. Rovněž připomínáme 
možnost platby jednotlivých daní na každé 
poště, a to speciální daňovou složenkou (kromě 
plateb na pokladně FÚ v úřední dny). Uvedené 
složenky a další informace k placení poskytne 
kromě FÚ i každá pošta. Platba daně touto slo-

ženkou je zcela zdarma.  
Pro období podávání daňových přiznání při-

pravuje FÚ v Litovli rozšíření poskytovaných 
služeb a provozní doby úřadu. Od 25. března 
bude na FÚ v Litovli pro výběr daňových při-
znání otevřeno každý pracovní den od 8.00 do 
18.00 hod). Současně poplatníkům doporučuje-
me, aby podání daňových přiznání nenechávali 
na poslední chvíli. Nebudou muset čekat a 
v rámci kapacit finančního úřadu vyřídí své zá-
ležitosti okamžitě a bez čekání. 

Standardní provozní doba: Podatelna:  
Pondělí, středa            od 8.00 – 17.00 hod. 
Úterý, čtvrtek              od 8.00 – 15.00 hod. 
Pátek                           od 8.00 – 13.30 hod. 
Pokladna: Pondělí, středa  
od 8.00 – 11.30 a od 12.30 – 15.30 hod.  
Daňovou složenkou na poště denně.  
Rovněž připomínáme, že s FÚ možno komu-

nikovat a činit podání elektronickou formou, a 
to na adresu http://adis.mfcr.cz/adis/jepo/
index.html (tzv. elektronická podatelna pro da-
ňová podání).  

ing. Radomír Florián, ředitel FÚ Litovel 



1. února   Pololetní prázdniny s Ivčou a Šárou. Dopoledne – výtvarné 
pracovní činnosti v ÚSP Nové Zámky, odpoledne bowling. V ceně 180,- 
Kč je materiál, jízdné, bowling. Je nutné nahlásit se předem, nejpozději do 
30. ledna.                                                Ivona Odstrčilová, Šárka Grunová 
 
3. – 8. února     Zimní tábor v Peci pod Sněžkou pro milovníky zimních 
sportů. Cena 3 500,- Kč.                                                  Hedvika Weberová 
 
Úterý 5. února   Výlet do ZOO Kopeček u Olomouce. Sraz v 7.40 hodin 
na aut. nádraží Litovel, návrat do 16.00 hodin (jarní prázdniny). Cena za 
dítě je 100,- Kč.                                                                     Ing. Pavel Sova 
 
Neděle 10. února   Návštěva Mezinárodní výstavy psů v Brně. Sraz v 
5.40 hodin na nádraží ČD Litovel - město, návrat do 17.00 hodin. Cena za 
osobu je 300,- Kč. V ceně je zahrnuta doprava (vlak, MHD) a vstupné.   
                                                                                               Ing. Pavel Sova 

14. února   Recitační soutěž. Soutěž je určena všem dětem od 7 – 16 let. 
Místo konání - DDM Staroměstské náměstí, od 13.00 hod.  

Alena Černá 
 
16. února    Turnaj v billiardu pro ve řejnost – začátek ve 13.00 v Klubu 
mladých. Startovné 10,- Kč, přihlásit se můžete do 15.2. u Šárky Grunové 
v Klubu mladých nebo v DDM Litovel v Komenského ul.  

Šárka Grunová 
 
23. února   Výměnná setkání železničních modelářů. Nádraží ČD v Čer-
vence od 7.00 hod. Pronájem stolu 20,- Kč, vstupné: děti 5,- Kč, dospělí 
10,- Kč.                                                                              Ivona Odstrčilová 
 
24. února   Scrabbliáda - soutěž ve skládání scrabble. Začátek ve 14.00 
hod. v DDM Komenského. Startovné 20,- Kč.                      Jana Čekelová 
 
Připravujeme od 12. března  Kurz práce na PC pro začátečníky. Zahá-
jení desetihodinového kurzu. WORD, INTERNET, EXCEL. Vždy ve 
středu od 15.30 hod. Cena kurzu 2000,- Kč. Přihlášky nejpozději do 7.3.   

Ivona Odstrčilová 
 

Kolektiv pracovníků DDM 
přeje všem dětem pohodové jarní prázdniny. 

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

fax: 585342448 

Program na měsíc únor 2008 

Jedenáct dívek ve věku od 13 do 16 let z Pňovic, Litovle, Uničova, Me-
dlova, Benkova, Nové Hradečné a Vilémova, které projevily odvahu zú-
častnit se soutěže o titul Dívka roku ČR 2008, dostalo šanci poměřit svou 
krásu s půvaby soupeřek v sobotu 19. ledna v litovelské Záložně. 

V již devatenáctém ročníku celorepublikové soutěže se představily dív-
ky v šesti disciplínách: testu ze všeobecných znalostí, ve volné disciplíně, 
kde šlo o krátký vstup z oblasti svého koníčka. Dalším soutěžním úkolem 
byl rozhovor s moderátorem, kterým byl v letošním roce Radek Vincour. 
V praktické disciplíně měly dívky zhotovit knoflíkovou koláž podle svých 
představ. Soutěžilo se také v aerobiku. V závěrečné módní přehlídce, čili 
promenádě ve společenských šatech, které soutěžícím již tradičně zapůjči-
la firma Textil Šárka Litovel, mohly dívky předvést svůj šarm, půvab a 
umění v modelingu. Vítězka si šaty, jako dar od sponzorské firmy, odnesla 
hrdě domů. 

Jejich vrstevníkům a vrstevnicím, kteří zcela zaplnili Velký sál Záložny, 
se nejvíce líbila Barbora Vyroubalová z Litovle a odnesla si tak titul Dív-
ka publika. Odborná porota se opět skládala z osobností společenského a 
kulturního života našeho města, v čele s předsedou poroty a generálním 
sponzorem, ředitelem firmy SEV, s.r.o. Litovel panem Ing. Jiřím 
Menclem. Nejen publikum, ale i porota pak nejvíce ohodnotila talent Bar-
bory Vyroubalové z Litovle, která se stala Dívkou roku ČR 2008 základ-
ního kola v Litovli. Na druhém místě se umístila Veronika Juřičková z Vi-
lémova a 3. místo připadlo Barboře Vacové z Pňovic. Vítězky si kromě 
radosti z úspěchu odnesly překrásné kytice od firmy Květinka SEN paní 
Studené, korunky a spoustu krásných dárků od litovelských sponzorů. Pří-
jemné odpoledne bylo zpestřeno vystoupením zpěváka Jardy Hypochond-
ra, doprovázeného i tanečnicemi. Dalším programem bylo taneční vystou-
pení skupiny TRIPS a tanečního kroužku KASTER při DDM Litovel.  

Vítězkám přejeme hodně úspěchů v semifinálovém kole, které se koná  
26. dubna ve Šternberku.                                       Hedvika Weberová, DiS, 

organizátorka základního kola Dívky roku v Litovli   

KRPŠ při MŠ Nasobůrky Vás srdečně zve  
na tradiční DĚTSKÝ KARNEVAL,  
který se koná dne 16.2.2008 ve 14.00 hodin  
v Kulturním sále Nasobůrky.  
Občerstvení a zábavný program zajištěn.  
Bohatá tombola. Vstupné 30,- Kč. 

Dívky, které si ze soutěže odnesly ocenění i další dary. Nejvíce se jak 
divákům, tak i porotě líbila Barbora Vyroubalová z Litovle – na foto-
grafii sedící uprostřed. Na druhém místě – první dívka zleva – se umís-
tila Veronika Juřičková z Vilémova a na třetím opět dívka z regionu – 
Barbora Vacová z Pňovic. 

Foto: Ing. Radovan Vašíček 

V pátek 21.12.2007, poslední den před vánočními prázdninami, uspořá-
dala zdejší škola v kostele sv. Kateřiny koncert nazvaný Vánoční zpívání a 
rozjímání. Toho se účastnila nejen většina žáků školy, ale i rodiče a široká 
veřejnost. 

V úvodu, ve zcela zaplněném a nádherně vyzdobeném chrámu, vystou-
pili bývalí absolventi školy – na varhany P. Patáková a na klávesy O. Ora-
ny. Poté sbor žáků pod vedením paní učitelky M. Maxantové zazpíval pás-
mo vánočních písní od Spirituál kvintetu. Na hudebním doprovodu se po-
dílela nejen paní učitelka, ale především sami žáci. Kytary, flétny, ozvučná 
dřívka, triangl a rolničky v jejich rukou jako by ožily. 

Toto krátké zastavení a zaposlouchání se do tonů navozující atmosféru 
přicházejících Vánoc bylo radostným pohlazením po duši. Děkujeme 
všem, kteří přijali naše pozvání, všem, kteří se podíleli na výzdobě kostela 
i na samotném vystoupení a přejeme jim v novém roce hlavně pevné zdra-
ví. Věříme, že se za rok opět sejdeme.  

Za ZŠ J. Hlavinková 

Tatran Litovel, oddíl kuželek, pořádá ve dnech jarních prázdnin  
5. – 6. února 2008  
nábor mládeže pro kuželkářský sport 
na kuželně Modrá hvězda. 
Soutěžit budou chlapci a dívky  
ve dvou kategoriích: 10 – 12 let a 13 – 15 let. 
Soutěž je dotována věcnými cenami. 
Začátky vždy v 9.00 – 12.00 hodin, odpoledne 13.00 – 15.00 hodin. 
Bližší informace: Jaroslav Čamek, Žerotínova 264, Litovel.  



Přijímací řízení je organizováno podle ustano-
vení § 59 – 63 zákona č. 561/2004 Sb., školský 
zákon, v platném znění a vyhlášky č. 671/2004 
Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci 
přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních 
školách, ve znění pozdějších předpisů za posou-
zení konkrétních podmínek řízení. Nejpozději 
do konce ledna je zveřejněn na webových strán-
kách školy a na informační tabuli v budově ško-
ly stanovený počet přijímaných uchazečů a obo-
ry vzdělání pro následující školní rok. 

Pro školní rok 2008/2009 schválila Rada Olo-
mouckého kraje otevření jedné třídy osmiletého 
studia a dvou tříd čtyřletého studia. Uchazeč, 
který plní povinnou školní docházku nebo je 
žákem po splnění povinné školní docházky, 
odevzdá přihlášku řediteli školy, jejímž je žá-

kem, a to do konce února. V ostatních případech 
podá uchazeč přihlášku přímo řediteli střední 
školy do 15. března 2008.  

Přihlášky se odevzdávají na předepsaném tis-
kopisu. Součástí přihlášky nezletilého uchazeče 
je jeho souhlasné vyjádření. A dále doklady sou-
visející s kritérii přijímacího řízení, zejména vý-
stupní hodnocení ze základního vzdělávání, po-
případě doklady o výsledcích v odborných sou-
těžích, nebo o získaných dílčích kvalifikacích. 
Po ukončení prvního kola mohou být vyhlášena 
kola další, až do naplnění předpokládaného sta-
vu žáků. V tomto případě vydá uchazeči tiskopis 
přihlášky ředitel té školy, kde se další kolo bude 
konat. 

