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Sedm dívek ve věku od 13 do 16 let ze Senič-
ky, Litovle, Chudobína, Červenky, Oplocan a 
Uničova, které projevily odvahu zúčastnit se 
soutěže o titul Dívka roku ČR 2009, dostalo 
šanci poměřit svou krásu s půvaby soupeřek  
v sobotu 31. ledna v litovelské Záložně. 

Již dvacátý ročník celorepublikové soutěže dal 
dívkám možnost předvést se v šesti disciplínách. 
Byl to test ze všeobecných znalostí, ve volné 
disciplíně šlo o krátký vstup z oblasti zájmů, ko-
níčka. Mohli jsme tak ocenit recitační umění 
Veroniky Vaňkové, Kateřina Zelníčková se 
uvedla hrou na klavír, Michaela Havlíčková 
nám zazpívala, zaujalo také vystoupení Terezy 
Dvořákové s hanáckým lidovým tancem v krás-
ném hanáckém kroji. Rozhovor s moderátorem, 
kterým byl v letošním roce opět Radek Vincour, 
ředitel MKZ Uničov, prověřil pohotovost a vý-
mluvnost dívek. V praktické disciplíně dívky 
tvořily logo na tričko pro Dívku roku 2009 pod-
le svých představ. Dalším soutěžním úkolem 
byl  aerobik. V závěrečné módní přehlídce čili 
promenádě ve společenských šatech, které sou-
těžícím již tradičně zapůjčila firma Textil Šárka 
Litovel, dívky předvedly 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 Mi-

chaela Havlíčková z Červenky a odnesla si tak 
titul Dívka publika. Odborná porota sestávala  
z osobností společenského a kulturního života 
našeho města, v čele s předsedkyní poroty Janou 
Nezvalovou, zástupkyní generálního sponzora, 
firmy De-Metal Uničov. Dále v ní zasedl mís-
tostarosta města Petr Šrůtek, MUDr. Elena Va-
cová, Mgr. Inka Koutná, Jitka Weisrová (Šárka), 
Eva Navrátilová (Klenoty), Igor Šuster za pohy-
bovou kulturu. Za pořadatele to byla ředitelka 
DDM Litovel Mgr. Jana Čekelová.  

Nejen publikum, ale i porota pak nejlépe 
ohodnotila talent Kateřiny Zelníčkové ze Senič-
ky, která se stala Dívkou roku ČR 2009 základ-
ního kola v Litovli. Na druhém místě se umístila 
Michaela Havlíčková z Červenky a 3. místo při-
padlo Veronice Vaňkové ze Seničky. Vítězky si 
kromě radosti z úspěchu odnesly překrásné kyti-
ce od firmy Květinka SEN paní Studené, korun-
ky a spoustu krásných dárků od litovelských 
sponzorů.  

Příjemné odpoledne bylo zpestřeno baletním 
vystoupením sólistů Moravského divadla 
v Olomouci, Monikou a Valerijem Globovými, 
kteří předvedli úryvek baletu Carmen. Efektní 
byla ohnivá show skupiny Akáda – Meče a bles-
ky ze Šumperka. Vystoupily také taneční skupi-
ny při Domu dětí a mládeže Litovel – TRIPS a 
KASTER. 

Vítězkám přejeme hodně úspěchů v semifiná-
lovém kole, které se koná 25. dubna v Mohelni-
ci. Celostátní kolo potom 20. 6. 2009 v Jičíně. 

 
Paní Weberové, která pořádá akci Dívka roku 

již 13. rokem, jsme se zeptali: Jak můžete zhod-
notit letošní jubilejní ročník soutěže? 

Úroveň je stále lepší díky sponzorům, které se 
mi daří pro toto klání v kráse získávat. Letošní 
soutěž byla snadná i pro rozhodování poroty, 
když pořadí dívek zcela přirozeně vyplynulo  
z předvedených dovedností a půvabů takříkajíc 
samo. V minulých ročnících se vítězkám základ-
ního kola v Litovli podařilo postoupit až do ce-
lostátního kola, byly to například Darina Pope-
lářová, Milena Schefrová, Pavla Klapková.  

Hned po ukončení základního kola se mohou 
zájemkyně přihlašovat do toho následujícího, 
čím delší čas na přípravu v soutěži budou mít, 
tím lépe. Není třeba mít ze soutěže obavy, stačí 
odložit ostych, nebát se vystoupit před publi-
kem, více si věřit. Odměnou pak mohou být i 
lákavé ceny. Jak říkal již slavný Josef Mánes, 
nejkrásnější dívky jsou na Hané. Dokládají to 
výsledky soutěže MISS ČR, kde se umístila na 
předních místech řada dívek z tohoto kraje. 

         Hedvika Weberová, organizátorka  
základního kola Dívky roku v Litovli   

 
POŘADATEL AKCE – DDM LITOVEL – DĚ-
KUJE TOUTO CESTOU SPONZORŮM:  
De-Metal Uničov a SEV s.r.o. Litovel - generál-
ní sponzoři akce.  
Dále přispěli tito podnikatelé z Litovle:  
AMS INTES, Autoškola Skála, CK BAVI, Cuk-
rárna Jantar, HAJDO, Komerční banka, Knihař-
ství Satorová, Kadeřnictví ELSA, Knihkupectví 
Válková, Kosmetika Krejčí, Květinka SEN, 
Mgr. Inka Koutná, PINIE, Textil ŠÁRKA, VHS 
Čerlinka, MUDr. Elena Vacová.  
Byli to také MěÚ Litovel, Ing. Karel Korytář, 
Ing. Martin Tesařík a Fotoateliér Frolichová 
Uničov. 

Vítězky letošního kola Dívka roku. Zleva Michaela Havlíčková – 2. místo, uprostřed Kateřina 
Zelníčková – vítězka soutěže a Veronika Vaňková – 3. místo.               Foto: Helena Frolichová 



Vážení poplatníci, opět se blíží termín podávání daňových přiznání, 
proto si dovolujeme poskytnout Vám nejdůležitější informace týkající 
se podávání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 
2008. Termín pro podání daňového přiznání za rok 2008 je 31. března 
2009 a v případě zpracování a předložení přiznání daňovým poradcem 
30. června 2009. Platit jednotlivé daně je možno na každé poště, a to 
speciální daňovou složenkou a zcela zdarma. 

Tiskopis daňového přiznání, včetně příloh spolu s příslušnými pokyny 
si mohou poplatníci vyzvednout na Finančním úřadu v Litovli. Tiskopis 
25 5405 MFin 5405 vzor č. 15 tvoří základní část a tři přílohy k výpo-
čtu daňové povinnosti, přičemž příloha č. 1 je vložena do daňového při-
znání a slouží k výpočtu dílčího základu daně z příjmů z podnikání a 
z jiné samostatné výdělečné činnosti. Příloha č. 2 (příjmy z pronájmu a 
ostatních činností) a příloha č. 3 (příjmy ze zdrojů ze zahraničí) jsou 
samostatné. 

Podání daňového přiznání, včetně jeho příloh lze učinit také elektro-
nicky, formou datové zprávy opatřené nebo neopatřené zaručeným elek-
tronickým podpisem, a to ve tvaru a struktuře a za podmínek zveřejně-
ných Ministerstvem financí v aplikaci „Elektronické podání pro daňo-
vou správu“, která je k dispozici na webové adrese  http://www.mfcr.cz, 
v nabídce Daně a cla, EPO – el. podání. 

 
Připomínáme zásadní změny ve zdanění fyzických osob pro rok 2008 
- Zavedení jednotné sazby ve výši 15 % 
- U poplatníků s příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů (OSVČ) se 

vylučuje možnost uplatnit do výdajů povinné sociální a zdravotní po-
jištění 

- Zrušení společného zdanění manželů 
- Zrušení minimálního základu daně 
- Zvýšení základní slevy na dani na poplatníka, která činí 24 840 Kč  

ročně 

- Umožnění uplatnit základní slevu na dani na poplatníka i poživatelům 
starobního důchodu 

- Zvýšení slevy na dani na druhého z manželů, jehož příjmy za rok 2008 
nepřesahují 68 000 Kč ze 4 200 Kč na 24 840 Kč ročně 

- Zrušení institutu výpočtu daně za více zdaňovacích období. 

Vyhláškou č. 412/2008 Sb. došlo v celé ČR k navýšení průměrných 
cen zemědělské půdy. Město Litovel přistoupilo pro zdaňovací období 
2009 i ke změně koeficientů na dani z nemovitostí u rodinných domů a 
jejich příslušenství, bytů a stavebních pozemků z koeficientu 2,00 na 
2,50.  

V případě, že u daňového subjektu na dani z nemovitostí nedošlo ke 
změně (např. prodejem nebo nákupem nemovitosti, atd.), bude přepočet 
daně z nemovitostí proveden automaticky pracovníky FÚ a poplatníci 
daně z nemovitostí obdrží na přelomu měsíce dubna/května 2009 daňo-
vou složenku s aktuální daňovou povinností na zdaňovací období 2009, 
pokud již daň z nemovitostí nebyla uhrazena. Tuto složenku mohou 
zdarma zaplatit na kterékoliv poště v termínu do 1.6.2009.  

 
Provozní doba FÚ v Litovli:  
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 a zdarma.  
 
