
V sobotu 16. srpna otevřel litovelský pivovar 
své brány veřejnosti. Návštěvnost byla i přes 
zprvu nepříznivé počasí velmi vysoká. Lákad-
lem byla odpoledne místní hanácká skupina 
Stracené ráj a v podvečer Turbo. Do pivovarské-
ho areálu zavítalo na celodenní slavnosti s boha-
tým kulturním programem více než osm tisíc lidí 
z širokého okolí. Šedesát píp, ze kterých teklo 
proudem 8 druhů klasicky vařených piv, vytoči-
lo přes tři sta sudů. Nejvíce se vypilo silného 
svátečního speciálu, který pivovar navařil speci-
álně pro tuto příležitost. Návštěvníci ho vypili 
více než sto sudů. Velký zájem byl i o kvasnico-
vou jedenáctku. Té se vytočilo přes třicet sudů.    

„Nejvíce šel na odbyt třináctistupňový sváteč-
ní speciál. Tak tomu bývá každým rokem, je to 
speciální lahůdka, která se běžně nevaří. Letos 
ale celá třetina všech vypitých piv byl právě sil-
ný speciál. Přispělo k tomu i nečekaně studené 
počasí, protože silné pivo zahřeje,“ říká Markéta 
Hoduláková, vedoucí marketingu Pivovaru Lito-
vel a dodává: „Ranní déšť ustal okolo desáté ho-
diny, takže až na posunutý program na malém 
nádvoří nebylo žádných změn.“  

Každým rokem přichází na den otevřených 
dveří do pivovaru více návštěvníků. Aby se ne-
stály dlouhé fronty, zdvojnásobili organizátoři 
už loni počet píp. Letos jich bylo skoro šedesát. 
Návštěvníky obsluhovalo 130 lidí. Fronty se le-
tos tedy stály jen na prohlídky pivovaru. Na-

hlédnout pod pokličku litovelského sládka bě-
hem exkurzí v pivovaru a dozvědět se, jak se 
vyrábí poctivé klasicky vařené litovelské pivo, 
se v sobotu podařilo více než dvěma tisícovkám 
návštěvníků.  

Velkolepou pivovarskou slavnost zahájil 
v devět dopoledne průvod městem. Přesně 
v poledne odstartoval závod FREE Litovel Bobr 
bike. Tradiční slavnostní ceremoniál v podobě 
naražení litovelského soudku s kvasnicovou je-
denáctkou proběhl krátce po půl čtvrté za účasti 
primátora města Olomouce Martina Novotného 
(který mimochodem hrál v programu velké scé-
ny na kytaru v kapele The Again), starosty města 
Litovle MVDr. Vojtěcha Grézla, senátora MU-
Dr. Vítězslava Vavrouška a zástupců pivovaru – 
litovelského sládka Ing. Petra Kosteleckého, ře-
ditele pivovaru Miroslava Koutka a vedoucí 
marketingu Markéty Hodulákové.  
Slavnostní narážení bylo přerušeno díky překva-
pení, které si potají přichystal starosta města 
Loštic Ctirad Lolek. Za účasti krále Tvarůžka I., 
královny, pimprlat, loštického řezbáře a dalšího 
doprovodu předali přímo na pódiu, před které 
přijeli kočárem taženým bílými koňmi, přede 
všemi řediteli pivovaru velké dary (dobové su-
dy, tvarůžky a vyřezávanou včelu). S poděková-
ním, že vaří tak skvělé pivo popřáli plno dalších 
úspěchů. 

 

Velkolepou pivovarskou slavnost ukončil oh-
ňostroj, který přesně v půl jedenácté v noci roz-
zářil letní hvězdnou oblohu za pivovarským ko-
mínem.  

„Ani zprvu ošklivé počasí neodradilo návštěv-
níky této již tradiční akce. Lidé ze širokého oko-
lí přišli a výborně se bavili. Celkové kouzlo lito-
velského pivovaru a bohatý kulturní program 
přispěl k pohodové atmosféře celého dne,“ 
zhodnotil povedenou slavnost litovelských pivo-
varníků ředitel pivovaru Miroslav Koutek.  

 Z obsahu: 

• DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NOVĚ 

• MAS PODPOŘÍ PROJEKTY 

• OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA 

• VYSÍLÁNÍ INFOKANÁLU 

• ZÁJMOVÉ KROUŽKY DDM 

• TAKÉ ZUŠ ZAHAJUJE 

• POZVÁNKY NA AKCE 

• CYKLISTIKA – J. ŠČUČKOVÁ  

• FLORBAL A NOVÁ SEZÓNA 

Vypilo se přes tři sta sudů piva, nejvíce silného svátečního speciálu 

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA  
NÁBYTKU přijme STOLÁŘE  

do nové provozovny  
v Července, Vítězná 207 (vedle býv. Madony)  

Požadujeme:  vyučení v oboru,  
                      praxe výhodou.  

Dle osobních schopností uchazečů  
až 120,- Kč/hod.  

Nástup možný ihned.   
Bližší informace osobně v provozovně 

nebo na tel.: 587 207 122, 606 957 332. 

DNE 1. 9. 2008 BUDE NOVĚ OTEVŘENA 

PROVOZOVNA V LITOVLI  

NA PALACKÉHO ul. 34.  

PROVÁDÍME KOMPLETNÍ SERVIS  

VÝMĚNY AUTOSKEL PŘES POJIŠŤOVNY 

ZDARMA 

TEL. 585 154 631 MOB. 724 158 043 

Tisková zpráva 



Zastupitelstvo Města Litovle na svém jednání schválilo obecně závaz-
nou vyhlášku č.2/2008 o stanovení koeficientu daně z nemovitostí. Tuto 
vyhlášku můžete najít na městských webových stránkách, ale myslím si, že 
ani po pečlivém studiu z ní běžný občan nebude dvakrát chytrý. Proto se 
pokusím v kostce shrnout, oč vlastně jde. 

Pravidla pro stanovení daně z nemovitostí se řídí zákonem 338/1992 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, a její výpočet je pro „normálního člově-
ka“ poměrně složitý, o čemž by mohli zasvěceně hovořit pracovníci fi-
nančního úřadu. Obecně a velmi zjednodušeně se daň z nemovitosti vypo-
čítá dle vzorce: Pozemky: 
výměra pozemku v m2  x  1,00 Kč (stavební pozemky)  x  koeficient dle 
počtu obyvatel                   0,10 Kč (zast. plocha a nádvoří) 

                                         0,10 Kč (ostatní pozemky) 
                                         0,75 % z ceny dané vyhláškou  
                                         (orná půda, zahrady, sady) 
                                         0,25 % z ceny dané vyhláškou  
                                         (louky, lesy, rybníky) 
Stavby pro bydlení: 

zastavěná plocha stavby, podlahová plocha bytu v m2  x  1 Kč x  koefi-
cient dle počtu obyvatel 

Ostatní stavby:  
zastavěná plocha v m2  x 3 Kč (stavby pro indiv. rekreaci)  x  koefici-
ent dle počtu obyvatel  x 1,5                             4 Kč (garáže mimo dům)    

(Zájemce o sazby pro stavby a pozemky využívané pro podnikatelské 
účely, samostatné nebytové prostory a další nemovitosti výše neuvedené 
odkazuji na zákon o dani z nemovitostí.) 

 Koeficient dle počtu obyvatel je stanoven zákonem v určitém rozpětí a 
je na každé obci, v jaké výši bude schválen. Dle nově schválené vyhlášky 
platí v Litovli a obcích takto: 

 
Litovel – město………………………………….…..   2,5 
Nová Ves, Savín, Víska……………………….……..  1,4 
Březové, Chudobín, Myslechovice, Nasobůrky, Rozvadovice,  
Tři Dvory, Unčovice, Chořelice………. ...………….   1,6 
 
Výše koeficientu zohledňuje velikost obce, eventuelně její vzdálenost 

od města Litovle, což jsou faktory, které ovlivňují dostupnost služeb, 
dopravní obslužnost, a tím i cenu nemovitostí při prodeji, tedy celkovou 
atraktivitu dané lokality. 

Vlna diskuze nastala poté, co médii proběhla zpráva, že se bude daň  
z nemovitostí dramaticky zvyšovat. Skutečně tuto možnost dává obcím 
zákon 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. V případě, že zastu-
pitelé obcí uznají za vhodné daň z nemovitostí vypočtenou podle výše 
uvedeného vzorce navýšit, je v jejich pravomoci tak učinit až pětinásobně. 
Vybrané prostředky jsou pak následně použity na budování finančně ná-
ročných projektů, na které by jinak nebyly prostředky. Zastupitelstvo měs-
ta Litovle nepovažovalo za nutné tuto možnost využít, pouze došlo k úpra-
vě místních koeficientů a zrušení výjimek, jejichž důvody již pominuly.  

Daň z nemovitostí je jedinou daní, která se v plné výši vrací zpět do ob-
ce, kde je vybírána. Tyto finanční prostředky se tedy nikam neztratí, opět 
se nám v budoucnu vrátí třeba v podobě nového chodníku, pečovatelského 
domu pro seniory, dětského hřiště nebo opraveného koupaliště. 

Ing. R. Ambrožová 

Místní akční skupina Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o. s., vy-
hlásila 15. července 2008 v souladu se Strategickým plánem Leader  
„Hanáci se rozkévale - včel ovidite“ 1. výzvu pro žadatele k předkládání 
projektů. Žadatelé ještě mohou podávat své žádosti, a to do 5. září 2008 
do 12 hodin v termínech uvedených jako úřední dny v kanceláři MAS, 
která se nachází v budově Obecního úřadu Červenka (Svatoplukova 16, 
Červenka, 784 01. Informace na tel.: 774 710 391.) 

Projekty mohou předkládat pouze žadatelé, kteří mají místo bydliště, 
sídlo nebo provozovnu na území, které bylo poskytnuto MAS k realizaci 

Strategického plánu Leader. Toto území je tvořeno katastrálním územím 
19 obcí - Bílá Lhota, Bouzov, Červenka, Dubčany, Haňovice, Horka nad 
Moravou, Cholina, Křelov-Břuchotín, Litovel, Luká, Měrotín, Mladeč, 
Náklo, Pňovice, Příkazy, Skrbeň, Slavětín, Střeň a Žerotín. 

Celková výše dotace v 1. výzvě pro projekty žadatelů z území působnos-
ti MAS Moravská cesta (opatření IV.1.2.) je 5 704 Kč. 

Podrobný obsah fichí a další důležité informace jsou vyvěšeny na webo-
vých stránkách www.moravska-cesta.cz.     

Ing. Petr David, manažer MAS 

Tajemník Městského úřadu, nám. Přemysla Otakara 778, Litovel,  

vyhlašuje výběrové řízení 
na uzavření pracovní smlouvy – úředníka odboru životního prostře-

dí Městského úřadu Litovel, agenda vodního hospodářství . Na tom-
to pracovním zařazení jde o výkon státní správy pověřeného úřadu, 
možnost zařazení v 9. tarifní třídě. Možnost nástupu dle dohody. 

Bližší informace k nabídce zaměstnání naleznete na stránkách města 
Litovel www.litovel.eu a rovněž na úřední desce, Husova ul., Litovel. 

Silnice II/447 a II/ 449 Litovel – okružní křižovatka 
 
Dle sdělení Olomouckého kraje se má začít hned v prvních dnech mě-

síce září se stavbou okružní křižovatky u restaurace Modrá Hvězda na 
Staroměstském náměstí (silnice II/447 a II/ 449 Litovel).  

Práce, které mají probíhat od začátku září do poloviny prosince 2008, 
budou komplikovat dopravu v uvedené lokalitě a občané budou nuceni 
tento stav po dobu výstavby strpět. 

V době uzávěrky zářijového vydání Litovelských novin nebylo redak-
ci známo, jestli stavba skutečně začátkem září bude započata (mj.  
z důvodů případného odvolání se neúspěšných uchazečů o stavební za-
kázku).  

Další podrobnější informace o výstavbě okružní křižovatky u restau-
race Modrá Hvězda v Litovli přineseme v říjnovém čísle Litovelských 
novin.                                                          Odbor MHaSI, MěÚ Litovel 

Upozorňujeme, že v souvislosti s konáním Litovelských slavností bu-
de uzavřeno náměstí Př. Otakara - v pátek dne 5. 9. 2008 polovina ná-
městí před radnicí a v sobotu 6. 9. 2008 celé náměstí po celý den.  

Mezi námi žijí lidé, kteří se stara-
jí o to, aby měli ostatní stále dost 
práce. Narážím na olámané korun-
ky nově vysazených stromů ve 
městě i podél cyklotras, kontejnery 
na tříděný odpad pravidelně končící 
v řece, zničená neoplocená sportov-
ní hřiště, zejména basketbalové ko-
še apod. Možná už se nad touto si-
tuací nikdo nepozastavuje, ale mně 
není lhostejný vzhled města, ve kte-
rém žiji. Terčem řádění se stala také 
nová autobusová zastávka v ulici 
Palackého.  

Viz foto - foto RoN – sobota 9. srpna v 5.47 hod. 

Nabídka pronájmu 
Informujeme, že na úředních deskách a na webových stránkách 

města www.litovel.eu jsou zveřejněny nabídky k pronájmu nebyto-
vých prostor. Jde o pronájem hostince v Rozvadovicích a nebytových 
prostor v Litovli, ul. Poděbradově – levá část nebytových prostor. 