Přijímací zkouška (pokud se koná) je realizo-
vána testovou formou, zjišťované vědomosti a 

dovednosti nepřesahují vzdělávací obsah pří-
slušné části základního vzdělávání. 

Pro školní rok 2008/2009 budou ve čtyřletém 
studiu přijati bez přijímací zkoušky ti žáci, kteří 
vykazují průměrný prospěch v základním vzdě-
lávání 1,30. Pokud nesplňují tuto podmínku, 
budou skládat přijímací zkoušku formou testu 
OSP (obecných studijních předpokladů, Scio). 

V osmiletém studiu proběhne přijímací zkouš-
ka formou testů z českého jazyka, matematiky a 
obecných studijních předpokladů vyhotovených 
společností Scio. 

Jednotná kritéria přijímacího řízení pro pří-
slušný školní rok budou zveřejněna na webo-
vých stránkách školy (www.gjo.cz) do konce 
března daného roku.                    

ředitelství GJO 

Významného životního výročí se v těchto 
dnech dožívá dlouholetý kronikář a historik 
Města Litovle, redaktor Litovelských novin pan 
LUBOMÍR ŠIK. 

Pan Lubomír Šik se narodil v Litovli dne 
2.2.1928. Po válce nastoupil do zaměstnání  
v podniku Křižík, pozdější Tesla Litovel. Tady 
pracoval v různých funkcích až do odchodu do 
starobního důchodu v roce 1988. 

Stejně jako jeho manželku Marii Šikovou, ve-
doucí knihkupectví, jej postihla normalizace a 
byl na čas vyřazen z veřejného života. Až kon-
cem 70. let opět začal s přednáškovou činností. 
V závěru roku 1989 se stal zakládajícím členem 
místní organizace Občanského fóra, členem 
městské rady, redaktorem Litovelských novin, 
předsedou kulturní komise, převzal vedení lito-
velské kroniky. 

Jeho zájmy směřovaly do mnoha směrů. Byl 
cvičitelem turistiky, hrál divadlo, vedl fotokrou-
žek, od založení působil ve výboru Spojeného 
závodního klubu. V závěru šedesátých let patřil 
mezi vedoucí junácké organizace. Na poli kul-
turním realizoval cykly přednášek pro veřejnost 
z historie, umění, dějin města Litovle, pořádal 
znalostní soutěže Kvíz klub, výstavy PF, výsta-

vy ze sbírky historické fotodokumentace Litov-
le. Dosud pořádá procházky Litovlí spojené 
s výkladem historie (EHD). 

Pan Lubomír Šik se díky své činorodosti stal 
známou litovelskou osobností, znalcem a popu-
larizátorem místní historie. Je autorem mnoha 
publikací, díky kterým je podrobně zmapována 
historie města Litovle: 

- 40 let výroby gramofonů v Litovli (1989)  
- Litovelské paměti (1994) 
- Fotokroužek Litovel (1998) 
- Almanach Sokola Litovel (1998) 
- Litovel ve dvacátém století (2000, 2 díly) 
- Spolkový život v Litovli (2004) 
- 100 let muzejnictví v Litovli (2006) 
- Litovel v datech – 750 let litovelské historie  
- Mozaika dní (2007)                              (2006)   
Pan Lubomír Šik byl v roce 2004 v anketě  

„Osobnosti města Litovle“ oceněn za záslužnou, 
významnou celoživotní práci v oboru historie, 
kultury a za vedení kroniky města Litovle.  

 
Panu Šikovi popřáli k významnému 

životnímu výročí s poděkováním  
za jeho celoživotní práci  

představitelé Města Litovle.  
S přáním všeho nejlepšího se připojují 

také bývalí kolegové z Litovelských novin. 

Dne 10. 2. 2008 vzpomeneme  
nedožitých 80. narozenin  

kpt. KARLA ŠMAKALA.  
18. 2. 2008 uplyne 45 roků  

od jeho tragické smrti. 
Stále s úctou vzpomíná syn Stanislav 

V roce 2006 byl schválen zákon o sociálních 
službách, který je účinný od 1. ledna 2007. Je-
ho vlivem dochází v systému sociálních služeb 
ke zcela zásadním změnám, jejichž cílem je 
především posílit postavení osob, které jsou 
z důvodu věku nebo zdravotního stavu závislé 
na pomoci jiné osoby. K tomu slouží sociální 
dávka – příspěvek na péči, který je poskytován 
přímo osobám, které pomoc potřebují. Člověk 
může z příspěvku hradit profesionální sociální 
službu nebo jej použít k pokrytí nezbytných 
nákladů při zajištění péče v rodině. Dávka je 
poskytována ve čtyřech stupních podle rozsa-
hu péče, kterou člověk potřebuje. Míra potřeb 
je posuzována sociálním pracovníkem a po-
sudkovým lékařem.  

Žadatel o příspěvek musí dodržet zákonem 
stanovené povinnosti. O příspěvek je možné po-
žádat na Městském úřadu v Litovli, sociálním 
odboru, Havlíčkova 818, 784 01 Litovel. Žada-
tel musí v první řadě vyplnit příslušnou žádost a 

uvést všechny požadované informace, tj. kromě 
osobních údajů také údaje o tom, jakým způso-
bem má být příspěvek vyplácen a údaje o tom, 
kdo bude potřebnou péči zajišťovat.  

Výše příspěvku činí za kalendářní měsíc  
2 000 až 11.000,- Kč, a to podle věku a stupně 
závislosti příjemce příspěvku na pomoci jiné 
osoby.  

Způsob využití příspěvku kontrolují pracov-
níci Městského úřadu. Pokud se zjistí, že pří-
spěvek není používán správně, může obecní 
úřad určit tzv. zvláštního příjemce, který zajistí 
správné použití příspěvku a v případech zneu-
žití příspěvku nárok na výplatu příspěvku ode-
jmout.   

Od 1. ledna 2008 platí:  
1) Je odstraněno zdvojení výplaty dávek. Po 

dobu hospitalizace nebo pobytu v zařízení ur-
čeném pro výkon trestu či nařízené ústavní léč-
by, který trvá celý kalendářní měsíc, je výplata 
příspěvku na péči zastavena. Tedy v takových 

případech, kdy je objektivně dáno, že příspě-
vek na péči nemůže plnit svůj účel.  

2) Zpřísní se kontrola využívání příspěvku 
na péči. V případě neuvedení způsobu využití 
této dávky je její výplata po předchozím pí-
semném upozornění zastavena do doby, než 
oprávněná osoba uvede odpovídající způsob 
jejího využití. Jsou tak řešeny situace, kdy je 
objektivní pochybnost o správném využití pří-
spěvku na péči (v případě, že oprávněná osoba 
ani po opakované výzvě neuvede, jakým způ-
sobem příspěvek využívá).  

3) Je rozšířen okruh osob, na které přechází 
nárok na nevyplacené částky příspěvku na péči 
v případě úmrtí oprávněné osoby, o osoby 
blízké, které sice v době smrti nežily s opráv-
něnou osobou v domácnosti, avšak o tuto oso-
bu pečovaly.  

Bližší informace lze získat na Městském úřa-
du v Litovli, sociálním odboru, Havlíčkova 
818, 784 01 Litovel.         Sociální odbor MěÚ 



Podoba Husovy ulice 
se výrazně změnila. 
Roku 1955 byl zbořen 
rohový dům na levé 
straně snímku, roku 
1988 pak zbořeny  
i všechny domy na 
pravé straně od bývalé-
ho Chlíbkova knihku-
pectví. Při této příleži-
tosti byl také ukraden 
firemní štít Lazara 
Noske z roku 1674. 

Zbořením rohového Nerušilova domu na levé straně byla r. 2000 dokon-
čena demolice celé této části.                                                                RoN 

Počasí stávajícího ročního období dosud zimním radovánkám a sportům 
moc nepřálo, bruslení jsme si tady v Litovli mohli užít jen v prosinci. Ne-
choď na tenký led! – toto rčení je ustálené i v běžném životě, nabádá před 
nebezpečím životních nástrah a hrozícím pádu do studené vody. Přesto 
jsou veškerá varování často málo platná, a tak k nedobrovolnému vykou-
pání v ledové vodě občas dojde, a to doslova. Zvláště u dětí je odhad 
možného nebezpečí zřejmě dost špatný. Ještěže se najdou poblíž lidé, kte-
ří nejsou k nebezpečným situacím, ohrožujícím zdraví i život, lhostejní a 
jsou ochotni pomoci.  

Na Městský úřad v Litovli k rukám pana starosty přišel dopis, ve kterém 
je situace, kdy se dítě ocitlo prolomením ledu ve vodě, uvedena. Stalo se 
tak 30. prosince na Olomouckém rybníku v Litovli. Pisatelka uvádí: Byli 
jsme s partnerem bruslit na rybníce u gymnázia, mohlo být kolem půl třetí, 
když jsem uviděla skupinku dětí v místech, kde přitéká voda do rybníka. 
Žijí zde divoké kachny, jeden z chlapců šel blíže a dupal nohou na led  
v místech, kde nebyl díky přítoku vody tak silný. Led se prolomil, chlapec 
spadl do vody, a i když se snažil dostat ven, nedařilo se. Led se lámal dál. 
Můj partner, který ještě neměl ani nasazené brusle, se bez váhání rozběhl  
k tomu místu, položil se na led a vytáhl chlapce ven. Promočenému chlap-
ci jsme alespoň namísto mokrých svršků dali suchou bundu. Potom jsme 
ho odvedli, částečně i odnesli domů na sídliště. Na rybníce byla v tuto do-
bu řada dalších dospělých, kteří však jen s údivem přihlíželi. Bohužel mě 
lhostejnost lidí nepřekvapila, minulý rok jsem pomáhala se záchranou a 
oživováním člověka u autonehody a věřte mi, každý není schopen pomo-
ci, ať už z jakéhokoliv důvodu.“  

Rada města Litovle touto cestou vyslovuje poděkování panu Kamilu 
Slanému z Litovle, který byl bez váhání nápomocen malému chlapci v ne-
bezpečí. Díky jeho rychlé pomoci se příhoda obešla bez následků na zdra-
ví chlapce, i bez možných tragických následků.  

Když jsme se začali zajímat o případ uvedený v dopise, vyšlo najevo, že 
nebyl letos ojedinělý. Budeme rádi, když se případní účastníci podobné 
situace ozvou do redakce Litovelských novin.                                 redakce 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Litovel a Město 
Litovel oznamují, že v zahrádkových osadách v Litovli jsou volné za-
hrádky. Jde o osadu č. 1 na Dukelské ulici, kde je 6 volných zahrádek, 
osadu č. 2 na Pavlínce a osadu č. 3 na ulici Nasobůrské, kde je po 1 za-
hrádce. Zájemci získají bližší informace u paní Hany Dohnalové na 
MěÚ Litovel, budova radnice, tel.č. 585 153 149 nebo u předsedy zá-
kladní organizace ČZS Litovel, tel.č. 720 403 270 a u předsedů jednot-
livých zahrádkových osad. 

Kdo budete mít zájem, neváhejte. Zahrádka vám přinese radost i uži-
tek, je relaxací po vyčerpávající práci. Přináší změnu pohybu, jiný druh 
námahy, je místem odpočinku a hlavně zdrojem kvalitních výpěstků bez 
zbytečné chemie.                                                                               L.M. 