Další informace je možné získat na internetových stránkách české daňo-
vé správy http://cds.mfcr.cz  

Ing. Radomír Florián, ředitel FÚ v Litovli 

NOVÉ VYBAVENÍ VE SB ĚRNÉM DVOŘE  
Sběrný dvůr byl vybaven pro-

střednictvím Fondu Asekol přístřeš-
kem na elektroodpad. Dříve byl ten-
to druh odpadu shromažďován volně 
na betonové ploše sběrného dvora, 
což neprospívalo jeho vzhledu. Na-
víc takto není elektroodpad vystaven 
nevhodným povětrnostním podmín-
kám – sněhu, dešti, apod.   

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORU 
Otevírací doba bude sjednocena, nebude rozdělena na letní a zimní 

režim:   Úterý:              9:00 – 12:00, 12:30 – 17:00 
        Čtvrtek:           9:00 – 12:00, 12:30 – 17:00 
        Sobota:            8:00 – 15:30 
        Pondělí, středa, pátek              zavřeno  

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU – V ĚTVÍ   
Informace pro občany – svoz a likvidace větví ze zahrádek 

Stejně jako na podzim minulého roku i letos na jaře Město Litovel a 
společnost .A.S.A. odpady Litovel s.r.o. plánují pro občany Litovle sběr 
větví, které vzniknou během jarního úklidu zahrádek. Sběr větví je na-
plánován na víkend ve dnech 17. – 19. dubna. Stanoviště, kde bude 
možné větve shromažďovat, budou řádně označena tabulí. Jedná se o 
stejná stanoviště jako loni na podzim.   

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

odpad než větve 
- dodrželi výše uvedený termín pro sběr větví. 

Seznam stanovišť:      1.   Komárov – vedle pomníku 
                              2.   u železničního mostu 
                              3.   křižovatka ulic Sochova a Lesní zátiší 
                              4.   křižovatka ulic Pavlínka a Wolkerova  
                              5.   Žerotínova ulice – za garážemi 
                              6.   Příčná ulice – parkoviště 

                                 7.   Červenská ulice                                       P.K. 

Děkujeme všem přátelům a známým za poslední dopro-
vod, květinové dary, za slova útěchy a přátelské rozlouče-
ní, jež věnovali panu Mgr. Lubomíru Černému.  

Rodina Černých 

Ve věku 81 roků zemřela dne 30. ledna 2009 paní Ludmila Applová  
z Červenky. Děkujeme všem přátelům a známým za slova útěchy, květino-
vé dary a účast na posledním rozloučení.   

Dcery Zdeňka, Ludmila a synové Rostislav, Miroslav s rodinami 

Český statistický úřad organizuje v roce 2009 výběrové šetření o život-
ních podmínkách domácností v České republice – SILC – 2009, které na-
vazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. 

Šetření se uskuteční v asi 12 000 domácností, z nichž se 7 686 zúčastni-
lo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do výběru 
zahrnuty na základě náhodného výběru. 

Vlastní šetření proběhne v době od 21. února do 10. května 2009 pro-
střednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty 
všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Pracovníci 
zapojení do šetření se budou prokazovat pověřením k výkonu funkce. Je 
zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou chráněna podle 
přísných požadavků zákona č. 98/1995 Sb. a zákona  č.101/2000 Sb.  
o ochraně osobních údajů. Případné dotazy budou zodpovězeny na tel.: 
585 731 507 (paní A. Smutná).                       Čs. statistický úřad, kráceno 

Kraj posílil vlaky ve špičkách, nevyužívaných spojů ubude 
Olomoucký kraj přestane u Českých drah objednávat několik nedávno 

zavedených vlakových spojů, na které si cestující nezvykli. Úprava jízd-
ních řádů, k níž dojde k 8. březnu, se projeví výhradně u spojů s minimál-
ní obsazeností jezdících mimo špičky.                    tisková zpráva, kráceno 



Ve městě Litovli a v místních částech bylo v průběhu měsíce 
února zaznamenáno mimo jiné i spáchání těchto událostí: 

 Počátkem února nezjištěný pachatel odcizil v lesním po-
rostu za obcí Tři Dvory celkem 11 kubických metrů palivového dříví 
v hodnotě bezmála 10 000,- Kč. 

Dne 3.2.2009 v dopoledních hodinách odcizil neznámý pachatel 
v prodejně textilu v Litovli dámskou kabelku s doklady a fin. hotovostí. 

V noci z 11.2.2009 na 12.2.2009 se neznámý pachatel v Litovli na ul. 
Šmakalově vloupal do zaparkovaného motorového vozidla, odkud odcizil 
elektrické nářadí za více jak 50 000,- Kč. 

V dopoledních hodinách dne 16.2.2009 se neznámý pachatel v Litovli 
na ul. Třebízského vloupal do motorového vozidla, ze kterého odcizil no-
tebook, navigaci, platební karty, osobní doklady a finanční hotovost. 

 Dne 19.2.2009 v ranních hodinách proběhla na území obvodního oddě-
lení Policie ČR Litovle dopravní akce zaměřená na kontrolu dodržování 
zákona č. 361/2000 Sb, řidiči motorových vozidel. V průběhu akce bylo 
zjištěno, že 2 řidiči před jízdou požili alkoholické nápoje. V poslední době 
dochází k velkému nárůstu tohoto nešvaru, kdy od počátku měsíce února 
jde celkem již o 9 případů.                                                           Policie ČR 

52. schůze Rady města Litovel se 
konala 21. ledna 2009  
Výběrové řízení na funkci ředite-
le p. o. Technické služby Litovel 

• Výběrového řízení se zúčastnilo 
celkem 18 uchazečů z 19 přihláše-
ných (1 nesplnil požadované pod-
mínky). Rada města po vyslechnutí 
záměrů všech přítomných uchazečů 
vybrala Ing. K. Z. z Litovle.   
53. schůze Rady města Litovel se 
konala 29. ledna 2009 

• Rada města odvolává z funkce 
ředitele příspěvkové organizace 
Technické služby Litovel p. Jaro-
slava Valoucha (dosáhl důchodo-
vého věku).  Rada města jmenuje 
ke dni 20. 2. 2009 Ing. Karla 
Zmunda do funkce ředitele pří-
spěvkové organizace Technické 
služby Litovel. 
Rada města souhlasí: 

• s ukončením nájemní smlouvy 
z nebytových prostor v objektu č.p. 
705 v ulici Havlíčkově v Litovli 
dohodou (zdravotní důvody) ke dni 
31. 1. 2009. Souhlasí s okamžitým 
zveřejněním záměru pronájmu uve-
dených nebytových prostor. 

• s ukončením nájemní smlouvy na 
dobu určitou na byt č. 4 v domě č.
p. 359 v ul. Kysucké v Litovli, uza-
vřené s nájemkyní paní J. P. Oby-
vatelé domu upozorňují na nevhod-
né chování nájemkyně. 

• s pronájmem části pozemku parc.
č. 849/3 zahrada 382 m2 v k.ú. Li-
tovel, manželům A. a M. V.  
z Litovle. Jde o zahrádku v lokalitě 
Pavlínka.  

• s uzavřením smluv o dlouhodobé 
výpůjčce mezi Městem Litovel a 
Vlastivědným muzeem v Olomouci 

• s doporučením komise pro výběr 
veřejné zakázky na akci: „Litovel – 
 Dům s pečovatelskou službou – 
zpracování projektové dokumenta-

ce“, aby zakázku provedlo 
Sdružení DPS Litovel – Stavo-
projekt Olomouc a.s., Olomouc 
a Ing. arch. Petr Brauner - 
B&B studio, Olomouc, za na-
bídkovou cenu 1.508.751,- Kč, 
včetně DPH. RM také souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo. 

• s doporučením komise pro výběr 
veřejné zakázky na akci:  
„Výstavba kanalizační sítě ve Měs-
tě Litovel – místní část Myslecho-
vice a Obci Haňovice – zpracování 
projektové dokumentace“, zakázku 
provede firma VODIS Olomouc s.
r.o., Olomouc, za nabídkovou cenu 
2.287.857,- Kč, včetně DPH. Z to-
ho podíl Města Litovel dle uzavře-
né Smlouvy o partnerství s Obcí 
Haňovice činí ½, tj. 1.143.928,50 
Kč, vč. DPH. 

• s uzavřením smlouvy o dílo na 
realizaci restaurování litinového 
kříže u kaple v Nové Vsi s restau-
rátorem Mgr. Ladislavem Werk-
mannem z Olomouce, za cenu 
55.590,- Kč, včetně DPH 

• s přijetím nabídky firmy KARIM 
spol. s r.o. Hulín a uzavřením Kup-
ních smluv na dodávku mobiliáře – 
herních prvků v celkové hodnotě 
339.745,- Kč, vč. DPH. Současně 
přijímá nabídku firmy na poskytnu-
tí slevy ve výši 30 % z kupní ceny.  

• s vyřazením zničeného nebo po-
škozeného majetku MŠ Frištenské-
ho dle přiloženého seznamu. 
Rada města nesouhlasí:  

• s uzavřením nájemní smlouvy na 
pronájem části pozemku parc.č. 
175/1 orná půda, o výměře 18 329 
m2 v k.ú. Haňovice k využití pro 
potřeby rekultivace dobývacího 
prostoru Haňovice II (s ohledem na 
vyčkání závěrů správního řízení).  
Rada města bere na vědomí: 

• informace z jednání Bytové ko-
mise a schvaluje předložené návrhy  

• informace z jednání Komise 
prevence kriminality a schva-
luje předložené návrhy pro-
jektů, včetně priorit, které bu-
dou podány v rámci žádostí o 
dotace z Krajského programu 
prevence kriminality Ol. kra-

je – jde o Vybavení Klubu mladých 
(5 PC sestav) a Oplocení hřiště u 
ZŠ Jungmannova 

• informaci o hospodaření v lesích 
Města Litovel a Společenství obcí 
Litovel, Bílá Lhota a Měrotín za 
rok 2008 a souhlasí s rozdělením 
zisku dle návrhu.  
Rada města schvaluje: 

• předložený návrh na zvýšení cen 
za výlep plakátů na vývěsních plo-
chách Města Litovel od 1. 2. 2009 

• výroční zprávu o poskytování 
informací dle zák. č. 106/1999 Sb. 
Hudební produkce 

• sobota 30. 5. 2009 od 20.00 do 
02.00 hod. – taneční zábava - areál 
TJ Tatran v Litovli – pořadatel p. 
P. G. z Haňovic – souhlas TJ Tat-
ran doložen. Rada souhlasí s pod-
mínkou doložení dohody o proná-
jmu hřiště, uzavřenou s oprávně-
ným uživatelem, a uděluje výjimku 
k ukončení akce v 02.00 hodin.  