Výběr z usnesení Rady města Lito-
vel. Plné znění usnesení RML je 
zveřejněno po dobu minimálně 15 
dní na úředních deskách v ulici Hu-
sově a trvale na internetových 
stránkách Města Litovel v sekci 
úřední desky. 
42. schůze Rady města Litovel se 
konala dne 7. srpna 2008  
K již p řijatým usnesením:  

• Rada města částečně revokuje 
své usnesení přijaté dne 19. června 
2008 a nově schvaluje konání těch-
to hudebních produkcí: 16. 8. 2008 
od 20.00 do 24.00 hodin – karao-
ke – pořadatel A. K. – nájemce 
hospody a 30. 8. 2008 od 16.00 do 
22.00 hodin – karaoke – pořadatel 
A. K. – nájemce hospody.  
Rada města nevyhovuje:  

• žádosti o souhlas s vybudováním 
3 parkovacích míst na pozemku 
parc.č. 577/17 v ulici Uničovské  
v Litovli. Komise dopravy a BESIP 
nedoporučuje žádosti vyhovět.  

• žádosti P. J., faráře Římskokato-
lické farnosti Olomouc – Slavonín 
o příspěvek na realizaci Křížové 
cesty v kostele sv. Ondřeje ve Sla-
voníně, kde by současně byla ve-
psána upomínka na litovelského 
rodáka pana učitele J. G.  
Rada města souhlasí:  

• s prodloužením nájemní smlouvy 
paní G. F. na byt č. 3, Kostelní 
776/2 v Litovli na dobu 3 měsíců,  
s prodloužením nájemní smlouvy 
p. T. P. na byt č. 3, Boskovicova 
785/2 v Litovli na dobu 3 měsíců  

• s podáním výpovědi z nájemního 
vztahu na pronájem nebytových 
prostor pohostinství v Rozvadovi-
cích z důvodu nedostatečného za-
jištění uspokojivého provozu  
v tomto pohostinství  

• s uzavřením Smlouvy o výpůjčce 
mezi Městem Litovel a Městským 
klubem Litovel na dva kusy vitrín 
ALU CASE, nacházejících se v uli-
ci Pavlínka a v sídlišti Novosady  
v Litovli  

• s odprodejem objektu č.p. 148  
v ulici Vítězné v Litovli, tj. budovy 
bývalého plicního odd., prostřed-

nictvím realitní kanceláře. Sou-
časně zmocňuje starostu města 
k podpisu smlouvy o zpro-
středkování prodeje.  
Rada města nesouhlasí:  

• s prodloužením nájemní 
smlouvy paní M. F. na byt č. 4, 
Kostelní 776/2 v Litovli. Nájemní 
smlouva bude ukončena k datu 31. 
8. 2008. Dále rada města ukládá 
OBH uvolněný byt neobsazovat a 
vchod do tohoto bytu zajistit před 
násilným vniknutím (zazdít).  
Rada města vyhovuje:  

• žádosti Ing. P. R., TJ Sokol Un-
čovice, o souhlas s užíváním jedné 
třídy v bývalé ZŠ Unčovice za úče-
lem sportovního cvičení dětí a ae-
robiku od října do března, a to cca 
3 dny v týdnu. RM souhlasí s bez-
platným využíváním jedné třídy.  

• žádosti o příspěvek ARCUS-
ONKO CENTRUM ve výši 5.000,- 
Kč na podporu OS, jež poskytuje 
pomoc lidem postiženým onkolo-
gickým onemocněním. Rada města 
souhlasí s poskytnutím 3.000,- Kč.  

• žádosti paní J. Š., DiS. z Litovle 
o příspěvek na IV. ročník hudební-
ho festivalu Legátfest 2008, který 
se bude konat v pátek 22. 8. 2008  
v Unčovicích, poskytnut příspěvek 
2.000,- Kč  

• žádosti MS Unčovice o příspě-
vek na tradiční „Myslivecký a dět-
ský den“ v sobotu dne 30. 8. 2008 
v Rozvadovicích, poskytnut příspě-
vek 2.500,- Kč  

• žádosti MO ČRS Litovel o udě-
lení výjimky z OZV č. 3/2008 „O 
zákazu konzumace alkoholu na vy-
braných místech“ na tyto dny: 13. 
9. 2008, 20. 9. 2008 a 4. 10. 2008, 
konkrétně v okolí litovelských ryb-
níků. V uvedené dny se budou ko-
nat rybářské závody a slavnostní 
výlov rybníků.  

• žádosti ředitele TS Litovel a sou-
hlasí s převodem finančních pro-
středků získaných prodejem vyřa-
zeného osobního automobilu Ško-
da Felicie ve výši 13.000,- Kč do 
Fondu reprodukce majetku.  

Rada města nepřijímá:  

• nabídku společnosti BULA-
NA spol. s r.o. Nový Jičín na 
odkoupení pohledávek Města, 
zejména pohledávek za dluž-
níky nájemného za užívání 
bytů  

• nabídku prezentace v informač-
ním systému v Prostějově firmy 
Daruma Plzeň.  
Rada města projednala:  

• zpracování územně analytických 
podkladů pro správní obvod území 
obce s rozšířenou působností 
(ORP) Litovel  
a) Rada města schvaluje pořízení 
Územně analytických podkladů pro 
ORP Litovel dle § 27 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánová-
ní a stavebním řádu, v platném zně-
ní (stavební zákon).  
b) Rada města ukládá odboru vý-
stavby v součinnosti s odborem 
MHaSI a informatiky zpracovat 
výzvu k podání nabídky na veřej-
nou zakázku malého rozsahu – 
územně analytických podkladů  
ORP Litovel a oslovit minimálně 3 
uchazeče.  
c) Rada města ukládá odboru vý-
stavby v součinnosti s odborem 
MHaSI a informatiky zpracovat 
dokumentaci k podání žádosti o 
dotaci z integrovaného operačního 
programu IOP 5.3a podpora při za-
vádění ÚAP.  
d) Rada města schvaluje, aby v pří-
padě nezískání dotace bylo dílo 
(ÚAP) hrazeno v rámci rozpočtové 
změny z výdajů položky: Podíl 
Města Litovel k případným dotač-
ním titulům.  

• informaci o úrazu paní U. v ul. 
B. Němcové v Litovli, která se zra-

nila o mřížku v rekonstruovaném 
chodníku a žádá o posouzení odpo-
vědnosti. Město Litovel se po pro-
studování předložené dokumentace 
necítí být za úraz paní U. odpověd-
no.  
Rada města schvaluje:  

• navrhované pronájmy uvolně-
ných bytů tak, jak je předkládá ve-
doucí OBH  

• smlouvu o provádění úklidových 
prací uzavíranou mezi ML a paní 
A. H. z Litovle – jde o provádění 
úklidových prací v budově Městské 
knihovny v Litovli  

• výběrové řízení + smlouvu o dílo 
uzavíranou mezi ML a firmou 
STRABAG a.s. Praha na realizaci 
akce: Přechody pro chodce Lito-
vel – Uničovská ul., Litovel – Pa-
lackého ul., Litovel – Kollárova ul. 
a Litovel – místní část Chudobín. 
Jediným kritériem výběrového říze-
ní byla nabídková cena oslovených 
uchazečů. Nejvýhodnější nabídku 
učinila firma STRABAG a.s. Pra-
ha. Rada města Litovel souhlasí  
s výsledky výběrového řízení a 
uzavřením smlouvy o dílo na reali-
zaci uvedených akcí.  

• smlouvu o zřízení věcného bře-
mene uzavíranou mezi ML a Tele-
fónica O2 Czech Republic, a.s. – 
jde o zřízení věcného břemene ulo-
žení, provozu, údržby a oprav pod-
zemního vedení veřejné komuni-
kační sítě do pozemku parc.č. 
1581/1 v k.ú. Litovel, který je ve 
vlastnictví města.  
Rada města bere na vědomí:  

• zápisy z jednání Komise preven-
ce kriminality a Komise dopravy a 
BESIP.                                      J.M. 

Ve městě Litovli a místních částech byly v měsíci srp-
nu 2008 spáchány např. tyto trestné činy a přestupky: 
 
Dne 2. 8. 2008 v dopoledních hodinách došlo k odcize-

ní jízdního kola ze stojanu na náměstí Přemysla Otakara v Litovli. 
Dne 12. 8. 2008 okolo poledne došlo k odcizení batohů s osobními 

věcmi na terase plaveckého bazénu v Litovli na ulici Vítězné. 
Dne 16. 8. 2008 proběhla na území služebního obvodu obvodního od-

dělení Policie ČR Litovel okresní dopravně bezpečnostní akce, při které 
byli zadrženi dva řidiči, jež před jízdou požili alkoholické nápoje. 
Dne 18. 8. 2008 v odpoledních hodinách nalezl dosud nezjištěný pa-

chatel v Litovli mobilní telefon, který si ponechal.                Policie ČR 

Městská televize Litovelský INFOkanál  

vysílání v září 2008 

každý den na TV obrazovkách 
kdykoli na webových stránkách města  

premiéry: středa  10.9. a 24.9. v 18.45 hod.  
reprízy:    denně v  6.45, 11.00, 18.45 a ve 23.00 hod. 
 

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

Litovelský INFOkanál (městské televizní vysílání) mohou přijímat 
všichni TV účastníci napojení na kabelovou TV firmy UPC ČR, a.s. na 
kanále S9 (CC 09), v rámci informačního kanálu UPC EXPRESS. Jde o 
televizní program určený pro vysílání informací a pořadů UPC, pořadů  
z regionů a městských infokanálů. Tento program běží v cca 1,5hodinové 
smyčce a obměňujeme ho nejméně 2x měsíčně. Kazety VHS se staršími 
vysíláními INFOkanálu je možné si zapůjčit v M ěstské knihovně Lito-
vel. Počínaje lednem 2008 jsou jednotlivé příspěvky ke stažení na we-
bu města (viz. odkaz výše). Připomínky, názory, nápady, náměty, ale i 
věcnou kritiku týkající se vysílání můžete volat nonstop na telefonní zá-
znamník tel. č. 581 003 467. Informace o kulturních, sportovních i jiných 
nekomerčních akcích, událostech a zajímavostech, které chcete bezplatně 
zveřejnit prostřednictvím TV obrazovky ve čteném zpravodajství, sděl-
te telefonicky či písemně na MěÚ Litovel tel. č. 585 153 250 (Ing. J. Hla-
vinka), e-mail: hlavinka@mestolitovel.cz  nebo infotv@centrum.cz  



Český rybářský svaz, místní organizace Litovel, si tímto dovoluje pozvat 
litovelskou veřejnost na několik akcí, které pořádá v průběhu měsíce září.  

 
V rámci Litovelských slavností, pořádaných v sobotu 6. 9. 2008, pro-

běhne mezi 10.00 – 17.00 hod. na prostranství před Gymnáziem prezenta-
ce činnosti ČRS MO Litovel. Návštěvníci budou moci shlédnout prezen-
tační výstavku o historii i činnosti naší organizace a také ukázky rybolov-
né techniky (hody na terče), kterou si budou moci zájemci, zejména z řad 
dětí a mládeže, i sami vyzkoušet. Dále bude možno shlédnout ukázky ry-
bolovu a v přednášce se dozvědět něco bližšího o rybníkářství. Případným 
zájemcům budou také k dispozici přihlášky za členy ČRS. Akce se usku-
teční za každého počasí - v případě extrémní nepřízně počasí se bude ko-
nat v omezeném rozsahu ve vestibulu Gymnázia. 

 
V pondělí 8. září 2008 v 16.00 hod. se koná na sídle ČRS MO Litovel 

(Palackého 29, Litovel), úvodní setkání tradičního rybářského krouž-
ku pro děti. Zde obdrží zájemci přihlášku – spolu s bližšími informacemi 
o průběhu kroužků. Schůzky kroužku jsou plánovány po 14 dnech – přes-
né termíny se účastníci budou dovídat průběžně, kroužky budou probíhat 
v rámci školního roku. Cena kroužku je pouze 200 Kč (za celý školní rok). 
Účastníci se seznámí se základy rybařiny – tj. základními znalostmi o ži-
votě našich ryb i ostatních význačných vodních organismů, s přehledem 
rybářského řádu – určujícího pravidla pro rybaření, a v neposlední řadě 
taky získají základní přehled možností lovu ryb – na plavanou, na polože-
nou, muškaření, vláčení apod. Rybářský kroužek bude zakončen zkouška-
mi, jejichž úspěšné složení otevře mladému adeptovi rybařiny cestu k této 
ušlechtilé zálibě, spočívající nejen v prostém lovu ryb, ale také v prohlu-
bování zájmu o okolní životní prostředí, především (ovšem nejen) tedy 
prostředí vodní, bližší poznání života ve vodě a jeho ochranu. Kroužku se 
mohou účastnit samozřejmě i ti, kteří již rybářské zkoušky složili – mohou 
si prohloubit své znalosti a procvičit praktické dovednosti. 

Jen pro úplnost připomínáme, že na základě § 29, odst. 9 zákona č. 
99/2004 Sb. o rybářství a pověřovacího dekretu Ministerstva zemědělství 
České republiky, je Český rybářský svaz, místní organizace Litovel, jedi-
nou organizací v našem městě, jež má právo provádět rybářské zkoušky, 
které jsou nezbytné pro vydání 1. Rybářského lístku. Ten je zase nutný pro 
výdej povolenky k rybolovu. 