Milí krajané, 
dovolte, abychom Vám z naší pravidelné schůzky ve stověžaté Praze 

poslali novoroční přání všeho dobrého. 
Možná byste se divili, kolik absolventů litovelského gymnázia, větši-

nou rodáků z tohoto centra úrodné Hané, žije v Praze a na Litovel stále 
vzpomíná. Dr. Petra Galušku jednou napadlo, že by bylo zajímavé svo-
lat jejich setkání. Bylo na čem stavět. Maturanti ročníku 1968 se schá-
zeli ve Smíchovském radničním sklípku několik let. Pozvánku na 24. 
ledna 2007 však dostali všichni, na které bylo jakékoliv spojení. Každý 
z přítomných si vzpomněl na další a další spolužáky, takže seznam se 
rozrůstal a poslední středu v měsíci si rezervovali všichni. Zastoupené 
jsou veškeré profese, od kunsthistoriků, lékařů, filosofů, přes profesory, 
učitele, umělce, dramaturgy, básníky, spisovatele až po ředitele a vyso-
ké úředníky státní správy. A věkem? Mladí jsou všichni, ať 87letí nebo 
čerství maturanti. Pestrá společnost, živá zábava a neskonalá legrace, 
vzpomínky z Alma Mater, listování v zažloutlých fotografiích a albech. 
Naše společnost je magnetem i pro sympatizanty, kteří nesplňují žádnou 
ze dvou limit – absolutorium na gymnáziu v Litovli a trvalé bydliště 
v Praze. Budete-li mít cestu do Prahy poslední středu v měsíci, navštiv-
te nás v klubu ČT na Kavčích Horách, tzv. Rohlíku, od 18. hodiny. Je 
tam čisto, nezakouřeno, dobře vaří …! 

Tož přendite!                              Klub LItovelských PRAžáků (LIPRA) 

Bývá již pravidlem, že počátkem každého roku představují litovelské 
veřejnosti svoji tvorbu členové místního fotoklubu. Je tomu tak i letos. 
Vernisáží 6. února 2008 v 17.00 hodin ve Výstavní síni Městského klubu 
opět zahajujeme naši společnou výstavu – budeme potěšeni Vaší účastí a 
jste srdečně zváni.  

Výstava na rozdíl od minulých dvou let není tematicky vyhraněná a uka-
zuje tak prostřednictvím barevných i černobílých fotografií šířku záběru i 
tvůrčí pestrost a vyspělost jednotlivých autorů. Dává prostor nejenom  
k jednoduché a čisté prezentaci jistě zdařilých snímků přírody, našich  
i cizích měst, krajin snadno čitelných – prostě „krajin vnějších“, ale dává  
i prostor k vyjádření a odhalení mnohdy jinak skrytých fotografových po-
citů, pohledů a vjemů – tedy „krajin vnitřních“. A pokud takováto foto-
grafie přivede diváka k zastavení a k zamyšlení, je tou správnou odměnou 
i odkazem… 

V  roce 2007 oslavil Fotoklub Litovel 60 let svého trvání. Je to úctyhod-
né, ale především zavazující. V rámci tohoto výročí jsme v loňském roce 
uskutečnili přes 30 fotografických výstav na 17 místech regionu i celé ČR. 
Přesto se především snažíme o kvalitativní růst fotografie, o její obsaho-
vou úroveň a vypovídající hodnotu. Tak, aby naše fotografie byly, řečeno 
slovy kurátora našeho fotoklubu Doc. Mgr. Jindřicha Štreita,  
„obohacením kulturního života města, které touto cestou získává vzácné 
dokumenty doby.“                                            Váš Fotoklub Litovel (P.D.) 

PŘIPRAVUJEME... Muzejní společnost Litovelska, občanské sdru-
žení si na 12. února 2008 do Litovle pozvala pana Arnolda Všetičku 
z Prostějova, který je propagátorem našeho významného, ale opomíjeného 
vědce a vynálezce, akademika Otto Wichterleho, prostějovského rodáka. 
Dnes tak samozřejmé věci jako silon, měkké kontaktní čočky aj. vzešly 
právě „z jeho dílny“. V dopoledních hodinách bude Arnold Všetička 
přednášet v aule Gymnázia Jana Opletala a od 16.00 hod. pro veřejnost 
v salonku Restaurace Muzeum.   

KONALO SE… Dne 24. ledna 2007 od 18.00 hodin přednášel Lu-
bomír Šik v salonku Restaurace Muzeum na téma „Husova ulice v Lito-
vli“. Pro lepší představivost posluchačů bylo na nástěnce přišpendleno 27 
listů se srovnávacími fotografiemi různých částí této ulice i s popisem a 
zájemci si odnesli tematicky zpracovaný bulletin. 



SETKÁNÍ CHOVATEL Ů EXOTICKÉHO PTACTVA , papoušků, kaná-
rů, okrasných kachniček a okrasných bažantů se budou v roce 2008 konat každou 
třetí neděli v měsíci. Pokud jste nestihli lednový termín, máte ještě dost dalších pří-
ležitostí, a to 17. února, 16. března, 20. dubna, 18. května, 15. června, 20. července, 
17. srpna, 21. září, 19. října, 16. listopadu a 21. prosince  2008. Setkání jsou pořá-
dána v chovatelském areálu ČSCH v ulici Příčné č.p. 82 v Litovli -  prosklená hala 
u parkoviště naproti Plusu, vždy v době od 6.00 do 10.00 hodin.  

Na haňovskym potoko pré kdese přebéval 
hastrman. Nevi se to jistě, ale pré ho nekeři 
viděle a nekeři ini s ňém pré aji přešle do sty-
ko. Podlivá vekládáni očetéch svědku to bel 
možéček postavó pomenši, spiš takové prťavé, 
na rokách měl blane jak majó žabe a o šoso a o 
noso měl věčnó kapko. Naprotivá temo Rudyn 
Sedláku bel chlapisko jak hora. Na véško ke 
dvóm metrum, vic jak pulko z teho přes rame-
na a selo měl v tech svéch lopatiskách jak 
medvěď. Jináč než lopate se tém jeho rokám 
ani nedalo řict, deť  něma take od mládi ževil 
sebe a ešče aji stary rodiče. A že se neco na-
oháněl! Takové ževot na dědině néni zas tak 
levké, zvlášť, dež dělal česť svymo mino. Dnes 
be latinici řekle: „Nomen omen“. Na polo ho 
belo vidět od slonka do slonka a pak ešče aji 
do noce doma mosel všecko spořádat. Na 
hlóposti mo časo moc nezbévalo, ale dež jož 
mo zbelo, tož tém věči konino decky vevedl. 
No a věřte nebo né – toť ten Rudyn měl s tém 
vodnickém žblabuňkó take jednó co dělat. 
Vekládale to v hospodě stařéček Vrchotu, keři 
bele Sedlákovi nébliž, protože bele spolo  
v Mešlechovicich sósedi. 

Mělo se to odát v litě, zrovna dež belo ve 
žňa. Kdo měl roke a nohe, ten pomáhal na po-
lo žit, vázat a nakládat. Robe dělale povřisla a 
panáke a chlapi zas sekle a pak nakládale na 
voze, abe boható hanáckó órodo nespláchl 
dyšť. Spichale, abe belo zrno ve stodolách a na 
homnech. Rudyn samosebó take. Jak tak pře 
jedné fuře zeskoči z kozléka, obende vuz a co 
nevidi: Von tam vzado sedi velepené jakése 
chasniček. Ze sláme mo kóká jenom frňák,  
z keryho mo kape jak po bóřce ze střeche. Vo 

to be nešlo, ale co to má ten prdola v hobě? 
Sedlák nechce věřet svém očeskám. Deť to 
motovidlo tam bafe z fajfke! 
„Deš dule, blbóne jeden! Te néseš pře rozo-

mo, deť mě to podpáliš!“ a žene teho mláde-
nečka z vozo. No to vite, temo se moc nechtě-
lo. Ale Rudyn měl selo a jednodocho ho chetl 
za fligr a jednó rokó ho z té vlečke vehodil. 
Pinkusárek spadl na hnojisko a pře tem překósl 
to fajfčečko, keró pořáď ešče žmólal v hobě. 
„No počké, to še tě neveplati, pšende na tě 

óškošť, že še š teho žblážniš!“ šešlalo to stvo-
řeni jak dež vržó dvirka od latrine. 
„Huš, potvoro, jož se sep ocuď nebo tě za-

přihno namisto teho koňa!“ dopl si Rudyn. No 
co vám mám povidat, třeštiprdlo sebó jenom 
sméklo a jož belo v pracho. 

Rudynovi se to ale nejak nezdálo. Celé večir 
z teho bel nanic a tak zašil do hospode. Pantáti 
tam hrále te svy taročke a vekládale všecke 
možny véšplechte. Tak se milé Rudynek do-
zvěděl take o tem vodnikovi, co pré přebévá  
v haňovskym potučko. No ja, ale co teda be 
dělal až v Mešlechovicich, deť je to takové 
svět! No ale seminko e dež je maly, tak bévá 
pěkné hlodavec a do rána milé chasnik nespal. 
Zato okol plán, jak hastrmana chetit. 

Drohé deň si nachestal lékové provaz, proto-
že pré jenom do takovyho se dá ta mrcha chetit 
a neoteče. Zapřihl koňa a vejel na pole, jak de-
be se nechomelelo. Ono se teda doopravde ne-
chomelelo, šak to belo ve žňa, to je jenom ta-
kovy omělecky přerovnáni, abeste si ovědomi-
le, že ten co to zepisoje take néni žádny obře-
závátko a omi najit pro svy piro moc pěkny 
véraze. 

No nic, tož teda na polo jak jindová, práce se 
mosi odělat, abe obévala, šlo to pěkně a jož to 
bela poslední fura a hurá dom! Rudyn popo-
hnal valáška a pěkně pomalo pěške vedlivá vo-
za si to štrádoje k domovo. Jož bele tak na hra-
nicich meze Mešlechovicema a Haňovicema a 

najednó Prrr! Koniček zvostal stát jak dež ho 
přemrazi. A nepude dál a nepude. Sedlák ho 
pobizel napřeď pěkně, pak předal na hlaso, ale 
dež nepomáhal ani bič, tak si ovědomil, co je 
ve věce. Vzal ten lékové provaz, co si ráno na-
chestal a hóp za vuz. No to vite, že tam zas bel 
ten možiček. A jak bafe, tak bafe. Poslepovaná 
faja démá jak dež paňmáma Halózková spáli 
bochte. A šop, šop! Jož má na krko ten provaz. 
To nečekal, meslel, že Rudyna vestraši nado-
smrti, ale kdepak na teho! Hastrmánek se smé-
ká, vrči, mňóká jak dež stópneš kocórovi na 
koři oko, ale čém vic se čepéři, tém vic se 
smečka otahoje. Dež jož bel tatrmánek slabé 
jak gruzinské čaj, Rudyn vepřihl koňa a mily-
ho straširebko navlikl do postroja, nasadil mo 
chomót a „Vijó!“ Co bech Vám vekládal. To 
belo nejakyho hekáni, mrčeni a sakrováni, než 
se podařelo vuz odlepit od ceste. Z vodnika  
jenom lilo, prosel a nařikal, abe měl Rudy-
nek „šletováni“, ale ten bel neoblomné jak ska-
la. Nechal ho doklačet náklad až dom a pak to 
ešče mosel ten hastrman složet a veházet na 
homno. Nakonec se Sedlák sletoval a před 
tém, než to strašedlo odvázal, dal mo hrnek 
vode. Abe pré si zavdal, dež tak těžko praco-
val. To vite, voda a vodnik, to de dobře dohro-
made. Stačela krapka a bubáčesko belo plny 
sele. Zpřetrhalo ten lékové provaz, vesméklo 
se z chomóta a za strašnyho „šakrováni“ a na-
dáváni zdrhalo zpátky k Haňovicum. Jenom  
z dálke belo chvilo vidět obláček modravyho 
kóřa od té zlomené faje.  