• sobota 21. 2. 2009, sobota 14. 3. 
2009 a neděle 12. 4. 2009, vždy od 
20.00 do 02.00 hod. – erotický ples 
a dvě taneční zábavy - sály Záložny 
v Litovli - pořadatel Quido Rock  
 

Agency Litovel. Rada souhlasí 
s uspořádáním akcí v době od 
20.00 do 02.00 hodin, za podmín-
ky řádného zajištění pořadatelské 
služby v obou sálech a v bez-
prostředním okolí Záložny v prů-
běhu akcí a po ukončení.   

• sobota 28. 3. 2009 a sobota 25. 
4. 2009, vždy od 20.00 do 02.00 
hod. – taneční zábavy – sály Zálož-
ny v Litovli – pořadatel p. P. G.  
z Haňovic. Rada souhlasí s uspo-
řádáním veřejnosti přístupných ak-
cí za podmínky řádného zajištění 
pořadatelské služby v obou sálech 
a v okolí Záložny.  RM pověřuje 
Městskou policii Litovel provádět 
v průběhu akcí kontrolu nalévání 
alkoholických nápojů nezletilým.  
Nařízení Města Litovel č. 1/2009 

• Rada města bere informace dle 
předložené důvodové zprávy na 
vědomí a souhlasí se zařazením 
částky 200 tisíc Kč do návrhu roz-
počtu města pro rok 2009 na za-
koupení parkovacího automatu na 
nám. P. Otakara. Nájemci parkova-
cích ploch na náměstí bude dána 
k datu 1. 3. 2009 výpověď z pro-
nájmu s tříměsíční výpovědní lhů-
tou. Od 1. 6. 2009 by mělo být par-
kování na náměstí zpoplatňováno 
již prostřednictvím parkovacího 
automatu. TS Litovel zahájí pří-
pravné práce k realizaci záměru. 
Rada města schvaluje Nařízení č. 
1/2009 „O zóně regulovaného stá-
ní“ s účinností od 1. 3. 2009.   J.M. 

Městská televize Litovelský INFOkanál  

vysílání v březnu 2009 

každý den na TV obrazovkách 
kdykoli na webových stránkách města  

premiéry: středa  11.3., 25.3. v 18.45 hod.  
reprízy:    denně v  6.45, 11.00, 18.45 a ve 23.00 hod. 
 

on-line: http://infokanal.litovel.eu 
 

Kazety VHS se staršími vysíláními INFOkanálu je možné si zapůjčit 
v Městské knihovně Litovel. Počínaje lednem 2008 jsou jednotlivé pří-
spěvky ke stažení na webu města (viz. odkaz výše).  

Připomínky, názory, nápady, náměty, ale i věcnou kritiku týkající se vy-
sílání můžete volat nonstop na telefonní záznamník tel. č. 581 003 467. 
Informace o kulturních, sportovních i jiných nekomerčních akcích, udá-
lostech a zajímavostech, které chcete bezplatně zveřejnit 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 . 

V roce 2008 byla Českou asociací hasičských důstojníků o. s. vydána 
publikace „Doma bezpečně“. Je určena nejen pro orgány bytových druž-
stev a společenství vlastníků, ale i pro vlastníky a obyvatele bytových i 
rodinných domů. Má napomoci orientovat se ve spleti právních a technic-
kých předpisů, srozumitelně a stručně upozornit na možná rizika a nebez-
pečí spojená s „bydlením“. Upozorňuje na nejčastější chyby, kterých se 
každý občas dopouští, byť v dobré víře nebo z neznalosti, ale které mohou 
mít tragické důsledky. Publikace Doma bezpečně je ke stažení na webové 
adrese http://www.hzscr.cz/clanek/prevence-v-pozarni-ochrane.aspx 



ZNÁTE M ĚSTO LITOVEL? 
Asi si řeknete: co je to za otázku, jsme přece 

v Litovli! Ale znáte Litovel opravdu? Víte na-
příklad, že kamenná boží muka nebo chcete-li 
kamenná kaplička, která nyní stojí v parčíku 
před litovelským muzeem, připomíná ukončení 
strašné morové epidemie? Na kapličce je letopo-
čet 1564 a původně stála před hostincem  
U zeleného stromu. Mor v tomto čase zasáhl ce-
lé České země a našemu městu se nevyhnul.  
A v Litovli se tehdy stal „zázrak“. Při venkovní 
mši za městem stekla z oka svaté Pavlíny na ob-
raze slza, což si lidé vysvětlili jako vyslyšení 
proseb za ukončení moru. A skutečně, šíření ne-
moci se zastavilo. Na tomto místě pak byla po-
stavena kaplička. Přestože tam už dávno kaplič-
ka není, název ulice, Pavlínka, zůstal. A Pavlín-
ka se dřív říkalo celé čtvrti, tedy i dnešní Kollá-
rově (Jána Kollára) ulici. A to, že známá vila 
není básníka Kollára, ale advokáta Koláře, který 
se do vily přiženil, to už přece víme všichni, ne?  
Jinou morovou ránu připomíná sloup se souso-
ším uprostřed náměstí Přemysla Otakara. Byl 
postaven na památku ukončení další morové rá-
ny, která postihla město v roce 1714. A jeho au-
torem je sochař Václav Tender. Kdo že to je? 
Přece autor sloupu Nejsvětější Trojice 
v Olomouci!  Olomoucký morový sloup byl 
v roce 2000 zapsán na Seznam světového kul-
turního dědictví USESCO, a to už něco zname-
ná! Náš, litovelský, morový sloup byl postaven 
v roce 1724. Je ozdoben sedmi sochami patronů 
moru. Sochy v rozích na straně k radnici před-
stavují světce svatého Šebestiána a svatého Ro-
cha. Svatý Šebestián zázračně přežil ostřelování 
šípy a lidé věřili, že je také ochrání před šípy 
morovými. Svatého Rocha zase zachránil před 
smrtí hladem věrný pes Godard. V podobnou 
záchranu věřili i lidé nakažení morem. Na opač-
né straně je svatý Karel Boromejský s knihou a 
křížem a František Xaverský. Oba v dobách mo-
rových epidemií pečovali o nemocné. Vrchol 
sloupu zdobí socha Panny Marie, ve výklenku 
pod ní je umístěna svatá Pavlína a před ní svatá 
Rozálie. Tito všichni měli nějaký vztah 

k morovým epidemiím a věřilo se, že svojí pří-
mluvou mohou mor zažehnat. Ale opusťme his-
torii. 

Jaký vztah mají okolní obce, tedy obce Mikro-
regionu Litovelsko (Bílá Lhota, Bílsko, Bouzov, 
Červenka, Dubčany, Haňovice, Cholina, Louča-
ny, Loučka, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Ná-
měšť na Hané, Olbramice, Senice na Hané, Se-
nička, Střeň, Vilémov) k Litovli? Město Litovel 
je jakýmsi přirozeným centrem oblasti. Lidé 
z okolních obcí do města jezdí k lékaři, nakupo-
vat, za službami, do škol, do práce, za sportem, 
za kulturou a kdoví za čím ještě. Do Litovle mo-
hou chodit pěšky nebo na kole (protože nejsou 
zdaleka a do Litovle vede některá z šikovných 
cestiček) nebo jezdit autobusem či vlakem 
(protože se jim nabízí nějaký šikovný spoj). Ale 
z některých obcí, hlavně z těch, které jsou na 
hodně romantických místech, lze do Litovle do-
jet snad jen vlastním autem. Někdy v noci i taxí-
kem. Ale i za to návštěva Litovle stojí, zejména 
mladým.              

Z čeho má starosta Litovle, města s 10 047 
obyvateli včetně místních částí (Březové, Choře-
lice, Chudobín, Myslechovice, Nasobůrky, No-
vá Ves, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory, Unčo-
vice a Víska), pan MVDr. Vojtěch Grézl, nej-
větší radost? Do města přijíždějí nejen obyvatelé 
z okolí, ale stále více i turisté z celé ČR i zahra-
ničí.   

A co mu dělá starosti? Ve městě je nedostatek 
stavebních míst.   