 
V sobotu 13. 9. 2008 pořádá ČRS MO Litovel rybářské závody 

v lovu ryb udicí na Německém rybníku v Litovli .  
Závody budou dva – pro mládež a dospělé a samostatný závod pro děti.  
Závody pro mládež a dospělé: prezence závodníků od 6.00 hod., start 

závodu: 7.00 hod., startovné: 150,- Kč. Předpokládané vyhlášení výsledků 
a předání cen vítězům: 12.45 hod.   

Závody pro děti (do 15 let věku včetně): prezence závodníků od 13.30 
hod., start závodu: 14.00 hod., vstup volný – bez startovného, účastnit se 
mohou mladí rybáři i ti, kteří by se rybářem teprve stát chtěli. Předpoklá-
dané vyhlášení výsledků a předání cen vítězům: 16.30 hod.    

Pravidla závodu: lov na 1 prut s jedním návazcem s jednoháčkem, zá-
kaz vnadění (včetně krmítek), podběrák a vyprošťovač háčků s sebou 
(více viz vývěsky ČRS MO Litovel nebo www.crslitovel.cz).   

Pro účastníky závodu i ostatní návštěvníky akce je zajištěno občerstvení 
i tombola, kde bude možno vyhrát ulovené ryby. V případě extrémní ne-
přízně počasí bude akce přeložena, pravděpodobně na sobotu 20. 9. 
2008 – sledujte, prosím, vývěsky ČRS MO Litovel (před sídlem MO na 
Palackého ulici č. 29 nebo na ulici 1. máje v prodejně hraček) příp. www.
crslitovel.cz.  

Na ceny pro vítěze dětských závodů přispělo i Město Litovel, jemuž za 
podporu akce patří dík.  

                                    O. Dočkal. P. Machala, ČRS MO Litovel  

Poslední červencový týden a začátkem srpna pořádal Výtvarný atelier 
Olgy Volfové v krásné přírodě Jeseníků již 4. ročník malířského plenéru  
„Krajina a architektura v realismu a volné tvorbě“. Okolí Ostružné nabí-
zelo účastníkům kurzu pro takto zaměřenou tvorbu řadu podnětných ná-
mětů. Vedoucí kurzu paní Volfová kladla důraz na procvičení kresby, z 
technik se věnovali hlavně tempeře a pastelu. Objevovali stará zákoutí, 
hledali neotřelé motivy, nacházeli výtvarný pohled na běžnou realitu… 
Každý si mohl vybrat svůj náhled na přírodu, která se tu pro nás naštěstí 
ještě dochovala. 

Z pobytu vznikla řada zajímavých maleb lidové architektury, krajiny, 
přírodních motivů. Na závěr byla uspořádána improvizovaná výstavka 
všech vytvořených prací, která se těšila i zájmu veřejnosti. 

Je třeba dodat, že počasí celému pobytu přálo, což je pro práci v plenéru 
velice důležité a je vlastně i jeho podmínkou. „Horko bylo až moc,“ dodá-
vá paní Volfová. „Pobyt jsme si zpestřili výletem do Lázní Jeseník, ve 
městě jsme měli štěstí i na zajímavou výstavu F. R. Čecha, Ivo Pešáka a 

Vlasty Kahovcové v místním muzeu. 
V pořádání plenéru hodlám pokračo-
vat i výhledově. Chci nabídnout mož-
nost účasti na plenéru nejen pro své 
žáky, ale i pro litovelské výtvarníky 
či fotografy. Doufám, že tuto nabíze-
nou možnost využijí.  

Výtvarný atelier v dubnu příštího 
roku uspořádá výstavu prací vznik-
lých na plenéru ve Výstavní síni 
Městského klubu Litovel. Budou zde 
vystaveny i další práce žáků atelieru. 

Od září začne výuka v mém atelie-
ru, zvu další zájemce o výtvarnou 
tvorbu.“ doplnila paní Olga Volfová.  

redakce Účastnice plenéru zaujatá tvorbou. 

Plenéru se účastnily převážně žákyně Výtvarného atelieru. Z leva je to 
Klára Chrudinová, Martina Konečná, Petra Poláková, Kateřina Bro-
kešová, Romana Hadová a vedoucí kurzu paní Olga Volfová. 

Závěrečná výstavka prací uspořádaná na zahradě rekreační chaty 
OHL ŽS, a.s. Ostružná.  

Fota: O. Volfová 



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

nabízí:    Zdravotní obuv  
Dětskou certifikovanou obuv Žirafa 

Dámskou a pánskou obuv  

Školní tašky zn. Bagmaster 

   Batohy zn. Bagmaster 

Papuče, cvičky         

 Kabelky 
 

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

Výprodej letní obuvi se slevou 30-50 %. 
Při nákupu nad 799,-Kč hodnotný dárek 

za 1,-Kč. 

 



Od roku 1999, který byl pro nás všechny zkušební, už s námi jezdí Vin-
centinovští pravidelně. V táboře jsme udělali nějaké úpravy na odstranění 
bariér a zjednodušení pohybu postižených po táboře a časem jsme si trouf-
li vzít s sebou i vozíčkáře a vážněji postižené děti.  

Organizačně zvládnout takovýto tábor je mnohem náročnější, než tábor 
běžný, kde jsou všichni vybaveni po fyzické, psychické i citové stránce 
podobně. Je třeba mít program nastaven tak, aby jej pochopili a zvládli 
mentálně postižení, a přitom zaujal a uspokojil i zdravé děti. Nesmí být 
příliš náročný fyzicky, ale musí splňovat nároky zdravých na pořádné vy-
bití energie. Režim dne je zčásti individuální, handicapovaní potřebují 
častější a delší odpočinek. Osvědčily se nám programy zážitkové pedago-

giky napasované vždy na téma, které děti zajímá a je přitažlivé: Hvězdná 
brána, Harry Potter, Spolu nás baví svět nebo letošní Hry bez hranic. Ná-
ročnost práce a zátěž vedoucích se dále zvyšuje, je-li přítomno více vážně-
ji tělesně postižených, kteří jsou plně odkázáni na pomoc druhých. Ale 
věřte, nevěřte, péče o ně není jen na jejich asistentech. Vždycky se najdou 
nějaké oči, které sledují každé jejich hnutí a když se třeba jen skutálejí 
z deky do trávy, najdou se vždy ruce ochotné pomoci.  

Letos byla příprava tábora poznamenána mnoha otazníky, zda se ho vů-
bec podaří po loňské zářijové povodni uvést do provozuschopného stavu i 
přesto, že jednání s pojišťovnou dosud nebyla dořešena. Proběhlo několik 
brigád, na kterých jsme se ze všech sil snažili, aby táborová sezóna pro-
běhla v pořádku. Ve spolupráci s místními firmami se nakonec vše podaři-
lo, i když na jaře to takhle pozitivně vůbec nevypadalo. Největším problé-
mem byly rozbořené a vodou odnesené toalety. Vyřešili jsme jej proná-
jmem sanitárních kontejnerů a táborová sezóna mohla začít. Na atmosféře 
tábora nebyly všechny předchozí problémy nakonec vůbec znát.  

Z tábora s integrací postižených jezdíme i v jiných dobách na rozdíl od 
dětí fyzicky a psychicky úplně vyčerpaní. Mnohokrát jsem uvažovala, jest-
li to za to vůbec stojí, takhle ze sebe vydávat všechno, ale únava opadne a 
zůstane „jen“ pocit dobře vykonané práce, spousta krásných fotografií a 
nedočkavých dotazů: „Kdy se jede příští rok?“ Na tyto tábory jezdí celá 
léta téměř stejná sestava, někteří odrostou a přidají se jiní a zůstávají věrní. 
Už máme spoustu odchovaných vedoucích a instruktorů. Dost našich věr-
ných si po zkušenostech z táborů vybralo studium a povolání buď ve škol-
ství nebo v sociální sféře a jiní studenti takovýchto škol si vybírají svou 
praxi na našich táborech.        Mgr. Jana Čekelová, ředitelka DDM Litovel 

Akce na září: 
Den sponzorů ZOO Olomouc  Sraz v 7.45 ho-

din na autobusovém nádraží Litovel. Termín bude upřesněn na plakátech. 
Cena za dítě 100,- Kč.                                                        Ing. Pavel Sova  
Klub mladých  Klub byl během prázdnin přestěhován do bývalého agitač-
ního střediska v Sušilově ulici. Provoz bude zahájen a program vyvěšen 
během září.                                                                           Šárka Grunová

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

tel., fax: 585342448 

Prostřednictvím Litovelských novin vyslovuji poděkování sdružení 
CEPAC-MORAVA se sídlem v Olomouci za velmi dobrou spolupráci a 
dobrou úroveň vzdělávacích kurzů pro maminky na mateřské dovolené. 
Vzdělávací projekt, který probíhal od ledna 2007 do srpna 2008, úspěš-
ně ukončilo a certifikát akreditovaný MŠMT v ČR dostalo 28 maminek. 
Vzdělávaly se v základech práce na PC, dalšími tématy přednášek byly 
Psychosociální a motivační výcvik, Základy podnikání. Maminky měly 
v době kurzů zajištěno hlídání dětí v MC Rybička.  

Děkuji také všem vedoucím projektů, kteří vytvořili tvůrčí prostředí 
pro vzdělávání, dále ředitelce MK v Litovli  paní Haně Vogelové, která 
s tímto vzděláváním souhlasila. 

 
Letos poprvé se podařilo ve spolupráci s lektorkou angličtiny Mgr. 

Lenkou Skopalovou zajistit prázdninový pobyt s intenzivní výukou an-
gličtiny. Proběhl ve třech týdenních turnusech dle věku dětí v červenci 
a srpnu. V angličtině se vzdělávalo 30 dětí, na každý den byl připrave-
ný program na určité téma. Navštívili jsme také krytý bazén, na obědy 
jsme chodili do nedaleké jídelny u gymnázia. Každý pátek se pro rodiče 
konala ukázková besídka s prezentací fotografií, aby viděli, co všechno 
se jejich ratolesti naučily a zažily. Pobyt byl úspěšný díky profesionál-
nímu přístupu lektorky, dětem se velmi líbil, odnesly si vědomosti, zá-
žitky i učební materiály. Také rodiče byli spokojení, že mají dobře po-
staráno o děti. Děkuji Mgr. Lence Skopalové za spolupráci.             J.B. 

Výtvarná výchova    
Výtvarné hrátky                                 800 Kč /450 Kč pol. roku 
Keramika, Litovel a Nasobůrky         1 400 Kč/750 Kč 
Pastelka                                              500 Kč/300 Kč 
Hudební a dramatická výchova                    
Flétna, Litovel a Červenka                 1 000 Kč/550 Kč 
Tvořivá dramatika                              500 Kč/300 Kč 
Divadélko Rolnička                           500 Kč/300 Kč 
Kytara začátečníci a pokročilí            600 Kč /350 Kč 
Tanec                         
Mini Kaster začátečníci                     500 Kč/300 Kč 
Mini Kaster pokročilí                        600 Kč/350 Kč 
TS Trips Litovel                                 600 Kč/350 Kč 
Technika                   
Letečtí a lodní modeláři                     1 000 Kč/550 Kč 
Klub železničních modelářů              50 Kč   za schůzku 
Elektrotechnika                                  1 000 Kč/550 Kč 
PC začátečníci                                   600 Kč/350 Kč 
PC dospělí                                         2 000 Kč za kurz 
PC psaní a administrativa                  2 000 Kč za kurz 
Programování                                    1 000 Kč/550 Kč 
Jazyková výchova                 
AJ předškolní a 1. ročník                   500 Kč/300 Kč 
AJ děti začátečníci                             800 Kč/450 Kč 
AJ ročník 1. až 6.                               1 500 Kč/800 Kč 
Němčina a Ruština                             1 500 Kč/800 Kč 
Tělovýchova              
Gymnastika, Aerobik                          600 Kč/350 Kč 
Cipísek                                               400 Kč/250 Kč 
Relax                                                  1 000 Kč/550 Kč 
Cvičení pro prostorově výraznější     1 000 Kč/550 Kč 
Bowling aneb kudy z nudy                1 000 Kč/550 Kč 
Přírodověda              
Rybáři, Chovatelé, Koumáci              vždy 600 Kč/350 Kč 
Přírodověda Nasobůrky                     600 Kč/350 Kč 
Kluby                        
Klub mladých                                    prevence            
Pletení z pedigu                                 100 Kč za schůzku 
Klub Raníček                                     30 Kč   za schůzku 
Klub novinářů a mladých autorů       20 Kč   za schůzku 
Klub hráčů scrabble                           20 Kč   za schůzku 
Další informace na DDM, ve vývěsních skříňkách a letácích.  Účastníci výuky angličtiny formou příměstského tábora. Foto: J.B. 