Rudyn pak nejakó dobo všode chodil s tém 
lékovym provazem, co debe se mo chtěl ten 
tatrman nejak pomstit, ale ten bel meslim tak 
vetrestané, že se jož nadlóho nikemo nevoká-
zal, a snaď se aji nadobro z haňovskyho poto-
ka odstěhoval. No darmo se neřiká, že pré prá-
ca osvobozoje, no né? 

Tož zas jednó pro Vás z Hanácké ambasáde 
Petr Linduška, sám jak prst dělnika z pile. 

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    

Uplně volně podlivá báchorek a pověsti, kery zezbiral Martin Stróhal  

Soutěž pokračuje! V minulém kole uspěly: 
Hana Krumniklová z Vísky, Zuzana Solovská 
z Řimic a Anna Jelínková z Prahy. Zapojil se 
rekordní počet 21 soutěžících. 
Řešení zasílejte do redakce novin do polovi-

ny měsíce. Následující den budou vylosováni 
tři výherci, kteří obdrží zdarma tříměsíční před-
platné Litovelských novin.  

Adresa redakce:  
Městský úřad Litovel, nám. Př. Otakara 778, 
784 01 Litovel. 

TJ Doubrava Haňovice,  
oddíl kopané, pořádá  
v sobotu 16. února 2008 
v Kulturním dom ě v HAŇOVICÍCH  
IX. FOTBALOVÝ PLES  
K tanci a poslechu bude hrát   
skupina RAMAHE Band.  
Přijďte se pobavit na tradiční ples s bohatým 
občerstvením.          Srdečně zvou pořadatelé 
 
Na sokolovně v Července se koná:  
  8. 2. VI. SOKOLSKÝ PLES „Maškarní“ 

23. 2. Ples Sportovního klubu Červenka  

  1. 3. Ples TJ Tatran Litovel 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASI ČŮ  
V MYSLECHOVICÍCH   
pořádá v sobotu 23. února  
odpoledne DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ 
večer potom MAŠKARNÍ ŠIB ŘINKY 
 
Srdečně zvou pořadatelé 



Smetanovo trio bylo založené ve 30. letech 20. století klavíristou Jose-
fem Páleníčkem. Je pravidelně zváno na významné festivaly, jakými jsou 
Pražské jaro, Janáčkův Máj, Moravský podzim, Pražské komorní slavnos-
ti, a na domácí i zahraniční pódia do Francie, Německa, Švýcarska, Velké 
Británie nebo Japonska.  

Z velkého počtu CD pro různé nahrávací společnosti jmenujme posled-
ní nahrávku pro firmu Supraphon s díly B. Smetany, J. Suka a V. Nováka 
(2005). Získala prestižní ocenění francouzských časopisů Diapason a Le 
Monde de la musique a britský BBC Music Magazine ji ocenil jako nej-
lepší nahrávku měsíce srpna 2005 v oblasti komorní hudby. Ještě většího 
úspěchu se dostalo druhé nahrávce pro Supraphon z děl A. Dvořáka 
(2006), která v září 2006 kromě světové BBC Music Magazine — CD 
měsíce získala nejprestižnější francouzské ocenění CD nahrávek DIAPA-
SON D’OR. Jejich dosavadní největší úspěch - 11. 4. 2007 prestižní svě-
tové ocenění BBC Music Magazine Award 2007 - v Londýně za nahrávku 
z děl A. Dvořáka Dumky, op. 90 a Trio f moll, op. 65. Nahrávka byla vy-
brána z 1500 CD vydaných ve světě v roce 2006 a oceněna jako nejlepší v 
kategorii „komorní hudba“. 

Jitka Čechová — klavír. Po absolutoriu na konzervatoři a Akademii mú-
zických umění v Praze pokračovala ve studiu nejdříve v Paříži a poté v 
německém Freiburgu. V té době získala titul laureáta řady mezinárodních 

soutěží. Jako sólistka je velmi vysoko ceněna kritikou v mnoha evrop-
ských zemích. Je pravidelně zvána na velké hudební scény a festivaly 
(Pražské jaro, Graz, Paříž, Alte Oper Frankfurt, …).  

Jana Vonášková-Nováková — housle. Absolventka Pražské konzerva-
toře a Royal College of Music v Londýně. Vítězka řady mezinárodních 
soutěží (Talent roku v Praze 2000, mezinárodní soutěž K. Lipinského a H. 
Wieniawského v polském Lublinu 2000, …). Během studií se Jana Vo-
nášková-Nováková zúčastnila také mistrovských kurzů Roberta Szredera, 
Sherbana Lupu, Joshuy Epsteina a dalších. Vystupovala jako sólistka na 
mnoha prestižních koncertních pódiích doma i v zahraničí a na festivalech 
Pražské jaro, v Bath, Thaxtedu, Chesteru a na dalších.  

Jan Páleníček — violoncello. Přední český sólista a komorní hráč, no-
sitel velké rodinné hudební tradice, které vdechnul život klavírista 
a hudební skladatel Josef Páleníček. Vystudoval konzervatoř a Akademii 
múzických umění v Praze. Je laureátem několika mezinárodních soutěží. 
Jako sólista je zván předními českými orchestry a festivaly. Koncertoval 
ve většině zemí Evropy, ale také v Japonsku a Americe. Po dlouhá léta 
působil pedagogicky na Pražské konzervatoři a AMU v Praze. 

 Tímto Vás zveme na poutavý komorní koncert, který se koná v úterý 
26. února v 19.30 hodin v Koncertním sále MK Litovel v rámci KPH. 
Vstupné 60 Kč                                                                                   - MK - 

„Hospoda Na mýtince“ - opereta s výpravou a kostýmy (1997) 
U příležitosti zahájení provozu slavného vídeňského „Riesenradu“ byla 

vypsána soutěž o nejlepší operetu. Obeslal ji také Čech Jára Cimrman, a to 
rozmáchlým sedmihodinovým dílem „Proso“. Díky své snad jediné zápor-
né vlastnosti - drobnému škudlilství - nepodal zásilku s partiturou doporu-
čeně, což umožnilo Franzi Lehárovi, Johannu Straussovi, Oskaru Nedba-
lovi a dalším členům poroty, aby si geniální operetní fresku doslova roze-
brali. Vědecký tým českých cimrmanologů dokazuje po mnoha desetile-
tích, že autorem světově proslulých melodií z Netopýrů, Polských krví a 
mnoha dalších operet je zapomenutý Pojizeřan Cimrman. Výsek  
z operety „Proso“ (sedmina původního díla!) uváděný pod ná-
zvem „  Hospoda Na mýtince“ dává tušit, jak monumentální musel být 
Cimrmanův vyloupený sedminásobek. „Hospoda Na mýtince“ je nejhra-
nějším kusem Divadla Járy Cimrmana. V divadelním kuse autorů Smol-
jaka a Svěráka hrají: hostinský - Zdeněk Svěrák/Jan Hraběta, hrabě Zep-
pelin – Miloň Čepelka/Pavel Vondruška, vězeň - Ladislav Smoljak/Petr 
Brukner, policejní inspektor Trachta – Václav Kotek/Genadij Rumlena. 
Režie Ladislav Smoljak, výprava a kostýmy Jiří Benda, hudba Jan Klusák 
a Pavel Vondruška.  

Představení se uskuteční 7. února 2008 v 19.00 hod. ve Velkém sále Zá-
ložny v Litovli. Vstupné 250,-/220,-/180,- Kč.Předprodej vstupenek na 
Městském klubu nebo v agentuře BAVI.                                          - MK - 

Zpěvačka Aneta Langerová (1986), držitelka řady hudebních cen 
(Ocenění např.: Český slavík 2004: Objev roku, Televizní ceny TýTý – 
Zpěvačka roku, 2005: Andělé – Videoklip roku – cena diváků (Voda ži-
vá), Český slavík – Zpěvačka roku, Nejlepší charitativní akce - „Aneta pro 
Světlušku“, 2007: Český slavík – 2. místo), v Litovli vystoupí s kapelou, 
aby představila nejen své písně z posledního alba „Dotyk“.  Za zmínku 
stojí i předchozí velmi úspěšné album „Spousta andělů“ .  

Vítězka prvního ročníku soutěže „ Česko hledá Superstar“ (2004) se 
vyhnula obloukem komerčnímu showbyznysu a doslova přišla na trh se 
svou vlastní „textařskou kůží“.  

Obklopena skvělými muzikanty, jako jsou Štěpán Smetáček (bicí), Mar-
tin Ledvina (baskytara, el. a akus. kytara), Anna Mlinariková (jazzová 
houslistka), odhaluje své niterné pocity a sny, které předává v co nejvíce 
možném nasazení. (www.langerovaaneta.cz) 

Nenechte si tento ojedinělý hudební zážitek spojený s audiovizuální 
show ujít. Koncert se u nás koná 9. března v 19.00 hod. ve Velkém sále 
Záložny v Litovli. Vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč. Před-
prodej: Městský klub Litovel nebo agentura Bavi.                             - MK -  

Není mnoho umělců, kteří dokáží své diváky přikovat k židlím a navodit 
atmosféru naprosté soustředěnosti a hrobového ticha s příjemnými mrazi-
vými pocity, jež se dostavují vždy, když se člověk setká s výjimečným 
uměleckým zážitkem. Sylvie Krobová to umí mírou vrchovatou.  

Její vystoupení patří bezesporu k nejkvalitnějším zážitkům, jaké umí 
česká písničkářsko-šansonová scéna nabídnout. A také k jedinečným. Ně-
kdy krystalicky jasný, jindy jemně nakřáplý, smutný nebo lidsky hřejivý, 
ale pokaždé skvělý hlas Sylvie Krobové nejde pozorně nevnímat a nebýt 
v tom nejlepším slova smyslu uhranutý. Zásadní dojem z jejího koncertu 
je pravdivost výpovědi, lidskost a vnitřní pokora písničkářky, která se 
v uměleckém světě sice pohybuje již řadu let, ale jako umělec solitér vy-
dala svůj debut teprve v prosinci loňského roku. Interpretací, výpovědí a 
uměleckým projevem je naprosto svá a originální. Není přímočará a kra-
mářská, spíše niternější, o to je ovšem poslech její hudby náročnější. Když 
se však na Sylvii Krobovou naladíte, nebudete rozhodně litovat. Přivede 
vás k sobě, do klidu vlastního nitra.  