 

ZNÁTE OBEC LUKÁ? 
Do Luké není z Litovle daleko, je to necelých 

15 km. Jenže i na kole musíme jet po silnici, ji-
nudy to asi nepůjde, takže pozor na vlastní bez-
pečnost a na hlavu raději nasaďte přilbici! Ale je 
tam krásně! Trasa Chudobín, Slavětín a hurá, 
jsme v Luké. Ocitneme se skoro jako na horách, 
na všechny strany parádní panoramata. A z Luké 
už docela snadno přejedeme do místních částí –  
Javoříčka, Březiny,Veselíčka a Střemeníčka. 
Místní částí Ješov jsme projeli už cestou do 
Luké. Javoříčko snad ani nemusíme představo-
vat. Jeho pohnutou historii zná celý svět. Se 
smutným osudem, který tři dny před ukončením 
2. světové války potkal javoříčské obyvatele, 
nejsou zdejší obyvatelé stále vyrovnáni. Nemů-
žeme ani mluvit o zapomenuté minulosti, vždyť 
ještě žijí pamětníci javoříčské tragédie. Obec 
Javoříčko byla po zastřelení 38 nevinných mužů 
navíc vypálena a už nikdy se nevrátila do pů-
vodní podoby. Na místě tragické události byl 
v roce 1955 postaven památník. Tuhle obec na-
štěstí neproslavilo jen neštěstí. Roku 1938 javo-
říčský lesník Vilém Švec se svými spolupracov-
níky objevil v Javoříčku krápníkové jeskyně.  
A turistický cíl byl na světě. A s ním oblíbený 
školní výlet: Javoříčko, Bouzov, Úsov. Okolí 
Javoříčka stojí taky za prozkoumání, například 
mohutné skály zvané Zkamenělý zámek, ke kte-
rému se vážou různé pověsti. Jen na ten smutek 
se v Javoříčku nedá zapomenout. 

Vraťme se však do Luké. Jak se daří obyvate-
lům Luké? Ve své obci najdou téměř všechno co 
potřebují. Je zde škola, obchod, hospoda, kadeř-
nice, pedikúra, dojíždí sem lékař. Budovu býva-
lé školky už nevyužívají, tak ji přestavěli, tedy 
vlastně spíš postavili v novotě, a získali zde no-
vý domov senioři. Domov důchodců provozuje 
obec Luká a uvažuje se ještě o jeho rozšíření.  
A co společenský život? V obci a místních čás-
tech jej zajišťují zejména dobrovolné hasičské 
spolky, jen nějaké letní venkovní zázemí chybí. 
Každá z místních částí má nějakou místnost, kde 
se mohou zájemci sejít např. na rodinných se-
tkáních. Tyto prostory střídavě využívá i zastu-
pitelstvo Luké ke svým zasedáním. Obec Luká 
má vybudovaný vodovod a plynofikaci. I to je 
zřejmě jeden z důvodů, že zájem o stavební mís-
ta v obci roste.    

Z čeho má starosta Luké, obce s 796 obyvate-
li, pan František Lakomý, největší radost? Těší 
ho, že mladí z obce neodcházejí. Za krásnými 
stavebními místy přicházejí i z okolí. A co mu 
dělá starosti? Vodovod volá po opravě. A v obci 
není kanalizace.                                             E.V. 

V pondělí 16. 2. 2008 na veřejném slyšení by-
lo představeno všech 15 projektů, které se 
v rámci 2. výzvy programu Leader 2007 – 2013 
ucházejí o finanční podporu. Předložené projek-
ty následně hodnotila výběrová komise, která na 
základě předem stanovených bodovacích kritérií 
projekty vyhodnotila a doporučila vybrané pro-
jekty k realizaci. Toto doporučení projednal pro-
gramový výbor a schválilo valné shromáždění, 
které se konalo 17. 2. 2007.  

Z popsaného postupu výběru projektů je zřej-
mé, že cílem MAS Moravská cesta je čistý a 
transparentní proces výběru projektů určených  
k podpoře. V rámci 2. výzvy se mohou podpořit 
projekty dotací ve výši 4,5 mil. Kč. Není to jed-
noduchý úkol, vždyť celkový požadavek žadate-
lů je realizovat projekty s požadovanou dotací 
ve výši 7,6 mil. Kč.   

A jak to tedy dopadlo? 
Na základě doporučení výběrové komise 

schválilo valné shromáždění podporu těchto 
projektů: 
- V Křelově nově a bezpečně po chodníku 
(žadatel obec Křelov – Břuchotín) 

- Informační a orientační značení v obci Horka 
nad Moravou (žadatel obec Horka n. M.) 

- Obnova a rozvoj obce Luká (žadatel obec 
Luká) 

- Krůček po krůčku ke krásnější Července 
(žadatel obec Červenka) 

- Rekonstrukce veřejného osvětlení v Kade-
říně, Blažově a Jeřmani (žadat. obec Bouzov) 

- Zelenější Bílá Lhota (žadatel obec B. Lhota) 
- Nákup techniky na zpracování biomasy 
(Ladislav Kubálek, Litovel) 

- Začínám podnikat a efektivně využívám bio-
masu (žadatel P. Přecechtělová, Březina) 

- Zpracování biomasy a její spalování ve zply-
ňovacím kotli pro vytápění (Jarmil Měrotský, 
Měrotín). 
Věříme, že všechny vybrané projekty budou 

úspěšně realizovány a pomohou k rozvoji území 
MAS Moravská cesta. 

Využijte i Vy možnosti realizovat svůj projekt 
ve spolupráci s MAS Moravská cesta. Další in-
formace o činnosti získáte na webových strán-
kách www.moravska-cesta.cz.                 

Ing. Petr David, manažer MAS 

PŮJČKY, ÚVĚRY 
NEBANKOVNÍ P ŮJČKY  

VŠEM a RYCHLE! 
Informace na tel.: 725 828 254 



V listopadu 2005 PAPCEL podepsal smlouvu 
na dodávku kompletní papírenské linky na výro-
bu dekoračních typů papírů do Ruska. Zákazní-
kem je v současnosti jeden z nejvýznamnějších 
partnerů firmy, rusko-německý koncern OAO 
MAJAK-Technocell. Po tří a půl letém zpraco-
vávání zakázky bude stroj, vč. přípravny látky, 
koncem března 2009 uveden do provozu. Cel-
ková výše objemu dodaných služeb a strojního 
zařízení činila 22,5 mil. EUR. Jednalo se o tech-
nologicky velmi náročný projekt s velkým obje-
mem dodávaných inženýringových služeb, ve 
kterém zákazník kladl obrovské nároky na kvali-
tu dodávaného strojního zařízení. Veškerá tech-
nická dokumentace byla zpracovávána v rusko-
německé verzi. Projekt rovněž kladl vysoké ná-
roky na komunikaci se zahraničními subdodava-
telskými partnery, kteří se na něm podíleli svými 
dodávkami. Pro zaměstnance společnosti to byla 
obrovská zkušenost, a to jak z pohledu odborné 
náročnosti, tak z pohledu zajištění plynulé orga-
nizace celé akce od konstrukčního zpracování, 
zahájení výroby strojního zařízení, expedice, 
montáže a konečného uvádění stroje do provo-
zu. Dodávka takto kompletní technologie je nej-
větší v novodobé historii společnosti. Je největší 
jak svým rozsahem, tak finančním objemem. 

Novinkou byla rovněž spolupráce 
s Českou exportní bankou, která pro 
tento projekt poskytla finanční podpo-
ru. Poprvé byly využity finanční nástro-
je státní podpory českým exportérům. 
Zakázka je nejvýznamnější referencí firmy na 
trzích východní Evropy, na které svým zákazní-
kům i konkurenci dokázala svoji schopnost 
v poměrně krátkém termínu zvládnout i velmi 
rozsáhlé projekty. 

Ing. Martina Pavlíková, vedoucí marketingu  

V minulém roce byla dokončena projektová 
dokumentace I. etapy ochrany města proti 
povodním, kterou zajistil státní podnik Povodí 
Moravy. Generálním projektantem je firma 
Valbek, spol. s r.o. Liberec, investorem celé 
akce je Povodí Moravy, s.p. Brno. V rámci této 
I. etapy je navržena ochranná hráz západně od 
města a zkapacitnění hlavního toku Moravy, 
elektrárenského náhonu a Malé vody. Západní 
hrází bude zadržena voda rozlitá nad Litovlí a 
do města vpuštěn vodo-hospodářskými objekty 
pouze průtok (cca 330 m3/s), na který bude 
kapacita stávajících koryt upravena. Případné 
vyšší vody budou odvedeny do tzv. severního 
obtoku, obec Červenka bude chráněna samo-
statnou hrází. Realizací I. etapy by měla být 
zajištěna protipovodňová ochrana Litovle proti 
cca dvacetileté vodě. Na tuto I. etapu by měla 
navázat etapa II., v níž budou dokončeny hráze 
severního obchvatu a ohrázování Litovle a 
místní části Tři Dvory a severovýchodu Litovle 
proti zpětnému vzdutí zespodu, čímž dojde 
k ochraně Litovle proti vodě stoleté.  

Územní řízení může být zahájeno po získání 
souhlasu majitelů pozemků, na nichž je stavba 
situována. Proto v závěru loňského roku firma 
Valbek tyto majitele oslovila vysvětlujícím 
dopisem a pozvánkou na prezentaci navrho-
vaných opatření. Prezentace se konala v něko-
lika termínech během měsíce prosince. Zároveň 
byli majitelé pozemků požádáni o souhlas s u-
místěním stavby formou Smlouvy o smlouvě 
budoucí. Bohužel, je nutno konstatovat, že 
zájem o prezentaci protipovodňové ochrany 
nebyl příliš velký. Z pozvaných vlastníků (více 
než 160 osob) se dostavila jen asi třetina, 
souhlas či alespoň ochotu k dalším jednáním, 
pak projevila celkem pouze asi jedna čtvrtina 
oslovených vlastníků pozemků. V nedávné době 
firma Valbek opětovně rozeslala dopisy vlast-
níkům, kteří na první oslovení dosud písemně 
vůbec nereagovali, s další žádostí o jejich 
stanovisko.  