20.9.2008, chrám P. M. Sněžné, 19 hod.                    200/150,-Kč 
G. Fauré: Requiem 
A. Dvořák: Te Deum 
Z. Kloubová, J. Sulženko  
Český filharmonický sbor Brno 
Janáčkova filharmonie Ostrava 
Dirigent: S. Macura 
 
23.9.2008, pravoslavný kostel sv. Gorazda, 19 hod.         200,-Kč 
24.9.2008, chrám Očišťování P. Marie, Dub n. Mor.      120,-Kč 
Pravoslavné liturgické zpěvy  
Mužský sbor BOLSCHOI DON KOSAKEN   
Umělecký vedoucí:  P. Houdjakov  
Dirigent: Ivan Šaliev  
Do Dubu přistaven autobus, odjezd v 18.00 hod., tř. Svobody  
(u červeného kostela) 
 
27.9.2008, chrám sv. Michala, 19 hod.                         130/80,-Kč 
Polská duchovní hudba od středověku po současnost 
Chlapecký a mužský sbor Poznaňští slavíci   
Sbormistr:  S. Stuligrosz     

4.10.2007, chrám sv. Mořice, 19 hod.                          130/80,-Kč 
P. Fiala:         Píseň sestry Anežky a bratra Františka 
                        Pocta Janu Sarkandrovi 
M. Kabeláč :  III. symfonie pro žestě, tympány a varhany 
I. Valešová, H. Škarková, P. Zbořilová, T. Baďura, R. Žáková  
Český filharmonický sbor Brno  
M. Jakubíček, K. Klugarová - varhany 
Žesťová harmonie brněnských filharmoniků 
Dirigenti: P. Fiala a J. M. Krygel  
11.10.2008,  dóm sv.Václava, 19 hod.                          150/100,-Kč 
D. Cimarosa: Requiem 
M. Maťašová, T. Kružliaková, L. Ludha, G. Beláček  
Pěvecký sbor Lúčnica  
Cappella Istropolitana  
Dirigent: J. M. Krygel  
18.10.2008, chrám P. M. Sněžné, 19 hod.                  200/150,-Kč 
A. Dvořák: Stabat mater 
M. Haan, J. Sýkorová, T. Černý, M. Gurbal´ 
Sbor a orchestr Slezské filharmonie  Katovice 
Dirigent: S. Macura 

XV. ročník –  za podpory Olomouckého kraje, Statutárního města Olomouce, Ministerstva kultury ČR, pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

Pořádá MUSICA VIVA o.s., tel.: 585 220 645, 608 772 142 
www.podzimni-festival.cz 

Předprodej vstupenek v podloubí radnice 
Hromadné objednávky u pořadatele - 10% sleva  

Vážení čtenáři, 
my, učitelé v základních uměleckých školách, se v tomto čase připravu-

jeme na nový školní rok a těšíme se (a to není fráze ) na své žáky, se který-
mi jsme se dva měsíce neviděli.  

Rád vám to „těšíme se“ stručně vysvětlím. Systém vyučování 
v ZUŠkách je v evropském měřítku ojedinělý. Ano, jsme v EU v součas-
nosti jen takovým ostrůvkem, kde máme možnost se věnovat svým žákům 
zcela individuálně. Učitel hudebního oboru má v lekci jednoho, maximál-
ně dva žáky a ve výtvarném oboru cca 15 žáků, se kterými má možnost 
poměrně intenzívně pracovat stylem dialogu. Učitelé osobně doprovázejí 
své žáky na soutěže, na konzultace i zkoušky na školy vyššího typu, veřej-
ná vystoupení, semináře... a zde pochopitelně vznikají jisté osobní vztahy. 
Tyto vztahy a kontakty přetrvávají roky. Samozřejmě tento systém má i 
své stinné stránky. Změna učitele (z důvodů těhotenství, stěhování, od-
chod do důchodu a pod.) je z pohledu žáků poměrně nepříjemná záleži-
tost, která je zapříčiněna i tím, že naši žáci jsou citově vnímavější ke své-
mu okolí než ty děti, které tzv. sedí u počítačových her apod. Z informací, 

které jsem dostal z Asociace ZUŠek, vám s radostí mohu prozradit, že žáci 
našich škol jsou ve statistikách policie ČR v 0 % zastoupeni v  sociálně 
patologických jevech naší společnosti. 

Když už jsem zmínil tu změnu učitelů, v  nastávajícím školním roce při-
vítáme nové členy pedagogického sboru: Mgr. Martu Talabovou (flétna) a 
Mgr. Jindřicha Večeřu (klarinet), kterým tímto přeji jen uspokojení a ra-
dost z působení v ZUŠ Litovel. 

Vážení rodiče, naše škola má ještě určitou možnost i kapacitu přijmout 
nové zájemce o studium jak ve výtvarném, tak i v hudebním oboru. Jsme 
schopni za symbolický měsíční poplatek pronajmout i některé hudební ná-
stroje (trubka, harmonika, lesní roh, flétna...). 

Je to až neuvěřitelné, ale čas prázdnin a dovolených je již jen v našich 
vzpomínkách. A proto něco pro povzbuzení: čeká nás jistě další příjemné 
a v Česku velmi oblíbené období - HOUBAŘENÍ!         

Váš Ivo Škrabal, ZUŠ Litovel 

Organizace školního roku 2008/2009 v základních, středních, zá-
kladních uměleckých školách a konzervatořích. 

Období školního vyučování ve školním roce 2008/2009 začne ve všech 
základních, středních, základních uměleckých školách a konzervatořích v 
pondělí 1. září. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 
29. ledna 2009. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude 
ukončeno v úterý 30. června 2008. 
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října t.r. 
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2008 a skončí 
v pátek 2. ledna 2009. Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2009. 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2009.  
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny 
takto: 9. 2. – 15. 2. 2009 pro okres Olomouc, spolu s okresy Šumperk, 
Opava, Jeseník a dalšími. 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 
2009. 
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července do pondělí 31. srpna. 
Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 začne v úterý 1. 
září 2009.                                                                                             MŠMT  

Provoz plaveckého bazénu – ZŠ VÍTĚZNÁ LITOVEL –  
pro veřejnost, platný od září 2008:  

Po                               16.00 - 21.00 
Út         7.00 - 8.00     16.00 – 21.00    
St                                16.00 - 21.00     
Čt         7.00 - 8.00     16.00 – 21.00 
Pá                                16.00 - 21.00 
So                               13.00 - 19.00 
Ne                   10.00    -           19.00 hodin 
Ranní plavání: Út, Čt 7.00 – 8.00, Plavecké kroužky: Út, Čt 
Od 16. září bude změna. V úterý a ve čtvrtek zahajujeme plavecké 
kroužky, plavecký bazén bude pro veřejnost tyto dny uzavřen.  

Dubnový koncert bicích nástrojů v MK 



Soutěž pokračuje! V minulém kole uspěli : 
Marie Šimečková z Nasobůrek, Petra Svobo-
dová z Mladče a Jiří Černý z Litovle. 
Účastnilo se celkem 13 soutěžících.  
 Řešení zasílejte do redakce novin do 

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

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

 
Kamil Kuchejda 

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

e-mail: hpkuchejda@seznam.cz 

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

WWW.SEPREALITY.CZ 

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

• prodej RD v Litovli, po celk. rekon-
strukci, garáž, nové rozvody EE a vo-
dy, plovoucí podlahy, dlažba, využití 
k bydlení i komerčním účelům, cena 
5,5 mil. Kč 

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

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

• pronájem cihl. bytu 3+1 v Litovli, 
80 m2 , 4. patro, bez výtahu, kuch. lin-
ka, sporák, kotel, náj. 4.680 Kč/měs. + 
energie 

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

• pronáj. obch. prost. v centru Olo-
mouce, I. PP 120 m2, I. NP 125 m2, 
náj. 60.000 Kč/měs.+energie. 

Hledáme pro klienty ke koupi byty  

ARCUS - ONKO CENTRUM  
Vás srdečně zve na  BENEFIČNÍ AKCI,  

která se koná na podporu onkologického centra.  
Pořádáme taneční zábavu,  

budou hrát dvě skupiny KRÁPNÍK a SAX.  
Misto konání: areál PINDA u Litovle. 
Termín: 12. září od 20.00 hodin.  

Přijďte nás podpořit.   
www.arcus-oc.org   mobil: 603 533 288  

Jana Koželská, ředitelka, nositelka Ceny O. Havlové, 
signatářka Pařížské charty proti rakovině  

Všechny srdečně zveme na Litovelské slavnosti 6. září, kde se opět 
předvede naše muzika s dětským souborem. Dopoledne budou muzi-
kanti hrát samostatně při prohlídkách Staroštíkova mlýna a odpoledne 
společně s dětským souborem při vystoupeních v prostoru před Muze-
em. O týden později, v neděli 14. 9. 2008 můžete vidět náš dětský sou-
bor opět doprovázený dospěláckou muzikou na Hanáckých slavnos-
tech v Prostějově. 

Hanačka reprezentovala folklór ČR v Itálii. Reportáž přineseme  
v příštím čísle LN.                                                                               S.K. 

Zájezd Seniorklubu v rámci akce Olomouckého kraje  
„Seniorské cestování“ ve spolupráci s CK Pressburg do Zla-
tých Hor v úterý 30. září je plně obsazen, včetně náhradníků. Odjezd je 
v uvedený den v 9 hodin z náměstí se zastávkou na ulici Palackého u pod-
niku HEAD. Upozorňujeme zájemce o podobné zájezdy, že je možné se 
na ně ještě přihlásit, protože ty se konají až do konce září. Přihlášku a in-
formace najdete v posledním vydání „Olomouckého kraje“, výtisky jsou 
k dispozici na podatelně MěÚ.   

Pěší vycházku „Za smírčími kříži“ ve středu 20. 8. absolvovalo 32 seni-
orů a 4 děti. Ti se shromáždili na Sušilově ulici, aby si úvodem vyslechli 
informace k tématu od litovelského historika pana Lubomíra Šika i paní 
Evy Vaňkové, zastupující zde Mikroregion Litovelsko. Od ní také obdrže-
li leporelo, které právě ML vydal. První z křížů si senioři prohlédli na 
Červenské ulici (viz foto) a poté za příjemného letního odpoledne se pěš-
mo i kolmo vydali do Tří Dvorů k prohlídce dalšího z křížů. Pak všichni 
našli oázu k občerstvení v restauraci „U tří zlatých trojek“. Tady je také 
navštívil starosta města dr. Grézl, nejen aby je pozdravil, ale podal jim in-
formace o záměru vybudování cyklostezky z Litovle do Tří Dvorů, o dal-
ších plánovaných cyklostezkách, protipovodňových opatřeních a dalších 
záměrech Města Litovel v oblasti investiční výstavby. S potěšením kon-
statoval, že se činnost Seniorklubu dobře rozběhla a vyjádřil tomuto usku-
pení za Město Litovel plnou podporu. Je tu hlas – více takových akcí, rádi 
se setkáváme a také dovíme něco zajímavého. Sledujte naši vývěsní skříň-
ku v Husově ulici s nabídkou dalších akcí.        Samospráva Seniorklubu  

DNE 1. 9. 2008 BUDE NOVĚ OTEVŘENA 

PROVOZOVNA V LITOVLI  

NA PALACKÉHO ul. 34.  

PROVÁDÍME KOMPLETNÍ SERVIS  

VÝMĚNY AUTOSKEL PŘES POJIŠŤOVNY 

ZDARMA 

TEL. 585 154 631 MOB. 724 158 043 



Kdo se aspoň troško veznáte v našem krajo, 
vite, že ve Hvozdečko stoji dodnes stará hospo-
da. Je zrovna na moc a moc strategické křižovat-
ce bévaléch formanskéch cest na Bózov, k Oleš-
nicum a na třeti strano ke Kovářovo. Ten barák 
tam stál jož od nepaměti, mockrát bel přestavo-
vané a majiteli se tam po staleti střidale jak po-
slanci ve sněmovni. Dneská je hospoda jož 
opoštěná, okna vekločeny, střecha prolomená 
těžkym sněhem, keryho bévá v zémě na Bózov-
sko decky dosť, a meslim jož nežeje ani žádné 
pamětnik odálosti, kery se tam děle za staréch 
času. „No“, řeknete si, „copak be se v hospodě 
muhlo tak zvláštniho přehodit? Tak akorát se 
někdo občas pořádně picnol a odělal nejakó os-
todo, co inyho be tak muhlo bet na té barabizně 
zajimavyho?“ Ja, ja, jenom si nemeslete, jenom 
debe ten barák muhl vekládat! To be bele litá-
nie! O jedné přihodě, kerá se to odála, vám včel 
povim.  

Za času krále Poldo drohyho bel svět plné 
všelejakéch potvor. Po lesich se proháněle héka-
li a jezinke, na lókách tancovale všelejaky vile a 
dež ste si nedale pozor, muhle ste natrefit vra-
ceja se v noce z putyke na kdejaky hořici stvoře-
ni – od pséku, přes ohnivy chlape, až po všeleja-
ky předměte: botke, sode a iny hlópostě, kery 
vás sice oměle postrašet, ale té škode zas nena-
dělale toli. To třeba hastrmani, ti dokázale sem 
tam aji otopit nejakyho ožralo.  

No a za tech dob bela ešče jedna zvláštni kate-
górie strašedel. One to snaď ani strašedla nebe-
le, protože celkem levko žele vedle ledi, tak jak 
třeba zviřata. Jenom s tém rozdilem, že oměle 
mlovit a chodile po dvóch. Nebel to nikdo iné, 
než čertiska. Peklo je veslalo na zem, abe to 
škodile a zháněle hřišnike pro dosť náročné 
podzemni provoz. Ono – vehřivat zemsky jádro 
néni žádné med, každé topič je hneď onavené, 
nikdo moc dělat nechce a všeci majó svy odbo-
re, tož se mosijó dělat nábore. A dež ani te neza-
beró, řeši se nedostatek pracovnich sel všelejak.  