Přijďte si poslechnout tento emotivní koncert ve čtvrtek 28. února v 19.00 
hodin v Koncertním sále MK Litovel v rámci „Musica Poetica“. Vstupenky 
(60,- Kč) si můžete zakoupit na Městském klubu Litovel. -MK- 

01.02.   PLES MIKROREGIONU LITOVELSKO (Syrinx) 
22.02.   PLES SOU (hraje: Asteor) 
23.02.   SPOLEČENSKO-EROTICKÁ SHOW  (Predathor) 
29.02.   PLES RS při ZŠ VÍTĚZNÁ (hraje: Trigon) 
01.03.   PLES RS při GJO (hraje: Trigon)  
08.03.   PLES BAVI (hraje: GaMa Šternberk) 

Začátek všech plesů je ve 20 hodin, Velký sál Záložny v vLitovli 

A tož mili, rozmili, ôž je to zas tadê!  
Sešil se rok s rokem a v soboto 16. unora  

o osmi večir na Velkym sále Záložne  
bôde ož XXII. Hanácké bál.  

Decky bêla a zas bôde bohatá tombola,  
vestópi Folklórni sóbor Hanačka a nemosi mět 

nikdo žádné strach, že bê omdlel z hladô nebo žizňó. 
O všecko je postarany. 

Hrát bôde Fofrovanka z Ônčova a v Malym sále 
bode hrát Hanácká mozêka. 

Tak vás všeckê zvemê, přêndite si zatancovat, po-
bavit se, zkrátka přêndite si zaskotačet.  

Vstupny: předprodej 100 Kč, na místě 150 Kč.  
Předprodej: Městské klub Litovel 



PONDĚLÍ 9.30 – 11.30 hod. DOPOLEDNE S KAŠPÁRKEM 
cvičení, zpívání, výtvarná tvořivost. (děti 2,5 – 4 roky), 1. patro 
14.00 – 16.00 hod. MÁMO, UD ĚLEJ SI NA SEBE ČAS  
odpolední posezení u čaje a kávy, pro maminky s dětmi, 2. patro  
17.00 – 18.00 hod.  ANGLI ČTINA PRO PŘEDŠKOLÁKY  
(děti 5 – 7 let), 2. patro  
18.10 – 19.30 hod.  ANGLI ČTINA PRO DOSPĚLÁKY A PUBER-
ŤÁKY,  2. patro   
ÚTERÝ 8.30 – 10.00 hod. CVIČENÍ PRO MAMINKY 
S MIMINKY - (děti 2 – 12 měsíců), 2. patro 
9.30 – 11.30 hod. DOPOLEDNE S KAŠPÁRKEM – cvičení, zpívání, 
výtvarná tvořivost, (děti 1,5 – 2,5 roku), 1. patro 
17.00 – 18.00 hod. CVIČENÍ SE ŠAŠKEM ROLNIČKOU  
PRO RODIČE A DĚTI, (děti 2,5 – 4 roky), 2. patro 
18.00 – 18.30 hod. POHÁDKOVÁ BABI ČKA  – čtení a vyprávění 
pohádek z knížek, (děti 2,5 – 6 let), 2. patro 
vždy první úterý v měsíci 20.00 – 22.00 hod. TÝM DOBROVONÝCH 
MATEK , 2. patro  
STŘEDA   9.30 – 10.30 hod. RYBIČKOVÁ ŠKOLI ČKA, hlídání dětí 
(děti 2,5 – 3 roky), 1. patro 
10.30  – 12.00 hod. KLUB DVOJ ČAT A VÍCE ČAT, společné setká-
vání rodičů s dětmi, (děti 1 – 3 roky), 1. patro 
16.30 – 18.00 hod. VÝTVARNÉ TVO ŘENÍ S DĚTMI 
PŘEDŠKOLÁTKY - (děti 4 – 6 let), 2. patro  
1x za měsíc  18.00 – 19.00 hod. PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER, 
přednášky odborníků z různých oblastí, diskuze na dané téma   
ČTVRTEK     9.30 – 11.30 hod. CVIČENÍ SE ŠAŠKEM 
ROLNI ČKOU PRO DĚTI A RODI ČE (děti 1,5 – 2,5 roku), 2. patro 
17.00 – 18.00 hod. ANGLI ČTINA HROU  PRO DĚTI (4 – 5 let)  
A RODIČE, 2. patro  
18.00 – 19.30 hod. ANGLI ČTINA PRO RODI ČE ZAČÁTEČNÍKY  
hlídání dětí zajištěno v 1. patře 
20.00 – 21.00 hod. MAMINEC – relaxační cvičení na balónech 
s hudbou – posilování, 2. patro  
PÁTEK   9.30 – 11.00 hod. BABY KLUB  (děti 1 – 1,5 roku), 1. p. 
13.00 – 14.00 hod. PORADENSTVÍ – RODINNÉ, SOCIÁLNÍ 
(telefonicky objednat) 1. patro 
 

INFORMACE A P ŘIHLÁŠKY :  
MC RYBIČKA, Městský klub, nám. Přemysla Otakara II., vchod z ulice 
Husovy dvorem 1. a 2. patro, Jana Baciak – manažerka MC,  
mobil: 739 246 016, (731 567 957), mc.rybicka.litovel@seznam.cz,  
janabaciak@seznam.cz, www.litovel.caritas.cz 

AKCE: 
3. 2. od 14.00 hod. MAŠKARNÍ BÁL PRO D ĚTI  
v Nasobůrkách – odměna a poděkování pro malé i velké dobrovol-
níky z řad klientů MC, kteří chodili koledovat na TŘI KRÁLE 2008 
 
4. a 5. 2. dopoledne - VÝROBA MASEK na Masopustní veselí 
 
11. a 12. 2. dopoledne – MASOPUSTNÍ VESELÍ aneb MAŠ-
KARNÍ BÁL PRO NEJMENŠÍ  děti v maskách, hry a soutěže, ob-
čerstvení zajišťují maminky – něco dobrého ze své kuchyně, sladké i 
slané 
 
18. 2. pondělí od 14.00 – 16.00 hod. INFORMA ČMÍ SCHŮZKA  
pro maminky na RD, které se přihlásily na vzdělávací kurz – Základ-
ní počítačové dovednosti a Základy podnikání, účast nutná (hlídání 
pro děti zajištěno v 1. patře) 
 
20. 2. středa - PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER S MGR. INKOU 
KOUTNOU – dětský psycholog na téma: Problémy se spánkem a 
jídlem u dětí předškolního věku 

VÝSTAVA ČLENŮ FOTOKLUBU LITOVEL  
7. – 29. 2., Výstavní síň MK Litovel, PO-ČT: 8-15 hod., 
PÁ: 8-13 hod., SO: 10-13 hod., vstupné dobrovolné 

Vernisáž: středa 6. 2. v 17.00 hod.  
 
DIVADLO JÁRY CIMRMANA - Hospoda Na mýtince 
čtvrtek 7. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 19.00 hod., vstupné: 250/220/180 
Kč, opereta s výpravou a kostýmy, autoři: Smoljak, Svěrák  
 
ŠIKANA 
čtvrtek 14. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 9.00 a 11.00 hod., vstup.: 40 Kč 
problém šikany přednáší Mgr. Šárka Pešková a Daniel Dobiáš, zapojení 
studentů do modelových situací šikany s rozborem odborníků + muzikote-
rapie, představení pro II. st. ZŠ a střední školy, včetně veřejnosti 
 
KONCERT ZUŠ 
čtvrtek 14. 2., Koncertní sál MK Litovel,16.30 hod. 
pořadatel: Základní umělecká škola Litovel  
 
HANÁCKÉ BÁL 
sobota 16. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 20.00 hod., vstupné: předprodej 
100 Kč, na místě 150 Kč 
hraje: FOFROVANKA Uničov, vystoupí: Folklorní soubor HANAČKA 
HANÁCKÁ MOZEKA (Malý sál), občerstvení, bohatá tombola 

SMETANOVO TRIO  – Martinů, Fibich, Dvořák 
úterý 26. 2., Koncertní sál MK Litovel, 19.30 hod., vstupné: 60 Kč 
v rámci „Koncertu KPH“ 
 
SYLVIE KROBOVÁ – šansony a balady 
čtvrtek 28. 2., Koncertní sál MK Litovel, 19.00 hod., vstupné: 60 Kč   
v rámci „Musica Poetica“ 
 
Na březen připravujeme:  
ANETA LANGEROVÁ  s kapelou (9. 3., již v předprodeji: 200 Kč) 
DVA NA SMETIŠTI  – R. Brzobohatý, O. Brzobohatý, I. Máchová (19. 3.) 
TANEČNÍ PRO DĚTI  – POKROČILÉ 
TANEČNÍ PRO DOPĚLÉ  – MÍRNĚ POKROČILÉ (pokračování 
úspěšného kurzu) 
uzávěrka přihlášek pro dospělé do konce února, přihlášky na Městském 
klubu v Litovli, paní Bruštíková – 585341633, 775339098, zahájení 21. 3. 
 
PŘEDPRODEJ: MK Litovel , nám. Př. Otakara 753, Litovel,  
tel.: 585 341 633, e-mail: brustikova@mklitovel.cz 
TIC Litovel, nám. Př. Otakara 754, tel.: 585 342 300, e-mail: info@bavi.cz 

www.mklitovel.cz, www.mestolitovel.cz 
  

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 

Tříkrálová sbírka proběhla úspěšně. Tři Králové  
z řad malých dobrovolníků - klientů MC – koledovali i v Domě s pečo-
vatelskou službou u kostela a byli odměněni nejen penězi pro potřebné, 
ale i sladkou odměnou za pěkné přání a zpívání. Děkujeme.              J.B. 



 

Slavnostní vernisáž výstavy, vlevo starosta obce Mladeč Ing. Václav 
Arnoš se starostou města Litovle, v popředí třetí zleva místostarosta 
obce Miroslav Chytil. 

Muzeum Litovel zahájilo kalendářní rok 2008 výstavou „Mladeč – No-
vé Zámky – Sobáčov“. Po dvou letech se v menším výstavním sále před-
stavuje další obec Mikroregionu Litovelsko (v únoru a březnu 2006 zde 
probíhala výstava „Pňovické pozdravy“). Slavnostní vernisáž se konala ve 
středu 16. ledna v 17.00 hodin za účasti mnoha čestných hostů v čele se 

starostou obce Mladeč Ing.Václavem Arnošem. Na úvod vystoupila  
„domácí“ hudební skupina Přírodní síla, kterou tvoří klienti z Ústavu soci-
ální péče Nové Zámky. Výstava potrvá do 20. dubna 2008 a je otevřena 
denně mimo pondělí a úterý od 9.00 do 16.00 hodin. Také díky turistické i 
přírodní atraktivitě lokality má návštěvníkům co nabídnout. 

Vojenský útvar Nové Zámky předvádí svoji techniku na Litovelských 
slavnostech i dalších akcích a je vždy středem pozornosti hlavně dětí a 
mládeže. Výstavka útvar přibližuje i z dalších stránek jeho působení.  