 
Současně je zpracována projektová doku-

mentace na tzv. 0. etapu protipovodňových 

opatření – „Morava, Litovel, rekonstrukce hrází 
LB a PB“. Tato akce je připravována od 
povodní v roce 2006 a již v loňském roce měla 
být dokončena. Jedná se o rekonstrukci a úpra-
vu hlavního toku řeky Moravy v úseku jez 
Litovel – ČOV Litovel a elektrárenského 
náhonu. V prosinci loňského roku byl opako-
vaně odeslán požadavek na Povodí Moravy, s.p. 
na provedení čištění všech koryt řeky Moravy 
v Litovli, zejména Malé vody, tak, aby byla 
zajištěna průtočnost a hloubka vody při 
odvádění větších vod z území. 

 
Vážení občané, věnujte prosím svoji pozor-

nost tomuto návrhu protipovodňové ochrany 
našeho města. V případě Vašich jakýchkoliv 
dotazů či připomínek k projektové dokumentaci 
uvedených akcí se můžete obrátit na investora 
akce či firmu Valbek, případně za Město Litovel 
na pracovníka oddělení Krizového řízení 
Městského úřadu Litovel pana Petra Grepla, 
tajemníka Povodňové komise města.   

P. Grepl s využitím podkladů fy Valberk 

Parametry nového stroje:  
Papírenský stroj vyrábí dekorační pa-
pír s plošnou hmotností 60 – 110 g/m2 

(vstupní surovina sulfátová bělená ce-
lulóza), výkon stroje je 129,6 t/24 hod. 
Nátok má šíři 2 550 mm, šíře síta je 
2700 mm, šíře na navíječi 1630 – 2300 

mm. Stroj pracuje s maximální provozní rych-
lostí 650 m/min., konstrukční rychlost stroje je 
1000 m/min. Celková délka papírenského stro-
je je 76 200 mm. Se strojem dodána kompletní 
linka přípravny látky, systém odpadního a vod-
ního hospodářství.   

Měsíc březen je za dveřmi a jak se již stalo 
tradicí, s ním je tady i pořádání tarokového tur-
naje. Letos bude odstartován jubilejní X. ročník 
této královské hry oplývající nespočetnými 
kombinacemi. Do Litovle se sjedou desítky hrá-
čů, aby si navzájem poměřili své karetní umění a 
štěstí s lidmi, se kterými se běžně nesetkávají. 
Turnaj se hraje 7. 3. 2009 v pěkných prostorách 
internátní budovy SOU v restauraci „Za ško-
lou“. Všechny hráče i příznivce, kteří o hru mají 
zájem, zvou pořadatelé Milan Baránek a Jiří Wi-
niarski. Přihlásit se je možné na mobilních čís-
lech 724295057, 736736036.                       JW. 

Účetní kancelářÚčetní kancelářÚčetní kancelářÚčetní kancelář 
Šárka BajerováŠárka BajerováŠárka BajerováŠárka Bajerová 

Nabízí: 
- vedení účetnictví 
- daňová evidence 
- daňová přiznání 

nejlepší ceny !!!!! 
kontakt: tel. 773 16 95 83 

Bajerova.s@seznam.cz 

 Od 1.1. 2009 došlo ke sloučení Charity Litovel 
s Charitou Uničov a Charitou Šternberk. Byla 
vytvořena jedna společná organizace s názvem 
Charita  Šternberk. 
Důvodem k této změně byla potřeba upevnění 

ve větší organizační celek, který umožňuje efek-
tivnější systém řízení, zkvalitnění služeb pro kli-
enty i větší zapojení dobrovolníků do práce pro-
fesionální charity. Tato změna byla časově i or-
ganizačně náročná, ale naší hlavní snahou bylo, 
aby se našich klientů a pacientů nijak nedotkla. 
Pracovníci jednotlivých středisek plynule pokra-
čují ve své práci.  

Ve středisku v Litovli poskytuje-
me i nadále terénní sociální a zdra-
votní služby lidem v jejich domá-
cím prostředí - pečovatelská a ošetřovatelská 
služba, věnujeme se maminkám na mateřské a 
rodičovské dovolené - Mateřské centrum Rybič-
ka, půjčujeme zdravotní pomůcky, pomáháme 
sociálně slabým rodinám a organizujeme veřej-
né sbírky. 

Dispečink pečovatelské a ošetřovatelské služ-
by najdete stále na stejné adrese Vítězná 1129, 
v areálu ZŠ Jungmannova, naproti Albertu. 
Tel.: 585 341 444, 736 750 221  L. Zavadilová 



AVON PÁRTY  JE ZPĚT! 
Druhé kolo úspěšného projektu roku 2008 
startuje v novém kabátě již s kampaní 3/2009 
       NABÍZÍME  VÁM :    - Líčení pro krásu 
                                      - Nehtové studio 

KONTAKT: avonparty@email.cz 
SNÍŽENÍ  MANIPULA ČNÍHO  POPLATKU  V PRŮBĚHU (K1-K4). 
Vaše objednávky Vám doručíme zdarma již nad 500 Kč. 
Ještě si stále nedoručujete zboží domů se slevou min. 15 %? 
Aktuální katalog si můžete zakoupit v Kadeřnictví Martina na ul. Palackého 883. 

5. března           Výtvarné hrátky – téma: Kašírovaná zvířata 2. Sejdeme 
se v DDM na Staroměstském náměstí 15.00 – 17.00 hod. Zájemci se musí 
nahlásit předem. Cena 30,- Kč.                                                  Alena Černá  
20. března         Scrabbliáda - soutěž ve skládání scrabble. Začátek ve 
14.00 hod. v DDM Komenského. Startovné 20,- Kč. Mgr.  Jana Čekelová  
21. března         Návštěva terarijních trh ů v Ostravě. Sraz účastníků je 
ve 4.20 hodin na vlakovém nádraží Litovel město. Návrat do 15 hodin. 
Cena za dítě je 300,- Kč, v ní doprava a vstupné.                Ing. Pavel Sova  
21. března         Jarní karneval - přehlídka tanečních kolektivů a soutěž 
jednotlivců v disko tanci, začátek ve 14.00 hodin v KD Náměšť na Hané, 
přihlášky v kanceláři DDM, Komenského ul. do 13.3.2009.  

Mgr. Mirka Grulichová  

26. března         Recitační soutěž určená dětem ve věku od 6 – 18 let. Ak-
ce probíhá v DDM Staroměstské náměstí od 13.30 hod. Je nutné se nahlá-
sit předem !!!                                                                              Alena Černá  
27. března         Výtvarné hrátky – téma: Šperky a předměty z hmoty  
„Fimo“. Akce probíhá v DDM na Staroměstském náměstí od 15.00 do 
17.00 hod. Cena 30,- Kč. Je nutné se nahlásit předem.             Alena Černá  
28. března         Výměnná setkání železničních modelářů. Nádraží ČD  
v Července od 7.00 hod. Pronájem stolu 20,- Kč, vstupné: děti 5,- Kč, do-
spělí 10,- Kč.                                                            Mgr. Ivona Odstrčilová  
29. 3. 2009        Vynášení Morany. Místo konání – Hradečná u Bílé Lho-
ty, začátek ve 13.30 hod.                                         Hedvika Weberová, DiS 
 
PŘIPRAVUJEME: 
 
5. dubna            Volejbalový turnaj smíšených družstev (4+2) ve sportov-
ní hale ZŠ Vítězná. Prezence v 8.00 hod. Podmínkou účasti je zaplacení 
zálohy ve výši 300,- Kč v DDM nebo na účet, nejpozději do 1. dubna 
(není to APRÍL). Doplatek na místě.                       Mgr. Ivona Odstrčilová 

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

tel., fax: 585342448 

Program na měsíc březen 

• 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 

Ekologická likvidace vozidel zdarma 
výkup vyřazených AKU baterií a katalyzátorů  
Autovrakoviště Horka nad Moravou  

Ing. Jiří Žoch tel. 606 724 755,  
736 600 604, email: zochjiri@seznam.cz 

Novinky v přijímacím řízení 
� možnost podat tři přihlášky v prvním kole přijímacího řízení 
� přihlášky podává zákonný zástupce přímo řediteli příslušné střední 
školy na tiskopise předepsaném ministerstvem (přihlášky lze také vytisk-
nout z www.msmt.cz). Přihláška musí obsahovat podpis zákonného zá-
stupce i žáka. 
� ředitel střední školy zveřejní kritéria a rozhodnutí o konání přijímací 
zkoušky do 31. ledna 2009 
� stejný termín pro konání přijímací zkoušky na jiné škole, do které 
uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení náhradního termínu 
� hodnocení uchazečů ukončí ředitel SŠ do 3 pracovních dnů po termí-
nu přijímací zkoušky 
� zavádí se zápisový lístek k potvrzení úmyslu stát se žákem dané střed-
ní školy. Žákovi je vydán na ZŠ. Do 5 pracovních dnů ode dne doručení 
rozhodnutí o přijetí jej zákonný zástupce odevzdá řediteli SŠ pro kterou 
se rozhodl. Pokud takto neučiní, vzdává se tímto práva být přijat. 
� rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, které nelze doručit se uklá-
dá po dobu 5 pracovních dnů (v provozovně provozovatele poštovních 
služeb), pak je považováno za doručené 
� odvolání proti rozhodnutí ředitele SŠ o výsledku přijímacího řízení 
lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí 
� pokud se koná zkouška (v prvním kole přijímacího řízení), nelze na 
jeden obor vzdělávání v rámci jedné školy vykonat zkoušku ve více ter-
mínech 
� závěrečné vysvědčení předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, 
nejpozději do 1. 9. 2009 
 