No ja, ale nebel čert jak čert. Nekeři brale te 
svy funkce ohromně vážně. Bele to takovi ti 
dravci, keři za každém checeném darebó hneď 
viděle tučnó provizo a tak makale bez nejakyho 
věčiho cito, zato o to vic. No a pak ti drozi rara-
ši, to bela ta sorta, co jož měle pár tisic let za 
sebó a po tolika letech složbe Peklo neviděle do 
duchodo pražádnó perspektivo. Ti teda na to 
strašeni a lapáni ptáčku darebáčku moc nebele. 
Ti si rač nekde odělale tichy zázemi a tam celé 
deň prochrápale a v noce pak mazale karte. Lu-
ciper sice čas od časo odělal nejakó inšpekci, ale 
staři čerti bele takovi jož otrli a řikale si, copak 
be si na nás kdo vzal. A dělale si svy. Hlavně 
klid a zadke v teple.  

No a jedna taková pekelnická buňka bela na-

sazená take v té staré hospodě ve Hvozdečko, 
kerymo se tenkrát řikalo zkráceně Vozdečko. 
Bele to tři vepelichani raraši, každé měl tak dva-
nástset let, zarostli, špinavi a smrděle tak, že for-
mani, keři v noce jele s povozama okolo, se zbó-
zivale a meslele, že jož só v Loštěcich. Meslim 
všeci znáte to pohádko z televize Hrátke s čer-
tem. Tak to bele oni, jak debe temo Neumanno-
vi če Filipovskymo z oka vepadle. Vlastně nao-
pak, ta pohádka bela natočená až nekolek set let 
po této přihodě. Ti tři prdoli bele věčně zalezli 
na huře nad hospodó a celé celičké deň provále-
le. Sem tam nekeré velezl na vzduch, protože 
měl složbo, a chetl toť veverko, tam nejakó žabo 
nebo meš, abe měle co do hob. A to belo tak 
všecko. Shnili bele jak – jak – no, jak čerti.  

No a jednyho dňa přešil do té paluše krajánek. 
Bel najaté od paňmáme Polesné, kerá momen-
tálně měla to krčmo, na obligátni řezáni dřeva 
na zemo. Menoval se Mořic Hrdina, ale přijme-
ni pré belo vemešleny. Sám bel od narozeni se-
rotek, keryho našle na palóko na svatyho Mořice 
a ojale se ho chalopnici až z dalekyho Hartynko-
va. Mino Hrdina si sám vedobel v jedné z tech 
nesčetnéch válek všeckéch protivá všeckém, ke-
réch belo tehdá na stovke. No a ten Hrdina pře-
šil do teho Vozdečka a zháněl a řezal to dřevo. 
Obytoval se právě na té huře nad hospodó.  
Řekno vám, to belo neco na čerte! Hneď prvni 

večir, dež Mořic okládal svy odřeny tělo na slá-
mo, začle te potvore jeden po drohym velizat jak 
po dyšťo slemáce na salát. „Cococococo toť po-
hledáváš, čečečečerve!“ „Tahni odkuďs přešil, 
nebo tě zadávime, rozpářeme, oškrtime a ešče 
aji zmlátime!“ Tak a podobně na milyho kraján-
ka spostile. Ale belo to, jak dež pšókne do pově-
tři. Na takovyho Hrdino se mosi ináč a né s kok-
tavó pěsničkó. „A co debech zmlátil já vás, ve 
jedni hléstožróti!“ skřékl nahlas tak, že se zatřisl 
trámek. No co vám mám vekládat, chvilo to tam 
vepádalo jak v žedovské škole. Hádáni, překře-
kováni, kokokokokoktáni, kašláni, kécháni, mr-
mláni a bročeni. Až teho začal mět Mořic Hrdi-
na dosť a zahulákal: „Tož tak! Ešle nepřestane-
te, dostanete po čonich, a to hneď!!!“ a vetahl 
sokovico, keró tak praštěl o podlaho, že tam 
zvostala réha, keró náhodni návštěvnici mužó 
pozorovat ešče dnes, dež se dostanó po práchni-
véch schodech až navrch.  

Pekelnici bele rázem jak ókropci. Tetelele se v 
roho jak zdrcly mliko a s vepleštěnéma očeska-
ma sledovale chlapisko, co odělá. Ten ale nic. 
Natahl se do té sláme a že si zdřimne. No ja, ale 
to vite, zvek je železná košola a za chvilenko se 
tem bubákum začle klepat roke jak ratlikum no-
žeska. Bele zvekli na každonočni mariáš a na-
jednó nevěděle, ešle mužó rošet nebo né. Nako-
nec teho némlačiho napadlo, že be se teda mes-
lim muhle zeptat. „A tož, pantáto, co debesme si 
zahrále karte… Nebel beste protivá? Me besme 
bele poticho, ale to vite, nemužem jož bez teho 
bet...“ „Ale ja, hréte si co chcete, jenom mě 
nechte na pokojo, so nadřené jak kuň a mosim 
se kapánek vespat.“ „A co debeste si zahrál s 
nama?“ povidá na to ten chlopatec. „Ja, ja. To 

známe, prohrajo došo a ve se pak bodete řehtat a 
já bodo jak blbé v pekle, co?“ Tož se tak chvilo 
dohadovale, čerti že né, došo že mo nechajó, že 
si mosi s něma zahrát, ve šterech že je to lepši, a 
tak pořáď dokola, až teda ten Hrdina říká: „Tak 
dobře. Dež teda nepude o to došo, tož o co?“  

„Totototož, řeřeřeřekni si.“ „Vite co, ve čerch-
manti? Mám v gatich mišek a ten je furt prázd-
né. Co takle si zahrát o ten mišek. Dež prohrajo, 
je váš, ale ešle vehrajo, zařidite, abech měl ten 
mišek bezedné!“ Tož to belo slovo do rvačke. 
Po krátké poradě raraši naznale, že to je dosť 
dobrá sázka. Sice nevijó, co be dělale s prázd-
ném miškem, ale na drohé straně si aspoň ožejó 
hazardo, a protože to jož nejaky to stoleti pocti-
vě trénojó, sténě mosijó vehrát, takže Peklo žád-
ná škoda nevznikne. „Malá dává!“ A jož to jede, 
jož se to rozdává. „Barva?“ „Dobrá...“ „Flek!“  
„V ěči!“ „Eště věči!“ „Tote!“ „Bote!“ „Kalhote!“ 
Takovy a ešče lepši véraze licó po té huře. Mari-
áš je mariáš. Pekelnici se tak vžele do hre, že aji 
ten koktavé přestal koktat, nachlazené posmrko-
vat a ten hlópóčké málem zmódřel. Hrdina se 
drži přimo hrdinske. Neposti zbetečně žádné 
štych. „A pozor, a dvacet! A šterecet! A trumf! 
A sedma nakonec, ať se mám dobře!“ Co bech 
vám vic řikal. Mořic Hrdina te čertiska hneď v 
první hře obehrál jak maly harante, takže na ně-
ho zvostale čočet jak chlopaty a rohaty žabe z 
keške. „Tak a je to. Včel splňte svy slebe a ve-
plaťte mně sázko!“ 

Ti se škliběle, vrčele, ňafale, škrabale, zobama 
skřipěle a mrčele! Ale sázka je sázka a přes to 
jede vlak. Japak ho jenom, potvoro, obelstime? 
Néstarši čert nakonec s vitězoslavném gsichtem 
odělá: 

„Bre bre bre, škvrk!“ a povidá: „Tož Mořico, 
včel jož máš, cos vehrál. Tak si to pěkně ožé!
Hahaha!“ A s velekym pšóknótim všeci tři zmi-
zele v oblako kóře. Jenom po nich zvostala na 
huře taková sernatá rychna, že mosel Hrdina na 
chvilo ven, abe se nadéchl čerstvyho vzducho.  

Váženi, právem se ptáte, jak to cely dopadlo. 
Co bech vám na to řekl? Já nevim, ešle dobře 
nebo špatně. Jisty je, že čerti svó sázko veplatile, 
ale jakym zpusobem! 

Dež ráno krajánek stával, abe pokračoval v 
započaté robotě a chestal se do Héko na dřevo, 
přepadl ho takové divné pocit, keré jož dlóho 
nepamatoval. Taková jakáse choť. Ale né na 
nejaky jidlo nebo piti. Bela to choť na špásování 
s babama. A ta choť bela tak hrozná, že on mo-
sel všeckyho nechat a jit hledat nejakó to babo. 
A dež jo našil a zašpásovale si, co meslite, měl 
pokuj? Včel přende ta pointa: Věřite, že neměl? 
Představte si, že ti chlopati zmetci si z něho odě-
lale srando. Ja, splnile sázko, Hrdina měl pořáď 
plné mišek, ale zlaťáke v něm nebele ani ná-
hodó... 

Z Hanácké ambasáde jenom, ale jenom pro 
Vás, keři to čtete, Petr Linduška. Osobně. 

 
Malá poznámka na sám konec. Tato pověsť 

néni nijak vázaná na pověsti pana Stróhala. Je 
jenom a jenom moja. A včel e Vaša. 

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    



 



V rámci cyklu „Musica Poetica“ zazní písně trampské a vodácké jako 
jsou Silver Hill, Valouny, Obchoďák, které můžete na koncertech zaslech-
nout již několik měsíců. Nechybí ani známé hity jako je Amazonka, Tři 
kříže, Jonatán a také vodácké písničky, které vznikly spoluprací souboru 
se známým spisovatelem Zdeňkem ŠMÍDEM . 

Pořad je proložen vlastním osobitým vyprávěním příhod ze života prota-
gonistů i jejich populárních kolegů – známých muzikantů. HOP TROP 
kromě živé hudby a svých nahrávek nabízí posluchačům na svých koncer-
tech jako novinku knížku se všemi písničkami a mnoha fotografiemi. 

Skupina HOP TROP je stálicí na scéně trampské hudby už plných 23 
let. Od svého vzniku hraje stále v původním složení – Ladislav Huber-
ťák Kučera, Jaroslav Samson Lenk a Jaromír Šroub Vondra. 

HOP TROP byl hodnocen na festivalech Porta nejvyššími cenami za 
interpretaci i autorství a v roce 1988 se stal držitelem Zlaté Porty. Za al-
bum, vydané GZ Loděnice v roce 1990 s názvem „Hop Trop II“, byly hu-
debníkům předány ZLATÉ DESKY a později PLATINOVÉ DESKY. 
Skupina HOP TROP mnohokrát vystupovala v televizních pořadech a její 
autorské písničky jsou denně vysílány soukromými i státními rozhlasový-
mi stanicemi. Přijali je za své trampové, vodáci i romantici se vztahem  
k cestování a přírodě. Některé zlidověly a jsou vyučovány v základních 
školách. Na své cestě po USA HOP TROP vystoupeními potěšil i české a 
slovenské krajany.  

Diskografie: 1987 – Hop Trop live Na Petynce, 1990 – Hop Trop II, 
1991 – Svátek, 1993 – Hop Trop na Venkově, 1994 – Veselá bída, 1996 – 
Proč bychom se netopili, 1998 – Potvory, 2000 – Bestiální Uf, 2004 – 
Trojhlavá saň. 

Obsazení: Ladislav HUBERŤÁK Ku čera – akustická kytara, zpěv, Ja-
roslav SAMSON Lenk – akustická kytara, zpěv, Jaromír ŠROUB Von-
dra – kontrabas, zpěv. 

Koncert proběhne ve středu 17. září 2008 v 19 hodin v Koncertním 
sále MK Litovel. Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč. Vstu-
penky si můžete zakoupit v pokladně Městského klubu Litovel nebo  
v TIC (Bavi). -MK- 

Městský klub Litovel pořádá koncert Dr. Reginalda Kefera a operní pěv-
kyně Magdy Málkové, který si můžete přijít poslechnout do krásného pro-
středí kostela sv. Marka v Litovli ve čtvrtek 25. září v 18.00 hod.   

Mgr. PhDr. REGINALD KEFER  po absolutoriu varhanního oddělení 
pražské konzervatoře studoval dirigování na pražské AMU, filosofii na 
Karlově univerzitě a gregoriánský chorál v proslulém klášteře Sain-Pierre 
de Solesmes ve Francii. Doktorát hudebních věd obhájil na Masarykově 
univerzitě v Brně. Již v době studia působil jako regenschori chrámu sv. 
Mikuláše na Malé Straně a získal titul laureáta na několika mezinárodních 
varhanních soutěžích.  

Především ale působil jako operní dirigent, a to nejprve v Ústí nad La-
bem, pak Janáčkově opeře v Brně a nakonec v olomoucké opeře, převáž-
nou dobu jako její umělecký šéf. Přitom pravidelně hostoval v pražském 
Národním divadle. Jako dirigent či varhaník navštívil téměř všechny ev-
ropské země, Čínu, Kanadu a Kubu.  

Na svých varhanních koncertech propagoval především soudobou čes-
kou tvorbu a řada skladatelů mu věnovala své skladby. Spoustu let učil na 
brněnské JAMU. I když je již v důchodu, stále ještě spolupracuje v Olo-
mouci s Moravským divadlem, Palackého univerzitou v Olomouci a Fil-
harmonií B. Martinů ve Zlíně. Učí i na ZUŠ v Litovli. V relacích Českého 
rozhlasu ještě stále můžeme slyšet nahrávky z doby, kdy byl klavírním 
partnerem zpěváků – národních umělců L. Domanínské, E. Hakena, V. 
Přibyla a dalších.   