Výrobky klientů Nových Zámků poutají pozornost návštěvníků. Výstavy 
se účastnil i ředitel ÚSP Mgr. Jan Šenk, který ji uvítal jako příležitost 
k prezentaci zařízení. Vystoupení hudební skupiny Přírodní síla na 
vernisáži bylo jako vždy zážitkem. 

Místní část Mladče Sobáčov má 
také řadu pozoruhodností. Staro-
bylý Knéblův mlýn a pila, na Cha-
dimově rybníce je možnost rybolo-
vu a dalších rekreačních činností.  
Proslavilo se pořádáním turnajů  
v plážovém volejbale. Paní Bohá-
čová provozuje zahradnictví, peče 
však i chutné koláčky, které jsme 
mohli při vernisáži okusit. Paní 
Marie Rozmannová ze Sobáčova je 
autorkou aranžmá výstavy. 

 
 
 
  
                               Foto: J. Motlová, P. Čunderle 

Prapor obce Mladeč byl vysvěcen společně s nově postavenou kaplí  
v roce oslav 650 let od první písemné zprávy o obci. Na fotografii nám 
jej rozvinula rodačka z Mladče. 

Obec Mladeč se má čím pochlubit. Jak jeskyně, tak i přírodní rezervace 
patřící do CHKO Litovelské Pomoraví, jsou veřejnosti všeobecně známy. 
Vápenka Vitoul je typicky českým podnikem na zpracování vápence, její 
současný majitel patří ke sponzorům kulturního života na Litovelsku.  

Novodobá podoba znaku obce - k Lichtenštejnům 
a Novým Zámkům se váží hlavy supů, dubová zele-
ná ratolest k obci Mladeč a had k Sobáčovu.  



Úvodem 
Republika Čína na Taiwanu, nebo prostě jen Taiwan, je ostrovem ve 

tvaru švestky, ležícím na obratníku Raka v západním Pacifiku, východně 
od pobřeží Číny mezi Japonskem a Filipínami. Ostrov je dlouhý 377 km a 
ve své nejširší části široký 142 km. Má zhruba poloviční velikost České 
republiky, ale víc než dvojnásobný počet obyvatel - nyní jich už je 23 mi-
lionů. Od čínské pevniny jej dělí Taiwanská úžina o šíři 160 km. A rovněž 
jej dělí politické, společensko-hospodářské ba i jazykové odloučení.  

Co tam budeš hledat? zeptal se mne kdosi. Štěstí, odpověděl jsem hlu-
pákovi. Když pak vyplňujete kolonku „důvod cesty“ pro taiwanské emig-
rační úřady, vyberete si z nabízených motivů nejspíše slovíčko pleasure, 
což se překládá jako potěšení, radost nebo rozkoš. Všechno tohle mi měl 
můj pobyt na ostrově Formosa (krásný), jak jej nazvali portugalští moře-
plavci, poskytnout v míře nečekané. Ale to bych předbíhal. 

Důvodů, proč jsem si vybral zrovna Taiwan za místo své měsíční dovo-
lené, bylo mnoho. Zaprvé, je asi jen málo zemí na světě, o nichž by se mi 
dostávalo informací tak říkajíc z první ruky a v takovém množství. Za 
všechno může můj dávný letní pobyt v Anglii. Když jsem tehdy jednoho 
dne stál ve frontě před branou Youth Hostel v Londýně a čekal až otevřou, 
dal jsem se do řeči s někým, koho jsem považoval za Japonce, ale on tvr-
dil, že je z Číny. To mi nedávalo smysl, neboť tehdejší čínský diktátor 
Mao Ce-tung by asi těžko pouštěl své studenty na cestu do kapitalistic-
kých zemí. Ostatně ani já to neměl z komunistického Československa jed-
noduché. Tomu zase nerozuměl on. A tak jsme se seznámili. On, z té  
„pravé a jediné“ Číny dočasně na Taiwanu, jak zdůrazňoval, a já. Oba 
jsme studovali španělštinu. Mezi nás se pak vklínil ještě jeden Španěl a 
společně ve třech jsme objevovali krásy Londýna. Jednoho dne ten Španěl 
nemohl s námi, šli jsme tedy sami a stali se z nás přátelé. Při mém odjezdu 
dokonce za mne převzal rajony na záchodě, neboť já spěchal, jela mi loď. 

Zatímco mě sovětská okupace v roce 1968 na další téměř čtvrtstoletí 
zbavila starostí kam na dovolenou, kariéra mého čínského přítele stoupala 
strmě vzhůru. Stal se postupně šéfem diplomatické mise Taiwanu ve Špa-
nělsku, Chile, Brazílii a Dánsku. Po celou tu dobu mě bohatě zásoboval 
informačními materiály o své zemi. Jednou, ve chvíli kdy byl doma, jsem 
mu poslal pohled. Ten pohled se mi vrátil zpět s červenou, ručně psanou 
poznámkou na něm... nepřípustno! Věru, měli jsme tehdy hezkou řádku 
nepřátel ve světě, ale k žádné jiné zemi nešla zášť naší strany a vlády tak 
dalece, aby nám s ní bránila udržovat byť i jen písemný styk. Dovedete si 
představit, oč více tím Taiwan stoupl v mých očích. Co se asi skrývá za 
zemí, do které nám zakázali psát?  

Možná znáte onu forbínu Horníčka s Werichem, kdy tento vysvětluje 
Horníčkovi, jak to má s manželkou doma dobře uspořádané. Ona že se 
stará o ty bezvýznamné maličkosti, jako: kam večer, co na sebe, co s peně-
zi, které vydělá a tak. Zatímco o ty věci důležité, opravdu závažné, jako 
například jaký je náš poměr k Taiwanu, o to se stará on. Jenže - a to mi 
říkali teprve při mé osobní návštěvě lidé tam - ono to v té době ani na 
Taiwanu nebylo nic moc. Když v roce 1949 Mao zvítězil a Čankajšek 
uprchl na ostrov, zavedl tady přísnou diktaturu. V ekonomické oblasti si 
narozdíl od Maa vedl znamenitě, zato v oblasti lidských práv darmo mlu-
vit. Kdyby se vědělo, že se šéf diplomatické mise Taiwanu přátelí s někým 
z komunistické země, mohl by mít pěknou polízanici. Tím se také vysvět-
luje, proč písemný styk mého kamaráda se mnou vždy zcela ustal, kdyko-
liv se ze své mise vrátil domů.  

V červnu 1997 hostil magazín Koktejl dvě novinářky z Taiwanu. Na 
přání mého taiwanského přítele jsem je část cesty doprovázel. Jak píše teh-

dejší reportérka Koktejlu Jana Pátková ve svém úvodníku (Koktejl, září 
1997), z pohledu českých lidí vypadaly ty novinářky tak trochu jako Viet-
namky a často musely čelit až neuvěřitelným xenofobním projevům. Mož-
ná, že dnes, o deset let později, je situace mezi našinci přece jen o něco 
lepší. Že se alespoň částečně splnilo přání Jany Pátkové, kterým se obrací 
na čtenáře, totiž... otevřte své srdce těm, kteří přijeli poznat nás.   

Plány a skutečnost 
V létě 2007 byl můj taiwanský přítel již v důchodu a neměl jsem na něj 

žádnou přímou vazbu, tel. číslo či adresu. Pravda, navštívil jsem redakci 
časopisu TAIWAN REVIEW a mluvil s jednou z oněch novinářek, které 
jsem u nás doprovázel. Šťastnou shodou okolností byl v redakci na ná-
vštěvě i onen můj přítel, takže k našemu setkání přece jen došlo. Při pří-
pravách na cestu jsem ovšem na nějaké své známé tam spoléhat nemohl a 
nebylo toho ani třeba. Měl jsem jasno, co chci. Pomocí internetu získat 
letenku a hotel na prvních pár dnů. To by mi mělo stačit, abych se rozkou-
kal a zvolil si popřípadě výhodnější ubytování. Použít služeb tamních ces-
tovek a procestovat s nimi ostrov, abych se mohl případně později vrátit 
na místa, která se mi zalíbila. Prostudovat na internetu pokud možno co 
nejvíce posledních zpráv o zemi, kam cestuji, od těch, kteří tam momen-
tálně jsou. Nepropadat přitom panice, když se případně dočtu, že je tam 
spousta toulavých psů, kteří jsou kdykoliv ochotni kousnout turistu do lýt-
ka. Můj přítel mi mezitím vyřizoval vízum do země na zastupitelském úřa-
dě v Praze. 

Taiwan byla pravděpodobně dosud nejvzdálenější destinace na mých 
cestách. Taiwanští obchodníci cestující k nám dávají bůhví proč přednost 
trase Taipei - Londýn - Praha, přičemž to znamená být neuvěřitelných 20 
hodin ve vzduchu. Já si zvolil trasu Vídeň - Taipei s mezipřistáním v Abu 
Dhabí, celkem něco přes 16 hodin letu. Byl to přímý let a byla tady tedy 
jistá šance, že mě letecká společnost neztratí zavazadlo, jako se mi stalo  
v loňském roce ve Venezuele. Navíc to byl let provozovaný taiwanskou 
leteckou společností CHINA AIRLINES a měl jsem tak s předstihem 
možnost nabrat trochu atmosféry ostrova (všude kolem čínština, i z repro-
duktoru, na svačinku kousek syrové ryby...). Byl jsem si vědom několika 
úskalí, která mě na této cestě čekají. Tím prvním byla předpokládaná jazy-
ková bariéra. I když se tam angličtina učí již od středních škol, nebyl jsem 
si vůbec jist, zda se jí budu moci s domorodci domluvit. Často lze tento 
jev pozorovat i u našich středoškoláků. Natožpak u Číňanů! Jejich jazyk je 
postaven úplně jinak. Neznají např. hlásky „l“ a „r“ . To se pak těžko učí 
některý z indoevropských jazyků. Dále jsem narazil na věc, kterou jsem ve 
svých plánech nebral v potaz, totiž, že Taiwan je turisticky přece jen méně 
navštěvován, než např. Thajsko. Z Bangkoku jsem byl zvyklý, že téměř  
v každém hotelu se nalézá i nějaká drobná cestovní kancelář, která vám 
okamžitě nabídne přehršli informací o zajímavých turistických místech, 
zařízení víz do okolních států a podobně. Nic takového se na Taiwanu ne-
nalézá, nebo přinejmenším zdaleka ne v takové míře. Snad 90 % turistů na 
ostrově Formosa tvoří Japonci. Ti tam jezdí především kvůli horkým sir-
ným pramenům, na nichž si Japonci přímo postavili hotely, takže z těch 
hotelů vůbec nevychází, leda tak kvůli golfu a manželky snad na nákupy. 
Výhodou je, že když už se tam objeví někdo odjinud, berou ho s veškerou 
úctou, zvlášť když se dozví, že onen záhadný cizinec tu chce zůstat celý 
měsíc. Na tohle jsem dostal okamžitě podstatnou slevu na hotelu, snídani 
zdarma, a když jsem se sháněl po kuponech na snídani na další týden, řekl 
mi majitel hotelu: Ty žádné kupony nepotřebuješ. Tebe tady každý zná. Ty 
jsi Bruce Lee! (to podle trika, které jsem nosil). Majitel mi také dovolil 
pobývat v jeho kanceláři plné důležitých papírů a používat jeho internet 
po libovolnou dobu. A zde se dostávám k jednomu důležitému bodu  
v chování a jednání Číňanů, které bohatě vynahradilo jejich leckdy nedo-
statečné jazykové vybavení.  