� změny v přijímacím řízení platí pro čtyřleté i osmileté studium 
Kódy oboru vzdělávání na GJO : 
o    čtyřleté studium: 7941K/41    gymnázium 
o    osmileté studium: 7941K/81    gymnázium 
Legislativa vztahující se k přijímacímu řízení: 
� zákon č. 49/2009 Sb., zákon č. 243/2008 Sb., kterými se mění zákon 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozd. předpisů 
� vyhláška MŠMT č. 394/2008 Sb., kterou se mění vyhl. č. 671/2004 
Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke 
vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů 
 
TERMÍNY P ŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
Podání přihlášky řediteli střední školy nejpozději do 15 března 
(podává zákonný zástupce nikoliv ZŠ) 
Zápisový lístek si žák na ZŠ vyzvedne do 15. března 
(pokud uchazeč není žákem ZŠ vydá jej krajský úřad) 
Ředitel SŠ zveřejní kritéria přijímacího řízení, rozhodnutí o konání 
zkoušky a počet přijímaných uchazečů do 31. ledna 2009 
Dva termíny konání přijímací zkoušky (pokud se zkouška koná) pro prv-
ní kolo přijímacího řízení 22. dubna a 24. dubna 2009 
(platí pro čtyřleté i osmileté studium) 
Další kola přijímacího řízení (přihlášku lze vyzvednout na příslušné SŠ)  
- termín stanoví ředitel SŠ, pokud se koná zkouška, tak nejdříve 14 dní 
po vyhlášení příslušného kola.  

Více informací na www.gjo.cz 

 



Město Litovel už dlouho postrádalo organiza-
ci, která by pro seniory vytvářela základnu pro 
aktivní život, a tak vlastně až nabídka zájezdu 
do Prahy, kterou nebylo možno podle vůle stran 
svěřit nikomu, koho by to zvýhodňovalo 
v politickém klání, pomohla realizovat tuto myš-
lenku. Tak se z  iniciativy starosty dr. Grézla se-
šla 13. března skupinka seniorů, která se vzala 
za tento nelehký úkol. Organizací prvních akcí 
byli pověřeni paní Alena Machačová a dr. Hu-
báček. Rada města pak na své 34. schůzi schvá-
lila založení Klubu seniorů. 

První akcí a současně barometrem, zda bude o 
organizování aktivit seniorů zájem, byla před-
náška známého litovelského kardiologa MUDr. 
Ivo Pospíšila o životosprávě, nemocech staršího 
věku a jejich prevenci. Ta přilákala do jídelny 
DPS 53 seniorů, z nichž přímo na místě samém 
naprostá většina se vyslovila pro založení orga-
nizace a vyplnila přihlášky. Na jejich základě 
pak bylo zmapováno, o co mají lidé největší zá-
jem. Většina by chtěla přednášky a besedy, ta-
neční odpoledne, zájezdy do divadel a turistické 
zájezdy. Mnozí projevili zájem o kurzy práce na 
počítači, práci s internetem a o společná cvičení. 

Skutečně velkou akcí se ale stal až zájezd do 
Prahy na pozvání senátora MUDr. Vítězslava 
Vavrouška 20. května. Výběr 49 účastníků se 
ovšem neobešel bez komplikací. Přípravný vý-
bor upřednostnil ty, kteří již pro zdejší kulturu, 
sport a veřejnou práci něco udělali a pojal účast 
na zájezdu jako odměnu za jejich práci. Dopra-
vu zaplatil MěÚ, pan senátor oběd a částečně 
vstupné. Senioři si nejprve prohlédli sídlo Sená-
tu ČR ve Valdštejnském paláci, zahrady paláce a 
poté Staroměstskou radnici a orloj. Všichni byli 
i přes posléze nevlídné počasí spokojeni až nad-
šeni a vyslovili se pro více podobných akcí. 

V květnu se také sešli ti, kdo projevili zájem o 
práci v řízení Seniorklubu a vytvořili samosprá-
vu ve složení: Alena Machačová, PhDr. Josef 
Hubáček, Jana Kabelíková, Jaroslava Köhlero-
vá, Libuše Grohmanová, Marie Kubínová, Mi-
roslav Fendrych, Lubomír Faltus a Oldřich Zají-
ček. Bylo stanoveno, že jejich schůzky se budou 
konat každou druhou středu v měsíci a bude na-
vázána spolupráce s Městským klubem, Knihov-
nou Litovel, Muzeem Litovel a Muzejní společ-
ností Litovelska, o. s. Rada města byla požádá-
na, aby rozhodla o formě Seniorklubu, protože 
pokud nebude mít oficiální status, nebude parti-
cipovat na rozpočtu Města Litovel. Bez finanční 
podpory by nebylo možno uskutečnit prakticky 
žádnou z akcí pro seniory. 

Na konci května má již Seniorklub na 60 čle-
nů a další beseda, tentokrát o Taiwanu s Mgr. 
Miroslavem Klučkou ukázala, že organizace 
vsadila na správnou kartu. Po dohodě s Odbo-
rem životního prostředí MěÚ a z iniciativy jeho 
vedoucího Ing. Pavla Kurfürsta se v červnu 
uskutečnila vycházka „Za památnými stromy“, 
které se zúčastnilo 25 zájemců o tuto problema-
tiku. Ve spolupráci s paní Evou Vaňkovou, kte-
rá má na MěÚ na starosti Mikroregion Litovel-
sko se realizoval cyklovýlet „Za svatou vodou 
do Choliny“, kterého se zúčastnilo 30 seniorů a 
4 děti. Po návštěvě „zázračné studánky“ se 
všichni odebrali do vesnického muzea, které 
všechny překvapilo šíří svých exponátů, přede-
vším nářadí, nástrojů a přístrojů, které se ještě  
v nedávné minulosti běžně používaly, o kterých 
ale mladší generace už nemá ani potuchy. Tak 
trochu se všichni vrátili o nejméně půl století 
zpět. 

Spolupráce s Mikroregionem se ukázala jako  
velmi atraktivní a tak i další vycházka „Za smír-

čími kříži“, nemohla být propadákem. Skoro 
čtyřicet účastníků se shromáždilo na Sušilově 
ulici, odtud se vydali na ulici Červenskou, kde 
byl teprve nedávno vyzvednut a rekonstruován 
jeden z křížů, pak pěšky do Tří Dvorů. Závěr 
akce byl v restauraci „U tří zlatých trojek“, kde 
mezi účastníky přišel i starosta města a zodpově-
děl spoustu zvědavých dotazů, znovu se vyslovil 
pro podporu Seniorklubu ze strany Města Lito-
vel a pozitivně hodnotil dosud vyvíjenou čin-
nost seniorů. Podobně zaujal i cyklovýlet na 
Pardusku, kde proběhlo setkání s europoslan-
cem Ing. Janem Březinou. 

Pro měsíc září byl největším tahákem výlet do 
Zlatých Hor v rámci akce Olomouckého kraje  
„Seniorské cestování“. Nebylo lehké získat pří-
slib zájezdu a neméně obtížné bylo vyjednat jej 
jen pro litovelský Seniorklub a na samostatný 
termín. Díky náměstkovi olomouckého hejtma-
na Ing. Pavlu Horákovi a pochopení Cestovní 
kanceláře PRESSBURG Olomuc se 49 seniorů 
vydalo luxusním autobusem do Zlatých Hor. 
Akce byla pro seniory atraktivní i tím, že sami 
zaplatili pouhých 190,- Kč a zbytek do ceny zá-
jezdu 600,- Kč uhradil Olomoucký kraj. I proto 
byl o zájezd velký zájem, takže po peripetiích 
s přihláškami nebylo možno ani všechny zájem-
ce uspokojit. 

Účastníci zájezdu nejprve navštívili zlatohor-
ské muzeum, poté v Údolí ztracených štol me-
chanismy na drcení rudy a vyzkoušeli si i rýžo-
vání zlata pomocí pánve. Výklad byl velmi zají-
mavý a pohled na dřevěné stroje poháněné vod-
ními koly – provozuschopné repliky středově-
kých mechanismů – byl fascinující. Na závěr si 
senioři prohlédli poutní místo u Paní Marie Po-
mocné (Mariahilf) a ve večerních hodinách na-
výsost spokojeni dorazili do Litovle.                jh 

Místní akční skupina si vzala za své heslo  
„Hanáci se rozkévale… včel ovidite“. Nejen že 
oslovili veřejnost, založili občanské sdružení, 
dohodli se na strategii a z ní vycházejícím strate-
gickém plánu, získali dotaci na jeho realizaci, 
vybudovali kancelář, navázali partnerské vztahy 
s jinými MAS a vyhlásili výzvu k předkládání 
projektů, projekty vyhodnotili a rozdělili získa-
né prostředky – a další výzvy následují. Stačí se 
ještě postarat o propagaci MAS Moravská cesta 
vydáváním zpravodaje, informačních letáků a 
navíc k tomu všemu si ještě vyhlásí soutěž pro 
fotografy.  

Účastníci soutěže z území MAS Moravská 
cesta zaslali 39 soutěžních snímků, hodnotili je 
návštěvníci výstav v obcích Červenka, Skrbeň a 
Haňovice. Další hodnocení pocházelo od ná-
vštěvníků webových stránek, kam byly fotogra-
fie umístěny. Závěrečné hodnocení soutěže se 
konalo v obci Mladeč 5. února. Mladeč v čele se 
starostou ing. Václavem Arnošem poskytla dů-
stojné prostory pro výstavu soutěžních fotografií 
a postarala se o to, aby vyhlášení výsledků bylo 
opravdu slavnostní. Milé bylo vystoupení díven-
ky v krásném hanáckém kroji s hanáckými pís-
ničkami.  