MAGDA MÁLKOVÁ po absolutoriu brněnské konzervatoře okamžitě 
nastoupila do olomoucké opery, kde působí jako sólistka v hlavních rolích 
oboru mlado-dramatického a dramatického sopránu. Stejný hlasový obor 
zpívá i ve Státní opeře v Praze. Za ztvárnění role Anežky ze Smetanových 
Dvou vdov obdržela vysoce prestižní celostátní cenu Jednoty hudebního 
divadla „Libušku“, za roli Abigail ve Verdiho opeře Nabucco byla nomi-
nována na cenu Thalie. Pravidelně hostuje i v zahraničí.  

Srdečně vás zvou pořadatelé. Vstupné 60 Kč, pro předplatitele KPH 
zdarma. 

Velký sál Záložny Litovel, 1. října 2008 v 19.30 hodin 

Dynamická a působivá irská taneční show, ve které ožívá příběh staré 
keltské legendy o lásce člověka a víly. Atmosféru tohoto programu půso-
bivě zvýrazňuje velkolepé scénické a světelné vyznění a mnoho kostýmo-
vých převleků, které efektně dotváří dokonalý umělecký zážitek z předsta-
vení. Irské tance jsou zosobněním dokonalého souladu, rytmu a jedinečné 
harmonie pohybů. 

Tvůrci programu připravili dokonalý koktajl pro všechny smysly. Pulzu-
jící energie mládí se spojuje s opojnými pocity radosti a smutku. Charak-
teristická irská hudba spojená s taneční virtuozitou, rafinovaná práce no-
hou, strhující rytmus a údernost irského stepu, to vše vytváří dokonalou 
taneční show. 

Známý slovenský taneční soubor Merlin má na kontě mnoho domácích i 
zahraničních vystoupení, ve svém zaměření patří k nejlepším v Evropě. 

Tato znamenitá podívaná se u nás uskuteční premiérově ve středu 1. říj-
na v 19.30 hod. ve Velkém sále Záložny v Litovli. Vstupné v předprodeji 
290 Kč, na místě 350 Kč. Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně Měst-
ského klubu Litovel nebo v TIC (Bavi).  

HOP TROP 



 
sobota 6. 9. 10.00 – 16.00 hod.  
Den otevřených dveří v MC Rybička, 1. a 2. patro,  
v rámci Litovelských slavností 
 
pátek 19. 9. 10.00 hod.  
Setkání MC Olomouckého kraje  
ve spolupráci se sdružením OliVy o.s. (Olomouc i Vy)  
hosté: hejtman OK RNDr. Ivan Kosatík, Ing. Tomáš Kvapil,  
starosta Litovle MVDr. Vojtěch Grézl a další 

 
 

středa 24. 9. 18.00 – 19.30 hod. (učebna 2. p. MC)  
Přednáškový večer s dětským klinickým psychologem Mgr. 
Inkou Koutnou na téma: Školní zralost s ukázkou testu,  
hlídání dětí zajištěno v 1. p. MC 
 
 

Opět začínáme v pondělí 1. září 2008  
dle uveřejněného programu. 

Jan Němec – KRAJINA A LIDÉ  
11. – 26. 9., Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8-
15, ST 8-17, PÁ 8-13, SO 10-13, volný vstup 

Vernisáž: středa 10. 9. 2008 v 17.00 hod. 
 
ZAHÁJENÍ TANE ČNÍHO KURZU PRO ZA ČÁTEČNÍKY  
pátek 12. 9., Velký sál Záložny v Litovli, 17.30 hod. 
pod vedením tanečních mistrů Coufalových 
 
ZAHÁJENÍ TANE ČNÍHO KURZU PRO DOSPĚLÉ  
pátek 12. 9., Velký sál Záložny v Litovli, 20.15 hod. 
pod vedením tanečních mistrů Coufalových  
 
HOP TROP 
středa 17. 9., Koncertní sál MK Litovel, 19.00 hod.,  
vstupné: předprodej 100 Kč, na místě 150 Kč 
známá trampská kapela, z cyklu „MUSICA POETICA“ 
 
Dr. Reginald KEFER varhany, Magda MÁLKOVÁ operní zpěv 
čtvrtek 25. 9., kostel sv. Marka v Litovli, 18.00 hod., vstupné: 60 Kč  
(pro předplatitele KPH zdarma) 

Ř-GŘ a další 
sobota 27. 9., Malý sál Záložny v Litovli, 18.00 hod., vstupné: 40 Kč 
rock, pořadatel: Ř-GŘ Unčovice 
 
Předplatné:  
divadelní sezóna 2008/2009  
1. - 6. řada 550 Kč, 8. – 10. řada 500 Kč, 11. – 20. řada 450 Kč 
koncertní sezóna KPH 2008/2009  350 Kč/200 Kč (důchodci a studenti) 
 
Předprodej:      
MK Litovel , nám. Př. Otakara 753, Litovel  
tel.: 585 341 633, e-mail: brustikova@mklitovel.cz 
TIC (Bavi) Litovel, nám. Př. Otakara 754 
tel.: 585 342 300, e-mail: info@bavi.cz  
 
Připravujeme na říjen: 
MYSTERY OF THE DANCE, VESELKA Z LOŠTIC, HANA ZAGO-
ROVÁ (host: P. Rezek) 
listopad: SLET BUBENÍKŮ, KRÁSKA A ZVÍŘE, DRUHÁ KAPITOLA 
(divadlo) 

www.mklitovel.cz, www.mestolitovel.cz    
                  ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 

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

AKCE NA ZÁŘÍ: 



Muzejní společnost Litovelska připravila 2 poznávací zájezdy. Prv-
ním z nich bude celodenní autobusový zájezd nazvaný „Zajímavosti 
okolí vojenského prostoru Libavá“ s průvodkyní Janou Krejčovou. 
Zájezd se uskuteční v sobotu dne 20. září 2008 a vypravíme se po trase 
Kozlov, Zelený Kříž, Slavkov, Potštát, Lipná (dřevěný kostel), Lubo-
měř, Spálov (Panna Maria ve skále, zde je možné poobědvat v místním 
hostinci), Budišov nad Budišovkou (Muzeum břidlice), Stará Voda 
(poutní kostel), Město Libavá (pomník příslušníků PTP) a Jívová 
(chrám).  

Druhý zájezd se uskuteční v termínu 18. října 2008. Půjde o výlet do 
tradičního poutního místa – do Dubu nad Moravou (chrám 
s výkladem, myslivecký salonek, občerstvení) a dále do Tovačova 
(zámek). Odjezd z Náměstí Přemysla Otakara v Litovli je plánován na 8 
hodin. Účastnický poplatek pro členy MSL je 50,- Kč, ostatní 100,- Kč. 
Podmínky jsou stejné jako u prvního zájezdu, tzn. že cena zahrnuje 
pouze dopravu. Předběžnou účast můžete nahlásit místě rovněž do 31. 
srpna, závazně do 30. září 2008.   

  Výbor MSL 

Poděkování za přispění do muzej-
ních sbírek patří těmto dárcům: 
Marii Bendové z Mladče za lyže 
s hůlkami, putnu, vidle, lopatku, 
dřevěnou mísu a fotografie, vše jste 
mohli vidět na výstavě „Mladeč – 
Nové Zámky – Sobáčov“ předsta-
vující obec Mikroregionu (viz foto) 

Luďku Bergerovi z Nasobůrek za 
přístroj na vykrajování jádřinců 
jablek a hrušek 
Manželům Berkovým z Horky nad 
Moravou za necky (troky) 
Zdeňku Cejpkovi z Prosetína za 
kamennou činku Gustava Frišten-
ského (viz foto)   

Karlu Čepovi z Nasobůrek za elek-
trický kalkulátor  
Josefu Dolákovi ze Seničky za dře-
věné ramenné váhy, časopis Česko-
slovenský truhlář, pomůcku řezníka 
na šlemování střev, smaltovaný hr-
nek, ceník stavebního kování a ko-
vářský měch (viz foto) 

Františku Drešrovi z Litovle za tis-
koviny z roku 1989 a knihu Nový 
lékařský rádce 
Jiřímu Faltýnkovi z Rozvadovic za 
logaritmická pravítka a kovové pe-
četidlo  
Karlu Faltýnkovi z Příkaz za Ha-
nácké kalendáře 
Libuši Grohmanové z Litovle za 
elektrickou vrtačku, dámské pio-
nýrské sako a opasek, knihu, turis-
tický batoh, tornu, stan a kapesní-
ček na památku sjezdu KSČ  
Aleně Hajičkové z Litovle za foto-
grafie a album vztahující se k firmě 
Stanislava Smékala 

Janu Hartmannovi z Litovle a Li-
buši Vančurové z Třeboně za před-
měty z rodinné pozůstalosti (foto) 

Jaromíru Hlavinkovi z Litovle za 
tiskoviny z let 1968/1969 
Marii Hrubé z Litovle za transpa-
rent z éry socialismu 

Bohdanu Kaňákovi z Olomouce za 
soubor map Olomouce a Olomouc-
kého kraje 
Františku Kargerovi z Litovle za 
litinový podstavec pod lihový vařič 
a stahovací kuchyňskou lampu  
Vlastimilu Kleiblovi z Litovle za 
rádio z šedesátých let 
Naděždě Klosové z Litovle za tis-
koviny z roku 1989 a fotografickou 
publikaci o Olomouci 
Jaroslavě Köhlerové z Litovle za 
dámské boty s flokovan. podrážkou 
Vítězslavu Kollmannovi z Litovle 
za tiskařské štočky (pozůstalost po 
Josefu Chlíbkovi) a knihu o Louča-
nech 

Muzejní společnost Litovelska, o. s., upozorňuje na možnost koupě pu-
blikace „Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2007“. Celkem 11 pří-
spěvků včetně obrazových příloh od 11 různých autorů se mj. zabývá ar-
cheologickými výzkumy na Starém městě v Litovli, místním ochotnickým 
divadlem, hanáckou svatbou - projektem Folklorního souboru Hanačka, 
školními budovami v Litovli, továrnou Emanuela Marka v Chudobíně aj. 
Poslední výtisky můžete zakoupit v Muzeu Litovel, příp. v knihkupectví 
Atlas alfa Petra Lindušky nebo v knihkupectví Sorbonne Pavly Válkové. 

Oznamujeme Vám, že připravujeme Ročenku MSL 2008. Uvítáme pří-
spěvky z historie  i současnosti Litovle a Litovelska. Máte-li zájem také 
přispět, kontaktujte nás. Vaše příspěvky očekáváme do 31. října 2008.  

Adresa: Muzeum Litovel, Smyčkova 795, 784 01  Litovel, email:  mu-
zeum@muzeumlitovel, telefon: 585 341 465.                                 

Miroslavu Haiznerovi z Mladče za blíže neurčený předmět. Byl nám 
předán jako nástroj užívaný v potravinářství, nejspíše ve sladovnictví, 
ale nemusí tomu tak být. Obracíme se na Vás, čtenáře LN, se žádostí o 
pomoc při identifikaci tohoto předmětu (viz foto). Pokud tušíte co je na 
obrázku, sdělte nám to. 

28. září končí výstava věnovaná 120 letům Klubu českých turistů . Již 
nyní se pro vás připravuje nová výstava s názvem „Letopočty končící 
osmičkou“. Slavnostní vernisáž bude 8. října 2008. Výstava představí 
nejen osudové osmičky z pohledu celostátního, ale bude dokumentovat 
i dění v Litovli a blízkém okolí. Pokud i u Vás máte nějaké zajímavé 
materiály k roku 1918, 1938, 1948, příp. 1968, rádi si je od Vás zapůj-
číme. Máme zájem o předměty se vztahem k regionu – Moravě, Olo-
moucku, Litovelsku.  

Ve Vísce byla v neděli dne 23.8.2008 slavnostně otevřena knihovna za 
účasti pana starosty Grézla a zástupců města a městské knihovny. V nové 

knihovně jsou k dispozici na zapůjčení knihy různých žánrů pro všechny 
věkové kategorie a dále je zde zdarma přístupný Internet. Také je zde 
možnost kopírování a skenování materiálů. Otevírací doba knihovny bude 
od září 2008 v úterý od 18.00 do 20.00 hodin a v neděli od 18.00 do 
20.00 hodin. Těším se na Vaši návštěvu.      Lucie Zlámalová - knihovnice 



Obrovský parník lodní společnosti Pelni naposledy mocně zahoukal a 
po chvíli vyplouvá od mola přístavu Surabaja na východě indonéského 
ostrova Jáva. Nevím, proč mi v uších zní píseň Hany Hegerové Surabaja 
Johny. Stylově si zapaluji alespoň doutník a spolu se svými kamarády se 
pohledem loučíme s pevninou. Před námi je 24 hodinová plavba přes Já-
vanské moře na ostrov Sulawesi. Opět jsem na cestě za exotikou. Je leden 
2008 a my se těšíme na nové cestovatelské zážitky. 

Ostrov Sulawesi mě lákal od chvíle, kdy jsem spatřil nádherné barevné 
fotografie pohřebních obřadů, které vykonává národ Torajů, žijící 
v horách centrální části ostrova. Překrásné hory, tropická vegetace a neob-
vyklá architektura vesnických obydlí tvoří kulisu k nepochopitelně krva-
vým obřadům, při kterých umírají stovky zvířat. Hned jsem si toto místo 
zařadil mezi mé soukromé „top cíle“, které bych rád viděl. 