V brožuře, která se jmenuje „100 + 1 otázek o Taiwanu“ se čtenář ptá: 
Jak je to se zločinností na Taiwanu? Musí se turista obávat o svůj život či 
majetek na ulici? Odpověď: Již Konfucius pravil: Není větší radosti než 
přivítat přítele ze vzdálené země. V brožuře se dále praví, že tímto pravi-
dlem se řídí i místní zločinci a tedy že cizinec je na Taiwanu zcela nedo-
tknutelný. Ne všichni Číňané vyznávají Konfucia a s touto jeho větou, kte-
rou jsem jim  s radostí někdy citoval, seznámeni nebyli vůbec. Zdá se ale, 
že ji nosí v srdci. Jejich welcome - vítej jsem slyšel při mnoha příležitos-
tech, třeba při nástupu do lanovky již obsazené rodinou s dětmi, kdy na 
konci cesty mi ty děti předávají drobný dárek a podáváme si ruce. Nelze 
pochybovat o upřímné radosti místních obyvatel se setkání s cizincem.  
S o to větším vztekem jsem si připomínal hrůzy, se kterými se ony dvě no-
vinářky setkaly u nás, třeba v nemocnici v Ústí nad Labem, ve směnárně 
tamtéž či přímo na Ministerstvu zahraničního obchodu v Praze. Ale dosti 
již toho.                                              Pokračování příště. Miroslav Klučka 

     Na cyklistické stezce. 



Kuželkáři oslavili v lednu tohoto roku 60. výročí založení kuželkářské-
ho oddílu v Litovli. Oddíl kuželek byl založen dne 23.11.1947 sloučením 
kuželkářů z kuželny u Beránků a Winzingerů. Jak známo, byla v Litovli  
u každé hospody kuželna, a byl to sport v té době spíše pivní. U zrodu od-
dílu kuželek byl jeden z hlavních iniciátorů známý nám všem starším lito-
velákům, fotbalista Jarda Skála a pan hostinský Richard Winzinger. Na I. 
valné hromadě 23.11.1947 byl zvolen první výbor kuželkářů ve složení: 
předseda Přikopa Josef, místopředseda Skála Jaroslav, jednatel Mach 
František, pokladník Talaša Oldřich, kapitán Kejval Max, členové výboru: 
Hut Alois, Sedlický Čestmír, Vachutka Antonín. 

Valné hromady se zúčastnilo 25 členů a oddíl nesl název Sokol Modrá 
Hvězda. Na první výborové schůzi 7.12.1947 navrhl výbor, aby se vypra-
covaly přípravy na výstavbu nové dvoudráhové kuželny. Dne 4.4.1948 na 
IV. výborové schůzi bylo usneseno upustit od výstavby kuželny z důvodu 
zákazu prodeje stavebních hmot v „2 LP“. Na II. valné hromadě 4.2.1949 
se kuželkáři dohodli, že začnou s výstavbou kuželny i přes různé potíže. 
Tento malý kolektiv zapálených členů se s plnou chutí pustil do stavby již 
v březnu 1949 za velkého přispění p. R. Winzingera, který financoval sta-
vební materiál. Členové zdarma odpracovali velký počet brigádnických 
hodin. Zdá se až nemožné, že jak maltu, tak i beton míchali ručně. 

Kuželna byla postavena a dána do provozu ve velmi krátké době, a to 8. 
srpna 1949. Otevření se zúčastnili přední funkcionáři města Litovle a Čes-
ké obce Sokolské. V Litovli a širokém okolí byl o tento sport velký zájem. 
Byla sestavena 2 družstva, která hrála Okresní přebor Olomoucka. 

V roce 1951 byl oddíl pověřen Českým svazem obce sokolské uspořádat 
mistrovství ČSR 6členných družstev na 100 hodů sdružených. Startovala 
zde družstva z Prahy, Bratislavy, Brna a České Třebové. Za vzorné uspo-
řádání mistrovství bylo uděleno litovelskému oddílu čestné uznání ústřed-
ního výboru Sokola a sekce kuželkářů dne 19.12.1951. V roce 1953 oddíl 
kuželek přešel do tělovýchovné organizace Rudá Hvězda Litovel. V letech 
1955-1957 došlo v oddílu ke stagnaci a soutěže se nehrály. Příchodem p. 
Františka Hiermanna v roce 1958 kuželkářský oddíl obnovil svou činnost. 
Byla utvořena 2 družstva, která hrála přebor od roku 1960. V roce 1966 
postoupilo I. mužstvo do krajského přeboru. O tento úspěch se zasloužili 
následující hráči: Kargerové Antonín a František, Čamek Jaroslav, Hurník 
František, Hiermann František, Huňka Bohuš. Od tohoto roku se začíná 
projevovat větší zájem o kuželky ze strany litovelských závodů. Každým 
rokem se pořádaly turnaje na 60 hodů sdružených v rámci ROH. 

Roku 1960 byl oddíl převeden do organizace Tatranu Litovel. 
V roce 1965 oddíl kuželek navázal přátelství s kuželkáři z jižní Moravy. 

V tomto roce byla sehrána dvě přátelská utkání v Litovli a v Hodoníně  
s výběrem Hodonínska. V této době tvořila mužstvo dobrá parta, která si 
získala na většině kuželen velké kamarádství (Ratíškovice, Vracov, Dubňa-
ny, Mistřín, Rychnov, Jeseník a Rýmařov). 

Jak čas plynul, tak i naše kuželna začala stárnout a chátrat. Po znárodnění 
pohostinství Modrá Hvězda se naše kuželna stala majetkem RAJ Olo-
mouc, který nejevil zájem o údržbu a stav kuželny se stále zhoršoval. Byly 
situace, když pršelo a hrál se zápas, tak se stavěly nádoby na zachycení vody. 
Situaci RAJ chtěl řešit tím, že kuželnu uzavře a udělá z ní sklad. Jen díky 
přispění MěNV v Litovli a bývalého ředitele Tesly Litovel p. Vurbala k to-
mu nedošlo a v roce 1981 byla sepsána s RAJ Olomouc dohoda, která 
zněla, že kuželna přechází pod správu TJ Tatran Litovel. RAJ Olomouc 
ještě opravil celou střechu. V tomto roce se litovelští kuželkáři okamžitě 
chopili nabízené šance a pustili se do opravy. V kuželně byla provedena 
rekonstrukce starých asfaltových drah, které byly ve velmi špatném stavu. 
Za finančního přispění n. p. Papcel, Cukrovaru Litovel a JZD Červenka 
byl zhotoven nový potah s pěkným zeleným saduritem. Chci vyzvednout 
píli a pracovitost 35 členného kuželkářského oddílu, který odpracoval 1468 
brigádnických hodin. Po tomto úspěchu oddíl chtěl zmodernizovat kuželnu 
automatickými stavěči, které již měly ostatní kuželny v okolí. Hráči jezdili 
a radili se s oddíly, které již měly automatické stavění.  

Kuželkáři navštívili závody Papcel, Teslu, Cukrovar, JZD Červenka, 
JZD Náklo a hlavně výbor TJ Tatran Litovel. Každý svým finančním při-
spěním pomohl k zakoupení jednoho automatického stavěče v hodnotě 
90.000 Kč. Druhý stavěč byl postaven hlavně zásluhou p. Pěrušky Jaroslava, 
p. Čamka Lubomíra a kolektivu 12 kuželkářů, mají největší zásluhu na naší 
plně automatické krásné kuželně. Vřelý dík patří Jardovi Pěruškovi 
(odpracoval na tomto zařízení 151 brigádnických hodin) a jeho elektrikářské 
partě, která odpracovala dalších 216 hodin. V neposlední řadě patří též naše 
poděkování ing. Němcovi, který se o zdar celé akce velmi zasloužil. 

Naši kuželkáři si také sami vyrobili vraceče koulí. To, co se provedlo  
v roce 1983, zůstane navždy zapsáno do historie oddílu kuželek. Bylo prove-
deno mnoho odborné a manuální práce lidmi plně zanícenými sportovní 
vášní pro vytvoření pěkného sportovního prostředí. Dnem 27. 8.1983 byla 

uvedena dvoudráhová automatická kuželna do provozu a snesla desetiden-
ní zatížení, na kterém proběhl 12. ročník memoriálu bez závad. Členové 
kuželkářského oddílu se starali o kuželnu jako o vlastní majetek. Vybudo-
vali hlediště, položili linoleum a nakoupili polstrované židle. Vybudovali 2 
šatny a sociální zařízení. V roce 1990 přechází kuželna při privatizaci do 
majetku paní Elišky Macháčkové. 

Oddíl kuželek pořádal od roku 1984 do 1989 přebor litovelských závodů 
na 60 hodů sdružených družstev i jednotlivců. Od roku 1972 se pořádá memo-
riál Richarda Winzingera a Jardy Skály pravidelně každým rokem vždy  
v měsíci srpnu. Tento memoriál získal velkou popularitu a je vždy velmi po-
četně zastoupen oddíly z okolí. V letošním roce to byl již 35. ročník. 

Od roku 1975 udržuje náš oddíl mezidružební styk se sportovci – kuželkáři 
Planety Radebeul Německo. V letošním roce to bylo 32. výročí. Každým ro-
kem se vystřídá ve vzájemném utkání 10 sportovců, mezi nimiž vznikají 
krásné přátelské vztahy. 

Výbor oddílu kuželek sleduje kulatá životní výročí svých členů a blaho-
přeje jim buď na kuželně nebo dochází k návštěvě jejich rodin s předáním 
upomínkových darů. 
U příležitosti 60. výročí založení sekce kuželek v republice obdrželi čestné 
uznání Antonín Karger a Jaroslav Čamek za dlouholetou hráčskou a funkcio-
nářskou činnost od Ústředního výboru svazu kuželek v Praze. 

Náš oddíl se zaměřuje hlavně na mládež, každoročně o jarních prázdni-
nách pořádá přebory obou litovelských základních škol. Přináší to úspě-
chy, jelikož máme 2 dorostenecká družstva. I. družstvo hraje II. ligu Mo-
ravy a II. družstvo Severomoravskou divizi. Největším problémem je, že 
stávající dvoudráhová kuželna nestačí kapacitně pro tréninkovou potřebu. 
Delší dobu řešíme s výborem Tatranu a Radou města Litovle stavbu 4drá-
hové kuželny v opuštěných nevyužitých lokalitách. Pomohlo by to velmi 
mládeži i ostatní veřejnosti. Ve všech větších městech nebo vesnicích no-
vé kuželny jsou. Je nám líto, hlavně vedoucím dorosteneckých družstev, 
že v Litovli takový sportovní areál chybí. Věříme, že kdyby se uskutečnila 
výstavba tohoto sportovního zařízení, že by hlavně mládež našla cestu na 
tohle sportoviště a kuželkářský oddíl by určitě zvedl počet svých členů  
z 50 o 100 %. Kuželkářský oddíl měl v roce 2007 tři družstva mužů a dvě 
družstva dorostenců. Muži: I. družstvo hraje Moravskou divizi, II. druž-
stvo Krajský přebor, III. družstvo Okresní přebor. Dorostenci: I. družstvo 
hraje II. Moravskou lidu a II. družstvo Moravskou divizi. 