A jak soutěž dopadla? Na prvním místě se 
umístila fotografie Schody nebo chodník pana 
Miroslava Pinkavy, druhé místo získala fotogra-
fie Řeka Morava u Střeně fotografa Jaroslava 

Roda a třetí obsadil záběr Luční koník – HOP 
Tomáše Rychtara. Student Tomáš Rychtar byl 
také nejmladším účastníkem soutěže. Cenu za 
originální nápad získala fotka Hanačky v Bílé 
Lhotě pana Oldřicha Balatky. 

„Všem fotografům, kteří neváhali do soutěže 
zaslat svoje záběry, děkujeme. První ročník byl 
takový „zkušební“, získané poznatky jistě napo-

ví, jak dál. V letošním roce chceme zorganizo-
vat pokračování soutěže s tématem „Živé akce 
na Moravské cestě“ uvedl manažer MAS Ing. 
Petr David. 

Toto je výzva všem, kteří se věnují dokumen-
tární či výtvarné fotografii. Bližší informace o 
soutěži zaměřené na život lidí na vesnici může 
poskytnout na tel. 774 710 391 pan David.  J.M. 

Starosta Mladče Václav Arnoš vítá účastníky 
akce, fotografy a starosty obcí z regionu MAS. 

Manažer MAS Petr David předává ocenění za 
1. místo v soutěži panu Miroslavu Pinkavovi. 



Výsadba v parku za Jungmannovou školou.            Jedna vrba nahradila druhou – změna je život.          Dosadba aleje v Sochově ulici.         fota: J. M. 

Ing. Pavel Kurfürst je ve funkci vedoucího 
odboru životního prostředí MěÚ Litovel dva 
roky a je tady nejmladším pracovníkem ve 
vedoucí funkci, zaměstnancem úřadu je však již 
od roku 2003. Na lesnické fakultě v Praze 
vystudoval obor krajinné inženýrství. 

Když se řekne městská zeleň, každého jako 
první napadnou parky. V době, kdy se 
obnovovaly parky po ničivém tornádu, jste byl 
ještě řadovým zaměstnancem úřadu.  

Tornádo v roce 2004 odhalilo mnohá úskalí a 
problémy, které dřevinná složka parků v Litovli 
měla. Hodně stromů bylo přestárlých, mělo špat-
né těžiště (např. vytáhlé stromy v husté výsad-
bě), špatný stav stromů se ukázal i při kácení 
před obnovou parkových ploch. Zdravé stromy 
jako například červený buk u GJO nebo na Pa-
lackého ulici přežili tornádo bez újmy. Parky 
díky dotacím ze státního fondu životního pro-
středí a z Olomouckého kraje dostaly novou tvář 
a občané si na ni zvykli. I mnoho kritiků již 
změnilo názor a přiklání se k tomu, že rekon-
strukce parků se povedla.  

Co se podařilo za ty dva roky, kdy jste ve 
funkci, jaké jsou plány, daří se získávat pro-
středky z dotačních titulů na výsadbu či obnovu 
zeleně? 

Začnu místními částmi Litovle. Hodně práce 
se odvedlo v Chudobíně, kde se začalo s úpra-
vou zeleně na místním hřbitově a vedle bývalé 
chudobínské školy vznikl úpravou staré zahrady 
parčík. Částečná rekonstrukce hřbitovní zeleně 
byla provedena i v Rozvadovicích. Byly dosazo-
vány solitérní nebo alejové stromy i v ostatních 
obcích, nově byla vysazena javorová alej Lito-
vel – Nasobůrky. Provedena obnova aleje  
z Rozvadovic na Šargoun, šlo tady o dosadbu 
ovocných stromů – švestek a třešní. Máme zá-
měr postupně ozelenit všechny cyklostezky, kte-
ré město vybudovalo i ty, které se chystá budo-
vat. Jako první se osazovala cyklostezka Choře-
lice – Rozvadovice, uvažuje se o ozelenění cyk-
lostezky Litovel – Víska.  

V parku se dosadilo zhruba patnáct stromů  
v aleji za ZŠ Jungmannova. Pamatujeme také na 
výsadbu u křížků, sakrálních památek. Např.  
u starého kříže před Vískou vysadíme dva duby, 
lípu u božích muk při cestě Nasobůrky – Víska 
a dvě lípy na nově zřízeném odpočívadle na 
cyklostezce Litovel – Víska. 

Ročně je na zeleň z rozpočtu Města vyčleněno 
kolem 750 tis. Kč, další prostředky jsou získává-
ny z dotací. Do roku 2013 je možné žádat  

o prostředky na Zelené projekty z dotací EU, 
proto jsme se zaměřili na zpracování projektů na 
obnovu a výsadbu zeleně; jsou předpokladem 
pro získání prostředků. Jedním z připravova-
ných projektů je „Odpočivná plocha za sídlištěm 
na Severní ulici“. Projekt ji řeší v ryze přírod-
ním duchu; přírodě se dnes stále více vzdaluje-
me a je to k naší škodě. Prostor má být osázen 
stromy, keři, nejsou zde žádné chodníky, jen 
travnatá plocha a odpočívadla. Dokonce se 
upustilo od schodů na propojení dvou úrovní 
terénu, schody tady byly nahrazeny šikmou za-
travněnou plochou. I hřiště je řešeno s travna-
tým povrchem. Zeleň bude současně vytvářet 
kulisu a protihlukovou bariéru, v blízkosti jsou 
sportovní hřiště. V tomto duchu bychom chtěli 
pokračovat i při navrhování zeleně v dalších 
městských sídlištích. Připravujeme dále zpraco-
vání projektu na revitalizaci zeleně na Staro-
městském náměstí. Zeleň kolem kostela patří 
římskokatolické církvi, ta však je ochotná k pro-
najmutí pozemku městu s tím, že město by zajis-
tilo projekt a potom i revitalizaci zeleně. Projekt 
by respektoval připomínky církve.  

Dbáme na uplatňování t.zv. náhradní výsadby. 
Znamená to, že firma, která při výstavbě kácí 
zeleň, je povinna zajistit náhradní výsadbu. Tak-
to musela postupovat i firma Tesco, která na 
Dukelské ulici vykácela zeleň a náhradou prove-
de v tomto a následném roce výsadbu v Sochově 
ulici. Velké vzrostlé břízy budou pro špatný stav 
odstraněny všechny, lípy budou jednotlivě posu-
zovány – ty pěkně rostlé a zdravé budou pone-
chány, ostatní nahrazeny lípou velkolistou. 
Chceme, aby tato alej, v podstatě jediná v Lito-
vli, která je z vysokokmenů, byla zachována. Je 
vlastně spojnicí mezi parkem a lesem Doubra-
vou, proto tuto zeleň tady chceme mít.  

V ulici Bezručově byla provedena pouze keřo-
vá výsadba. Původně tady měly být osázeny kul-
tivary javoru, stromy, které dorůstají do výšky 
3 – 4 metrů. Na námitky občanů tato výsadba 
provedena nebude. Je to paradox, pokud se kácí 
stromy, jsou občané pobouřeni, a tady se posta-
vili proti výsadbě nových stromů. Nejsou to 
snad jedni a ti samí občané?  

Ulice Čihadlo, Jiráskova, Palackého – i tady je 
záměr osázení zelení. Zejména ulice Palackého 
nabízí prostranství k výsadbě stromů městského 
typu (nižší kultivary). Projekt na ozelenění uve-
dených ulic se projednává v těchto dnech. 

Za základní školou Vítězná ve špici na souto-
ku dvou ramen Moravy se také plánuje výsadba 

zeleně. Pro děti tady město postavilo průlezku – 
pavučinu, zbývající plochu chceme opatřit lavič-
kami a osázet zelení. 

Další pozornost si vyžaduje ještě i hřbitovní 
zeleň, jak ve městě tak v místních částech. Síd-
lištní zeleň rovněž potřebuje revitalizaci nebo 
novou výsadbu, je ale třeba vyčkat, až tady bu-
dou opravené silnice a chodníky. 

Jaká je spolupráce odboru ŽP s CHKO? 
Spolupráce se Správou CHKO Litovelské Po-

moraví tady je. Např. ve velmi špatném stavu 
byly stromy na ostrůvku Uničovského rybníku, 
co se týká druhové skladby i zdravotního stavu. 
Společně jsme určili ty stromy, které byly poká-
ceny a na jaře bude provedena náhradní výsad-
ba. Šlo zhruba o 15 kusů přestárlých dřevin, 
stejný počet bude nově vysazen. Nebudou vysa-
zovány akáty, akát není naší původní dřevinou, 
ale černý topol a olše. S CHKO dále spolupra-
cujeme na koncepci obnovy alejí v krajině.  

Je tady společný záměr vybudovat ekologické 
středisko na hájovně na Šargouně. Sloužilo by 
především litovelským školám k výuce ekolo-
gické výchovy, ale i široké veřejnosti k sezna-
mování s problematikou životního prostředí. 
První kroky k realizaci záměru již byly podnik-
nuty, školy tuto aktivitu vítají. 

Průběžnou údržbu zeleně provádí Technické 
služby Litovel. Náročnější údržbu jako bylo 
např. ošetření Šargounského dubu, zajistila sprá-
va CHKO z prostředků Programu péče  
o krajinu a provedla je specializovaná firma.  