Ostrov Sulawesi (jmenoval se kdysi Celebes) mě ovšem lákal i jinými 
zajímavostmi. Například je zde velká koncentrace činných sopek, které se 
dají snadno zdolat. Zajímavá je i fauna a flora ostrova. Jak známo, ostrov 
leží na východ od Wallisova příkopu a živočichové i rostlinstvo se liší od 
asijských druhů. Také mě velmi lákaly korálové ostrovy Togiany, ležící 
přesně na rovníku nedaleko Sulawesi. 

To vše a mnohé jiné se stalo naším cílem. A bohudíky jsme všechno a 
vlastně mnohem více měli možnost na naší měsíční cestě ostrovem vidět. 

Po krátkém pobytu v přístavu Makasar, který leží na jižním pobřeží os-
trova a je jeho největším městem i správním střediskem, jsme se vypravili 
na sever. Uprostřed ostrova v malebných horách leží oblast Tana Toraja – 
země Torajů. Tento zajímavý a hrdý národ přijal křesťanství (i toto je 
v jinak převážně islámské Indonésii zajímavost), ale přesto si uchovává 
silné předkřesťanské tradice, včetně obřadů smrti. 

Torajové žijí dodnes v typických dřevěných domech připomínajících 
lodě. Podle legendy připluli odkudsi ze severu (Filipíny??) a protože ne-
měli zpočátku kde bydlet, využili svoje lodě jako příbytek tak, že je prostě 
obrátili dnem vzhůru. Dnes ty opravdové domy stojí v řadách naproti sobě 
a jsou nádherně barevně zdobené. Nezbytnou výzdobou jsou také buvolí 
rohy. Buvol hraje totiž v životě Torajů důležitou roli: je symbolem bohat-
ství a počestnosti rodiny a podle tradice vyprovází zemřelé do „Země du-
ší“, což je jakýsi Torajský ráj.  

Pohřební obřady trvají několik dnů a jsou vyvrcholením života. Zesnulí 
jsou pohřbíváni do vysoko umístěných skalních hrobů ve společnosti dře-
věných figurín. Těm se říká tau-tau a jsou vyhotovené přesně podle podo-
by zemřelého. Také jsou oblečené do jeho obleku. Torajové věří, že kdyby 
se nebožtíci chtěli vrátit, použijí oči a oblečení právě ze svojí sošky tau-
tau. Ale než je zemřelý takto pohřben, uběhne velmi dlouhá doba. Po smr-
ti je mrtvola nabalzamována a na několik měsíců uložena ve zvláštní části 
domu. Rodina se k nebožtíkovi chová tak, jako by žil. Mluví na něho a 
nosí mu jídlo a pití. 

Tato dlouhá doba k vlastnímu pohřbu je nutná proto, aby pozůstalí ušet-
řili dostatek prostředků pro uspořádání pohřbu. Pohřební slavnosti trvají 
spoustu dnů a jsou na nich přítomny stovky hostů. V jejich průběhu jsou 
rituálně obětováni buvoli a prasata. Čím více zabitých zvířat, tím význam-
nější postavení měl zemřelý. U těch nejváženějších a nejbohatších lidí se 
počet zabitých buvolů a prasat počítá na stovky!! 

Součástí obřadů jsou také dlouhé proslovy řečníků v domorodých kro-
jích, zpěvy a spousty jídla ze zabitých zvířat. Po celou dobu je tělo zemře-
lého uloženo v rakvi, která stojí v centru těchto událostí – uprostřed pro-
stranství na návsi. Teprve až obřady skončí je nebožtík považovaný za ze-
mřelého, a může být umístěn do skalního hrobu. 

Dostat se na takový pohřeb není právě jednoduché. Ne, že by cizinci ne-
byli vítáni, právě naopak. Vesničané jsou pyšní na takovéto hosty, kteří 

prestiž zesnulého i pozůstalých zvýší. Potíž je najít vesnici, ve které se 
právě obřady konají. Také se může stát, že v době kdy oblast navštívíte, se 
žádný pohřeb nekoná. My jsme měli štěstí. Po příjezdu do městečka Ran-
tepao, které je centrem oblasti Toraja, jsme potkali mladého muže jenž 
nám slíbil, že zjistí, kde se obřad koná. Vyšlo to ale až na podruhé. První 
den jsme přijeli na „funus po funuse“. Obřady právě skončily. Ale nelito-
vali jsme. Tato první vesnice byla ztracená vysoko v horách a její okolí 
bylo překrásné. A tak jsme se celý den toulali po zeleném tropickém ráji. 

Když jsme potom večer seděli v hospůdce na večeři, objevil se náš mla-
dý indonéský přítel a řekl, že vypátral tu pravou vesnici, ve které se po-
hřeb opravdu koná, a že nás tam zítra dovede. A tentokrát to vyšlo. 

Hned brzy ráno jsme se vypravili do vesnice vzdálené asi půl hodiny 
jízdy autem z Rantepaa. Vesnice byla ukrytá kilometr od silnice v kop-
cích. Po celý den sem proudily zástupy lidí. Odhadovali jsme počet smu-
tečních hostů v tomto dni na 2000. Po příchodu jsme byli představeni ná-
čelníkovi vesnice. Předali jsme mu doporučený dar, karton cigaret. Poté 
nám bylo poskytnuto občerstvení a my jsme si mohli začít všechno dů-
kladně prohlížet. Uprostřed návsi stála vyzdobená rakev. Kolem ní stále 
procházeli hosté, kteří byli uváděni do zvláštního prostoru, kde bylo podá-
váno jídlo. Během dne se tak vystřídali všichni smuteční hosté. 

Všude kolem vesnice se ozýval ryk zabíjených prasat. Umírala všude. 
Kolem vesnice, za obydlími, prostě všude, kde bylo trošku místa, se vraž-
dilo. Jejich beznadějný kvikot mi ještě teď zní v uších. Prasata sem byla 
nošena jako dar některých hostů a jména dárců byla obřadně čtena. Během 
dne sem, do středu obce, byli přiváděni i buvoli také určení k obřadu smr-
ti. Už přichází první oběť; v nečekaném okamžiku se zaleskla čepel dýky a 
hrdlo obrovského zvířete je proťaté. Zvíře jako by nechápalo, co se děje. 
Bezmocně stojí a krev mu stříká z hrdla. Postupně slábne a padá k zemi. 
Následuje agonie smrti, která se mi zdá být hrozně dlouhá. V neuvěřitelně 
krátké době je zvíře zručnými řezníky rozporcováno. A přichází další bu-
voli. Všude potoky krve. Obřad trvá několik dnů…  

Ale na to už nemáme žaludky. Je odpoledne a my odcházíme. Proti nám 
vchází do vesnice další a další hosté. Nosí sem prasata a vodí býky. Netu-
ším, kolik zvířat bylo v tomto jediném dnu obětováno. Určitě stovky. Ža-
ludky máme sevřené. Dnes asi večeřet nebudeme. 

Pohřební obřady Torajů byly bezesporu jedním z nejsilnějších zážitků 
naší cesty. Čekaly na nás ještě korálové ostrovy na rovníku a činné sopky 
na severu ostrova, indonéské dobrodružství pokračovalo. Ale to by bylo 
již jiné povídání.                                                                       Václav Arnoš 

Typické domy v podobě lodí. Zabíjení obětních zvířat. 

Tau-tau, dřevěné sochy zesnulých. 
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Sedmý ročník Free Litovel Bobr Biku už zná 
svého vítěze. V čase 1:57:57 zvítězil nad soupe-
ři i tratí Petr Březina z Olomouce.  

V dramatickém závěrečném finiši Březina na 
cílové pásce přespurtoval dva Opavany – Radka 
Svěntého a Ondřeje Kavana. Sílu opavských 
cyklistů na letošním Bobr Biku potvrdila vítězka 
ženské kategorie Lenka Válková, která nadělila 
druhé v pořadí Miroslavě Šaichové z Hluboček 
více než devět minut. Třetí nejrychlejší ženou 
dnes byla Hanka Slováčková ze Želechovic. 
Nejlepší junior se v cíli, v areálu In-life, objevil 
necelých šest minut po vítězném Březinovi, 
jmenuje se Milan Liberda a je z Lesnice. Free 
Litovel Bobr Bike 2008 byl letos poprvé i neofi-
ciálním Mistrovstvím Čech a Slovenska vodáků 
na horských kolech. V této prestižní kategorii se 
historicky prvním vítězem stal Martin Sýkora 
z Hradce Králové. Jako druhý nejrychlejší vodá-

ko-cyklista se v cíli objevil Ota Kaděrka 
z Olomouce, který však byl započítán mezi vete-
rány. Stříbro mezi vodáky na dvou kolech tak 
těsně vybojoval Jan Neset z Litovle, který zužit-
koval znalost domácí tratě. Bronz putuje do 
Olomouce pro Davida Lisického.  

Letošní ročník se do paměti účastníků zapíše 
zejména svou náročností. Silný páteční déšť 
proměnil lesní a polní cesty v okolí Litovle 
v močály plné bahna. Samotný závod se sice 
obešel bez deště, ale chladné počasí a těžký te-
rén odradil řadu přihlášených závodníků. Účast-
nický rekord z loňského roku sice nepadl, přesto 
je na tvrdé podmínky počet 177 účastníků nad 
očekávání vysoký. Rozbahněná trasa nebyla pří-
znivá ani pro nějaké výborné časy. Nejlepší bo-
rec dnes zaostal za rekordem Zdeňka Mlynáře o 
více než šestnáct minut, což nejlépe vypovídá o 
podmínkách, s nimiž se závodnické pole muselo 

potýkat. Kromě blátem obalených bicyklů, bylo 
k vidění na těžkých sjezdech nezvykle mnoho 
pádů, naštěstí všechny měly dobrý konec 
v podobě spadlých řetězů, otočených řídítek ne-
bo maximálně lehkých odřenin na nohách posti-
žených. Přes všechny svízele, nebo možná právě 
kvůli nim, bude valná většina startujících na le-
tošní Free Litovel Bobr Bike vzpomínat 
v dobrém. Sympatický kolektiv organizátorů, 
který se stále snaží posouvat tuto akci vpřed, 
spolu s krásným závodem v příjemném prostředí 
a pohodovou atmosférou, to je mix, který snad 
příští rok do Litovle přitáhne zase o něco více 
sportovců. Pro ty, kdo nechtějí čekat celý rok, 
mají Litoveláci v nabídce svých akcí ještě tra-
diční říjnový závod extrémních štafet Bobr Cup. 

 
Bližší informace o všech závodech pořáda-

ných v Litovli naleznete na adrese www.
freelitovelsport.cz  Výsledky ve formátu PDF 
také na stránce www.results.cz/pdf/08003C.pdf                                               

David Knebel  

Klub českých turistů i letos, tak jak každo-
ročně, obnoví kompletně třetinu pěších, lyžař-
ských a cyklo turistických tras v Olomouckém 
kraji. Přispěje k tomu také příspěvek Olo-
mouckého kraje ve výši 200 tisíc korun, který 
na svém posledním zasedání schválili členové 
krajské rady. Klub se rovněž zaměří na značení 
cyklotras vedoucích mimo silnice. Jeho pra-
covníci budou vyměňovat poškozené směrov-
ky, tabulky a nástěnné mapy, natírat rozcestní-
ky a stojany map. „Olomoucký kraj přispívá na 
tyto aktivity Klubu českých turistů od roku 
2002, považujeme je za důležitou formu pod-
pory cestovního ruchu,“ uvedl hejtman Ivan 
Kosatík.  
Členové Litovelského odboru KČT v rámci 

údržby značení v Olomouckém okresu prove-
dou v letošním roce přeznačení červené trasy 
ze Lhoty u Nákla do Mladče, na Bouzovsku 
přeznačení zelené trasy z Bílé Lhoty přes Bou-

zov a Kozov do Kladek. Při obnově poškoze-
ných směrovek a tabulek bude vyvěšeno asi 
105 nových směrovek v okolí Bouzova, Ná-
měště na Hané a v Litovelském Pomoraví. 
V minulém roce byl přeznačen modrý okruh 
okolo Mladče přes Čertův most, Měník, Řimi-
ce, Nové Mlýny, Chrám Přátelství a Nové 
Zámky, a žlutá trasa z Bílé Lhoty k mostu přes 
Moravu u Mladče. Přitom byla provedena vý-
měna sponzorských tabulek na všech stávají-
cích rozcestnících a výměna turistických vý-
věsních map v Litovli, Mladči u jeskyně, Bílé 
Lhotě a Javoříčku. Na příští rok je plánována 
obnova značení v okolí Náměště na Hané a 
Úsova.                            Z. Šišma a tisk. zpráva 

Značení turistických tras, které je často velmi 
náročné, provádí členové Klubu českých turis-
tů ve svém volném čase a za symbolickou od-
měnu.  

Činnost nového jezdeckého klubu PEJIŘ  
v Haňovicích hodlají společně rozvíjet manželé 
Huňkovi. I název klubu vzešel z jejich jmen – 
Petr a Jiřina. Paní Jiřina se koním věnuje již od 
mládí. Když si přála mít vlastního koně, manžel 
jí vyšel vstříc. Začalo to jedním koněm, dnes 
mají již tři – dva české teplokrevníky a jednoho 
anglického plnokrevníka. K rozvoji klubu chtějí 
přispět i vlastním chovem koní. 