Naše družstva dosahují velmi dobrých výsledků v mistrovských soutě-
žích. Věříme, že se nám podaří uskutečnit výstavbu nové 4dráhové kužel-
ny, která by jistě přivedla hlavně mládež a ostatní litovelskou veřejnost 
k tomuto krásnému sportu.  

Za kuželkářský oddíl Jaroslav Čamek, předseda 

SPORT  SPORT  SPORT  

Oslavy výročí v pohostinství Modrá hvězda, konané 19. ledna, proběhly 
v srdečné atmosféře, všichni měli radost ze setkání po letech i z úspěchů 
současných sportovních oddílů kuželek.  

Pozvání přijali i dřívější členové kuželkářského oddílu, kteří byli u příle-
žitosti výroční schůze oceněni uznáním a pamětními listy. Účastnili se  
i vzácní hosté - Karel Korytář, předseda parlamentu ČR, starosta Města 
Vojtěch Grézl a místostarosta Petr Šrůtek, dále zástupci krajského a 
okresního kuželkářského svazu pánové Petr Černohous a Václav Vlček. 
Na závěr setkání byly provedeny čestné hody hostů oslav.  

V prostorách kuželny byla k této příležitosti uspořádána bohatá výstav-
ka z dokumentů o historii kuželkářského oddílu v Litovli.  



Za účasti extraligových celků KH Kopřivnice, 
Jiskry Třeboň, MŠK Povážská Bystrica ze Slo-
venska a domácího prvoligového Tatranu se ko-
nal v Litovli 19. ledna kvalitní házenkářský tur-
naj mužů – 2. ročník memoriálu Františka Čikla. 
Hrálo se systémem každý s každým 2x 25 minut 
a všechna střetnutí byla poměrně dost vyrovna-
ná. Vítězství v turnaji si vybojovali hráči přední-
ho týmu slovenské extraligy z Povážské Bystrice 
se ziskem 4 bodů ze tří zápasů díky lepšímu 
vzájemnému utkání před domácím Tatranem 
Litovel. Litovelští házenkáři, přezimující letos 
na čele tabulky 1. ligy, si v konfrontaci s extrali-
govými družstvy nevedli špatně. Po porážce v 
celkem vyrovnaném utkání s Povážskou Bystri-
cí, kdy hosté po vstřelení několika branek za se-

bou od stavu 22:24 rozhodli o svém vítězství až 
v závěru střetnutí, dokázali litovelští hráči po-
tom překvapivě porazit Jiskru Třeboň a v po-
sledním utkání rozdílem 5 branek také KH Kop-
řivnici, čímž si zajistili v celkovém pořadí turna-
je 2. místo. 
Výsledky utkání:  
Pov. Bystrica – Litovel 29:23 – Kopřivnice 
23:22, - Třeboň 27:30 
Tatran Litovel – Třeboň 27:26, - Kopřivnice 
25:20, Kopřivnice – Třeboň 24:23.  
Konečná tabulka: 
1. MŠK Pov. Bystrica                4 b. (79:75) 
2. Tatran Litovel                         4 b. (75:75) 
3. KHG Kopřivnice                    2 b. (66:71) 
4. Jiskra Třeboň                          2 b.            K.Z. 

EKOLOGICKÁ  
LIKVIDACE VOZIDEL – 

ZDARMA! 
♦ likvidujeme všechny druhy vozidel 
♦ vystavíme doklad o likvidaci  
♦ po dohodě vozidlo odhlásíme  

z evidence 
♦ ukončíme smlouvu na povinné ručení 
♦ možnost zajištění odvozu autovraku 
♦ vykupujeme vyřazené AKU baterie  

a katalyzátory. 
Autovrakoviště Horka n/M.  

Ing. Jiří Žoch  
tel.: 606724755, 736600604 

PODĚKOVÁNÍ  
Za skvělé rehabilitační cvičení děkují paní Ilo-
ně Kohoutové – FIT CENTRUM ILONA – 
její cvičenky. 

Tatran Litovel, oddíl kuželek 
 

pořádá ve dnech jarních prázdnin  
5. – 6. února 2008 

 
nábor mládeže  

pro kuželkářský sport 
na kuželně Modrá hvězda. 

 
Soutěžit budou chlapci a dívky  
ve dvou kategoriích: 10 – 12 let a 13 – 15 let. 
Soutěž je dotována věcnými cenami. 
Začátky vždy v 9.00 – 12.00 hodin, odpoled-
ne 13.00 – 15.00 hodin. 
Přijďte okusit pěkný kuželkářský sport, 
který má v Litovli dobrou úroveň.  
Vemte sebou sportovní oblečení a obuv. 
 
Srdečně Vás zve výbor kuželek Tatranu Litovel. 
 
Bližší informace: 
Jaroslav Čamek  
Žerotínova 264  
Litovel.  

SPORT  SPORT  SPORT  

S.E.P. – reality NABÍZÍ: 
Tel: 585 342 086, 606 78 03 78 
Poděbradova 751, 784 01 Litovel 

WWW.SEPREALITY.CZ 
•  prodej garáže v Litovli (u FÚ), po renovaci, EE 

220 V, sklípek, cena: 160.000,- Kč. 

•  prodej RD v Uničově 4+1, poz. 900 m2, zast. p. 
97 m2, obytná pl. 194 m2, venkovní bazén, krb, 
plyn ÚT, garáž, cena 3,5 mil. Kč 

•  prodej RD Brníčko u Uničova 4+1, novostavba, 
poz. 500 m2, cena: 1.999.000 Kč 

•  prodej bytu OV v Olomouci 3+1, lodžie, sklep, 
výtah, cena: 1,9 mil. Kč. 

•  pronájem 6 kanceláří v Olomouci, ul. Ostružnic-
ká, 174 m2 s přísluš., náj. 21 tis./měs + energie 

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

•  prodej areálu ve Zdounkách vhodného pro výrobu 
či skladování, bližší info. v RK    

• Hledáme pro naše klienty ke koupi byty  
1-4+1 v Litovli a blízkém okolí. 

Na plaveckém bazéně při ZŠ Vítězná orga-
nizujeme různé plavecké kroužky s účastí ko-
lem 70 dětí. Plavecký kroužek Vydrýsek pod 
vedením Jiřího Hrachovce zorganizoval na 
ukončení roku závody pro začínající i pokro-
čilé plavce. Děti soutěžily v různých disciplí-
nách - potápění, lovení předmětů, plavání na 
rychlost apod. Za účasti povzbuzujících rodi-
čů děti podávaly maximální výkony. Vždyť 
cena pro vítěze byla – jak jinak – ŽIVÝ VÁ-
NOČNÍ KAPR.                                           J.Š. 

Vrh koulí si vyzkoušeli i hosté oslav 60. výročí ku-
želkářského sportu v Litovli, na snímku zachycen 
náš pan starosta. 
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PLAVECKÝ BAZÉN 
při ZŠ Vítězná 1250 v Litovli 

Provoz bazénu v době 
jarních prázdnin: 

 
  4. února 13:00 – 21:00 hod. 
  5. února 13:00 – 20:00 hod. 
  6. února 13:00 – 20:00 hod. 
  7. února 13:00 – 20:00 hod. 
  8. února 13:00 – 21:00 hod. 
  9. února 13:00 – 19:00 hod. 
10. února 11:00 – 19:00 hod. 

 
Vstupné:         

          Dospělí               30,- Kč/hod. 
          Děti do 15 let    20,- Kč/hod. 
          Záloha na klíč  30,- Kč 

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

 
 

Těšíme se na Vaši návštěvu! 

♦ 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 
servis: 585 341 477 

e-mail: anteny.kulich@quick.cz 

PŮJČKY BEZ RUČITELE, 
POPLATKŮ,  

RYCHLÉ VY ŘÍZENÍ. 
 

Pro OSVČ, zaměstnance i důchodce. 
Pro nás není nikdo starý. 

Bližší informace na tel.: 737 361 645 

Město Litovel  
zveřejňuje záměr odprodeje nemovitosti v ul. Vítězné 183/2B,  kde se dříve nacházela plicní ambulance.  

Jde o nemovitost, která je v katastru vedena jako objekt k bydlení na pozemku st. parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek 
st. parc. č. st. 541, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 178 m2, vše v k. ú. Litovel. Předmětem prodeje je objekt včetně všech 

stavebních součástí a příslušenství s pozemkem, na kterém je vybudován.  

Kupní cena je  2 500 000,- Kč. 
Zastupitelstvo města Litovel stanoví formu odprodeje a rozhodne o konečném kupci. Písemné přihlášky zašlete, nebo předejte  

nejpozději do 12. února 2008 do 12.00 hod. (rozhoduje datum a čas předání, nikoliv podání k poštovním službám!)k rukám tajemníka, 
Městský úřad Litovel, nám. P. Otakara 778, 784 01 Litovel. Možno i e-mailem s elektronickým podpisem na adresu: vasicek@mestolitovel.cz 

Obálku nebo e-mail označte „Vít ězná 183“. Zájemci, kteří podají včas přihlášku do výběrového řízení, budou vyrozuměni o dalším postupu prodeje.  
 

Město Litovel  
zveřejňuje záměr odprodeje obytného domu č.p. 60 v Litovli, místní část Myslechovice (původní mlékárny).  

Předmětem převodu je obytný rodinný dům č.p. 60, část obce Myslechovice, včetně vedlejší stavby, studny, venkovních úprav, trvalých 
porostů a pozemku st.parc.č. 83 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 656 m2 a pozemku parc.č. 77/1 orná půda, o výměře 278 m2, rov-
něž včetně venkovních úprav a trvalých porostů, vše v k. ú. Myslechovice. V objektu jsou vyčleněny tři bytové jednotky: č. 60/1, 60/2 a 

60/3 a to v 1. NP byt 1+1 a byt 1+2 s úplným hygienickým příslušenstvím; ve 2. NP byt 1+2 s úplným hygienickým příslušenstvím. Objekt je záso-
bován pitnou vodou z vlastní studny, splašky odvedeny do septiku. Objekt lze napojit na veřejný rozvod zemního plynu.  

Kupní cena je 1 530 000,- Kč. 
Zastupitelstvo města Litovel stanoví formu odprodeje a rozhodne o konečném kupci. Písemné přihlášky zašlete, nebo předejte  

nejpozději do 12. února 2008 do 12.00 hod. (rozhoduje datum a čas předání, nikoliv podání k poštovním službám!) k rukám tajemníka, 
Městský úřad Litovel, nám. Přem. Otakara 778, 784 01 Litovel. Možno i e-mailem s elektronickým podpisem na adresu: vasicek@mestolitovel.cz 

Obálku, e-mail označte „Myslechovice 60“. Zájemci, kteří podají včas přihlášku do výběrového řízení, budou vyrozuměni o dalším postupu prodeje. 
 

Město Litovel si vyhrazuje právo záměry odprodejů zrušit. Vyvěšeno 23. 01. 2008 

 

 