Jedna z klisniček je velice mírné povahy a tu-
díž velmi vhodná pro výcvik dětí. Dětem, které 
se často postávají u ohrady a obdivují koně, ale i 
dalším zájemcům, začali proto nabízet možnost  
jezdeckého výcviku.  

Od měsíce září to bude každodenně po 14. ho-
dině. Je nabízeno i členství v klubu, měsíční pří-
spěvek tady činí 500 Kč. Děti a všichni členové 
klubu mohou jezdit bez omezení, předpokládá 
se však péče o koně – krmení, čištění stáje a hře-
belcování koně. 

„Začátky jsou vždy složité; doufáme, že na-
jdeme dostatečný počet zájemců a příznivců,

podle toho chceme činnost klubu i dále rozvíjet. 
Věnujeme se převážně anglickému stylu jízdy. 
Mezi dětmi se již projevila talentovaná dívčina, 
se kterou bychom chtěli příští rok složit zkoušky 
základního výcviku jezdce a účastnit se jezdec-
kých závodů,“ dodala paní Jiřina. 

A jak je to s manželem Petrem? „Ke koním 
mě přivedla moje žena, musím říct, že už mě to 
taky chytlo. Stáje pro koně s jízdárnou máme na 
dolním konci Haňovic. Místní to již znají, pro 
další zájemce mohu upřesnit - nacházíme se za 
místním obchodem, na konci Haňovic, dále již 
jsou Myslechovice,“ uvedl pan Huňka.   

Mapku s udáním místa najdete také na www. 
stránkách www.jkpejir.estranky.cz.  

 
Pro zájemce uvádíme i kontakt na paní Jiřinu: 

604 361 534. 
 
Klub rozjíždí svoji činnost díky členským pří-

spěvkům a sponzorským darům. Uvítá každou 
finanční nebo věcnou podporu svého snažení. 

          red. 
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Prázdninám již odzvonilo a to každoročně 
znamená, že začíná nová sportovní sezóna. 
Příprava je již v plném proudu a hráči se těší 
na první zápasy. Nastávající sezóna je v něčem 
přece jen pro naše florbalisty tak trochu výji-
mečná. Z mužského týmu totiž odešla většina 
hráčů. Byli to hráči dojíždějící ze Šternberka, 
kteří letos založili vlastní tým. A tak se po 
dvou úspěšných sezónách litovelských mužů 
(2007 - 5. místo, 2008 - 3. místo) naskýtá otáz-
ka: „Jak to bude teď?“  Hráči ze Šternberka 
totiž tvořili asi 2/3 týmu. Tuto situaci jsme ře-
šili, získali jsme i nové hráče a další hráči do-
rostli z mládežnických kategorií. No, uvidíme. 
Rozluštění otázky „Jak to bude teď?“  nám ne-
přinese nikdo jiný než čas, a tak se jen může 

 
me těšit, až se letošní sezóna naplno rozjede. 
Prví zápas na domácí půdě pořádaný Tatranem 
Litovel se koná až 30. listopadu, ale s největší 
pravděpodobností se v hale ZŠ Vítězná bude 
konat první turnaj už 21. září, ovšem pořádat 
ho mají borci z Libiny. Na florbalové turnaje 
je vstup zdarma, občerstvení je zajištěno a kaž-
dý, kdo tento článek čte, je srdečně zván. 

Sportu zdar a florbalu zvlášť! ☺  
Vaši florbalisti 

 
V hale ZŠ Vítězná jsou pro rok 2008 připra-

vovány tyto zápasy: 
 

20. 9. žáci, ? 21. 9. muži (pořádá Libina)?, 4. 
10. junioři,? 2. 11. muži (pořádá Česká Ves)?, 
30. 11. muži,? 20. 12. muži (pořádá Mohelni-
ce)? 

Cyklistická sezóna bude s létem pomalu kon-
čit, jaká byla ta letošní a vůbec o cyklistice jsme 
si povídali s paní Jiřinou Ščučkovou.  

Dnes máte za sebou již řadu závodů, které 
jsou pro vás nejdůležitější?  

Letos jsem si postavila svůj osobní cíl – uspět 
v celkovém pořadí Českého poháru, což si mys-
lím, že by se mi mohlo podařit. Zatím jsem dru-
há a závodů už moc nebude. Vyžadovalo to za-
jet všechny závody, a i když konkurence je vel-
ká, počítám s konečným umístěním do 3. místa. 
A když to bude do pátého, bude to také dobré… 
Chtěla jsem obhájit i amatérský titul, to se mi ale 
nepodařilo, mrzí mě to, ale zase alespoň mám 
svůj cíl i na příští rok! V amatérském závodě 
jsem v časovce dojela třetí, v silničním závodě 
pátá. Jezdila jsem i Moravský pohár, takže síly 
jsem letos již dost vyčerpala. Nejdůležitější však 
je určitě Mistrovství ČR, které je pro mě vrcho-
lem této sezóny. Přiznám se, že na jaře se mi 
moc nedařilo. Měla jsem za sebou zranění, kvůli 
kterému jsem musela přípravu na závody po-
stupně zvyšovat až k závodům mistrovství, ne-
mohla jsem trénovat naplno. Měsíc zimní pří-
pravy mi kvůli zranění vypadl. 

Na Mistrovství ČR se mi s týmovou kolegyní 
Kateřinou Špidlenovou podařilo vybojovat stří-
bro v časovce dvojic, čehož si nesmírně cením. 
Podařilo se nám porazit i Martinu Sáblíkovou. 
V časovce jednotlivců jsem se chtěla umístit do 
5. místa, což se mi nepovedlo, v časovce jednot-
livců na MČR jsem skončila na 9. místě. 

V silničním závodě jednotlivců se nám ale 
umístila juniorka z týmu Frames Blšany, které 
jsem pomohla během závodu zapojit se do hlav-
ního pelotonu a ona se tak mohla nakonec dobře 
umístit. Já jsem skončila na 8. místě. Oddíl CK 
Frames Lukas Blšany jsem se však rozhodla 
opustit a sezónu dojezdím v uničovském oddíle. 

Cyklistická sezóna bude končit koncem září, 
pro mě však bude završením sezóny listopadový 
závod o pohár vesnice Střeň, což je moje rodná 
obec a tento závod si každoročně patřičně uží-
vám. Po nějakém čase odpočinku bude následo-
vat zimní příprava na další sezónu. Přes zimu se 
jezdí cyklokros, což ale není moje parketa, toto 
mě neláká. Velká zima, bahno – to není pro mě. 
Makat se ale musí i v zimě. Trénuje se 4 – 5 ho-
din denně. Od dubna už začíná jarní příprava.  
V přípravě se už zanedbaný zimní trénink nedá 
dohnat. Mým trenérem je František Trkal, býva-

lý československý a později český vynikající 
cyklista. Sestavuje mi individuální tréninkové 
plány. Nebezpečí při tréninku představují osobní 
auta, já jsem zažila kolizi s autem již 3x. Cyklo- 
stezky nemůžeme až tak moc využívat, jen když 
jsou volné. Vybírám si tedy méně frekventované 
silnice, které ale zase nebývají v nejlepším sta-
vu. 

Pro tento sport musí být člověk především za-
pálený, jinak by ho nemohl dělat. Česká ženská 
reprezentace nemá dostatečně širokou základnu 
závodnic, ženy profesionálky bychom spočítaly 
na jedné ruce. Často ženy končí se závoděním 
ve 25 letech, většinou jsou to studentky, nemo-
hou kvůli existenčnímu zajištění dále pokračo-
vat. Je to škoda, protože vrcholu v tomto sportu 
lze dosáhnout ve třiceti, i pětatřiceti letech. Chce 
to mít za sebou silný tým, který vás finančně 
podporuje. Muži elite mají alespoň finanční oce-
nění za závody, ženy toto nemají.  

Celkově cyklistika u nás není veřejností tak 
dobře přijímána jako např. v Itálii, Polsku, Fran-
cii. Na mistrovství světa jsem se byla podívat ve 
Francii. Atmosféra na závodech je úžasná, tady 
má cyklistika mnohem více fanoušků. I tento 
sport je o penězích, postavení závodního kola je 
drahou záležitostí, začíná na částkách okolo 100 
tis. Kč. Myslím, že by se mělo věnovat mnohem 
více prostoru propagaci tohoto sportu u nás, čas-
to veřejnost ani o pořádaných závodech neví.  
Dají se výkony v cyklistice posouvat ještě dále? 

Abych řekla pravdu, já budu mít větší radost 
dejme tomu ze třetího místa tady v místní soutě-
ži, než být za každou cenu mistryní světa s nalo-
meným zdravím. Opravdové talenty se rodí výji-
mečně. 

Jak prožíváte olympiádu? 
Myslím si, že olympiáda je pro sportovce 

krásným zážitkem. Je to svým způsobem velká 
schow. Čína využila dané příležitosti k propaga-
ci své země. Bylo by krásné, kdyby byla olympi-
áda v Praze… 

Vaše plány do budoucna? 
Příští rok bych se chtěla zaměřit na Moravský 

pohár a získat nejlepší umístění, zvažuji závodit 
v kategorii Masters a rovněž účast na ME a MS 
v té kategorii. Letos jsem Moravský pohár až na 
pár závodů vypustila hlavně kvůli finanční ná-
ročnosti. V cyklistice také záleží na tom, kdo za 
vámi stojí, jak vám také může finančně vypomo-
ci. Jsem vděčná za každou finanční podporu, a 

využívám této příležitosti k poděkování svým 
sponzorům. Děkuji Městu Litovel, Adrianě, 
Papcelu, Vitoul, NFI Metal, Grapo, panu Šnob-
lovi – toto jsou moji hlavní sponzoři. Děkuji ale 
i všem menším sponzorům, které tady jmenovitě 
neuvádím. Stává se, že mě nepodpoří velká fir-
ma a překvapí docela malý podnikatel. Bez 
sponzorů a bez rodinného zázemí by se tento 
sport nedal provozovat. Mám malou dcerku, 
kterou musí někdo pohlídat. Na závodech mi 
potřebné zázemí vytváří manžel. 

Na závěr vzkazuji všem, kdo mají rádi cyklis-
tiku - nepodceňujte patřičné vybavení na kolo, 
hlavně helmu, pokud chcete dojet ve zdraví. Pro 
rekreační sport je kolo báječné.  

 
Paní Ščučkové za rozhovor pro Litovelské  

noviny poděkovala Jana Motlová 

Dne 23. a 24. 8. 2008 se uskutečnil v Orlové a 
Petřvaldě ČESKÝ POHÁR ŽEN 2008. V sobot-
ním kritériu zvítězila L. Kočí (SK Slavia Praha) 
před Jiřinou Ščučkovou (Silný Team Uničov) a 
E. Kratochvílovou (SK Maxbike Orlová) - za-
chyceny na fotu. V nedělním silničním závodě 
zvítězila ve špurtě Jiřina Ščučková před L. Kočí 
a A. Babuňkovou (Slezan FM).  
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KAMENICTVÍ 
Litovel, Svatoplukova 127 
Tel., fax: 585 341 478,   
mobil: 605 131 789 
♦ ZHOTOVENÍ POMNÍKŮ  
♦ OPRAVY HROBŮ 
♦ ZÁKRYTOVÉ DESKY NA HROBY 

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

JOSEF KULICH, LitovelJOSEF KULICH, LitovelJOSEF KULICH, LitovelJOSEF KULICH, Litovel    
Palackého 1001 Palackého 1001 Palackého 1001 Palackého 1001     

mobil: 603 538 093 

e-mail: anteny.kulich@quick.cz 

    
NEBANKOVNÍ PŮJČKYNEBANKOVNÍ PŮJČKYNEBANKOVNÍ PŮJČKYNEBANKOVNÍ PŮJČKY    

    
♦ velká nabídka nebankovních velká nabídka nebankovních velká nabídka nebankovních velká nabídka nebankovních 
půjček od více společností půjček od více společností půjček od více společností půjček od více společností     
určená pro každéhourčená pro každéhourčená pro každéhourčená pro každého    

♦ i na zástavu nemovitostíi na zástavu nemovitostíi na zástavu nemovitostíi na zástavu nemovitostí    

♦ konsolidakonsolidakonsolidakonsolidace dluhůce dluhůce dluhůce dluhů    

♦ řešíme i exekuceřešíme i exekuceřešíme i exekuceřešíme i exekuce    

♦ rychlé vyřízenírychlé vyřízenírychlé vyřízenírychlé vyřízení    

♦ bez poplatků a bez ručitelebez poplatků a bez ručitelebez poplatků a bez ručitelebez poplatků a bez ručitele    

♦ vždy najdeme řešenívždy najdeme řešenívždy najdeme řešenívždy najdeme řešení    
    

Kanceláře: Kanceláře: Kanceláře: Kanceláře:     UNIČOV, UNIČOV, UNIČOV, UNIČOV,     
                         Dr. Beneše 15  
                         LITOVEL,LITOVEL,LITOVEL,LITOVEL,    
                                                                                            Vítězná 792 – 2. patro 
 

Po telefonické domluvě 
je možné přijet i ke klientovi 

 
Telefon: Telefon: Telefon: Telefon:             607 673 292  
                         773 682 122 
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