V roce 2007 uspořádal Odbor životního pro-
středí MěÚ anketu Strom roku. Přesto, že se po-
dařilo podchytit jen pár stromů, anketa měla 
svůj přínos. Sami jsme prováděli jakýsi monito-
ring památných stromů, to je stromů, které byly 
v obcích vysazovány k významným příležitos-
tem, výročím. Chtěli bychom v rámci Mikrore-
gionu vydat publikaci věnovanou významným a 
památečním stromům. Hlavně však opatřit tyto 
stromy informační tabulkou, která by s jejich 
historií seznamovala kolemjdoucí. Na území 
města Litovle jsme takto již některé stromy 
označili. 

Nakonec jedna všetečná otázka: Revitalizace 
rybníku – byl tady vytvořen mokřad uprostřed 
městské zástavby, ten bychom uvítali spíše na 
okraji města nebo ve volné přírodě.  
Byla to jedna z podmínek pro přidělení dotace.  

            Za informace pro LN poděkovala J. M. 



Pořádáme zájezd do Brna na výstavu o Egyptě  
„TUTANCHAMON – JEHO HROB A POKLADY“ 
v  pondělí 16. března. Je ještě několik volných míst a tak se zájemci 
mohou hlásit u paní Jaroslavy Köhlerové v prodejně  Darka na ulici 
Třebízského.   

V pondělí 23. března v 17 hodin se koná přednáška pana Vladimíra 
Vytáska „Lé čivky a flóra Litovelského Pomoraví“, která se uskuteční 
v Malém sále Záložny.  

Zveme všechny zájemce o přírodu a její léčivou sílu. Všechny, kteří si 
chtějí bylinky nejen prohlédnout, ale také případně ochutnat a 
v následné besedě se dovědět, co všechno roste kolem nás.   

Péčí Města Litovel a především díky iniciativě tajemníka MěÚ Ing. 
Radovana Vašíčka máme k dispozici informace o Seniorklubu na webo-
vých stránkách města. Stačí zadat www.mestolitovel.cz, vyhledat titul 
Samospráva a na jeho konci je umístěn Seniorklub Litovel. Najdete tam 
plán činnosti na nejbližší měsíce, seznam členů samosprávy a kroniku 
Seniorklubu. Máme také svoji e-mailovou adresu, na kterou můžete po-
sílat své dotazy, připomínky i náměty: seniorklublitovel@seznam.cz. 
Věříme, že nám pomůžete společně najít tu nejlepší cestu k naplně-
ní  aktivního stáří obyvatel našeho města.                                            jh 

V úterý 10. března 2009 se Gymnázium Jana Opletala v Litovli a PS 
PALORA stanou opět hostitelem XV. ročníku hodnocené přehlídky 
gymnaziálních pěveckých sborů a I. ročníku Celostátní přehlídky smíše-
ných pěveckých sborů.  

Po loňské premiéře se pokusíme opět vytvořit nejen soutěžní, ale pře-
devším příjemnou atmosféru pro pět zúčastněných sborů. Ty předvedou 
svá vystoupení buď v kategorii soutěžní s povinnou skladbou pro smí-
šené, dívčí nebo mužské sbory (PS PALORA z GJO Litovel a Dívčí pě-
vecký sbor SPgŠ Přerov) nebo v kategorii volné pro všechna vokální 
tělesa bez povinné skladby (Pěvecký sbor Gymnázia Vincence Makov-
ského z Nového Města na Moravě, Pěvecký sbor Gymnázia Uničov, 
Komorní pěvecký sbor Gymnázia Zábřeh na Moravě a Pěvecký sbor 
Gymnázia Jakuba Škody z Přerova).                                   M. Barvířová 

STŘEDOŠKOLSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA LITOVEL 2009

celostátní 
přehlídka

Ve čtvrtek 12. března 2009 v 17.00 hodin  
se ve výstavním sále Muzea Litovel uskuteční  

přednáška Ing. Radovana Urválka  
„Hanácký kroj“.   

Večer s hanáckým krojem se může konat přede-
vším díky spolupráci s Folklorním souborem 
Hanačka, o.s. a Muzeem Komenského v Přerově, 
kteří na akci MSL zapůjčily nové i staré součásti 
hanáckého kroje.  
Tímto jim za to děkujeme.                   Výbor MSL 
 

V únoru zavítali členové muzejní společnosti po exkurzi v Pivovaru Lito-
vel a Litovelské cukrovarně do provozu sladovny. Exkurze v podnicích se 
setkaly s dobrým ohlasem a budou proto pokračovat v Litovli i okolí.  

Den otevřených dveří v sídle sdružení ARCUS – 
ONKO CENTRUM Ješov u Litovle dne 4. února 2009 

 
Počátkem roku 2000 se na Pařížské radnici sešla více než stovka 

zástupců vlád, sdružení na ochranu práv pacientů, organizací a firem 
zapojených ve výzkumu rakoviny při příležitosti prvního Světového 
summitu proti rakovině. Své úsilí vymýtit tuto zákeřnou nemoc z naší 
planety stvrdili podepsáním Pařížské charty proti rakovině, která zahajuje 
první mezinárodní kampaň proti rakovině nového tisíciletí. Jejím cílem je 
zlepšit léčbu a výzkum nádorových onemocnění všude ve světě a umožnit 
pacientům dobrou informovanost, jak bojovat s nemocí. Tento den byl vy-
hlášen světovým dnem proti rakovině.  

Předsedkyně představenstva občanského sdružení ARCUS - ONKO 
CENTRUM Jana Koželská se zúčastnila tohoto významného aktu před 
devíti lety v Paříži. Na Dni otevřených dveří v Ješově vítala všechny, kteří 
centrum přišli navštívit. V rámci tohoto dne bylo promítání filmů z čin-
nosti sdružení, informace o programech v roce 2009: o benefičních ak-
cích, ozdravných pobytech a Mezinárodním onkologickém kongresu. 
Účastníci si mohli prohlédnout Pařížskou chartu v originále, která je 
jediná v ČR. Brali si zde brožury pro pacienty, někteří si vyzkoušeli i 
přístrojovou lymfodrenáž. Mezi významnými hosty byli starostové měst a 
obcí. Přijel také například prim. MUDr. Jan Grulich z onkologie z Lito-
myšle. Akce se zúčastnili i místní občané, natáčela ji Česká televize.  

Naše centrum si velmi váží všech, kteří pomáhají finančně, materiálně 
nebo prací našemu centru. Bez sponzorů naše činnost není možná a proto 
vítáme i vaši pomoc. Bližší informace o programech pomoci a kontaktech 
na nás naleznete na www.arcus-oc.org nebo můžete zavolat na mobil 603 
533 288.                                   Jana Koželská, předsedkyně představenstva  

CK BAVI Vás zve na   

XV. PLES přátel dobré zábavy 
 

7. března 2009  
Velký sál Záložny v Litovli  

Hraje: L.I.F. Olomouc      
Program:   

Totální nářez pro všechny, co mají rádi legraci a dobrou zábavu. 
Jako host zde vystoupí dámy v letech – ovšem jako energické mladice  
„Mažoretky z Horní Lhoty“ (známé z pořadu Uvolněte se prosím)  

Daniel Fajmon – profi skákač na botách a další doprovodný program.  
Občerstvení, míchané nápoje, tombola 

Vstupné: 110,- Kč Malý sál, 150,- Kč Velký sál Záložny 
Rezervace v BAVI,  tel. 585 342 300 

Velikonoční koncert v kostele sv. Marka 
Volné sdružení muzikantů z konzervatoře CIMBAL KLASSIC se před-

staví nejen s netradičními úpravami lidových písní. Jejich hudba je ovliv-
něná folkem, folklórem, ale i vážnou hudbou někde na rozhraní těchto 
žánrů. Díky své nadčasovosti a originalitě si našli svoje pevné místo  
v současném hudebním spektru, chtějí oslovit a pohladit spřízněné duše. 

V Litovli se koncert koná 1. dubna v 19.30 hod. v kostele sv. Marka. 
Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč.                                 -MK- 

MANIACI op ět na scéně! 
CK BAVI a Městský klub připravují komediálně úletovou divadelní show 
skupiny MANIACI. Tentokrát i za pomoci audiovizuální projekce a ji-

ných efektů - ŘVALI  AŽ  SPADLI  XI. díl 
Termíny:17. 4. v 19 hod. a 19. 4. 2009 v 17 hod. repríza - Velký sál Zá-
ložny v Litovli. Vstupné 80,- Kč. 

Místní sdružení ODS ve spolupráci s CK BAVI 
 

pořádá 7. 3. ve 14.00 hod. ve Velkém sále Záložny 
 

Velký dětský karneval 
 

Nový program Šaška Vikiho 
soutěže, legrace, občerstvení, odměny pro děti.  

Vstupné: dospělí 30,- Kč, děti 10,- Kč 
Zvou pořadatelé 



 
 KRUHY V OBILÍ 

pondělí 2. 3., Malý sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: 30 Kč 
přednáška s videoprojekcí o záhadných jevech  
pořadatel: Mgr. Tonička Plíšková  
 
ROZMARNÝ DUCH  
středa 4. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: od 150 Kč 
líbivá anglická duchařská komedie Divadelní společnosti Háta 
 
BŘIŠNÍ TANCE - pokra čování   
čtvrtek 5. 3., Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., cyklus: 400 Kč  
přihlášky do 5. 3. osobně v kanceláři MK nebo e-mailem: brustiko-
va@mklitovel.cz 
 
JAK SE HONZA UČIL ČAROVAT 
úterý 10. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 10 hod., vstupné: 40 Kč  
pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ, včetně veřejnosti 
 
HRAJEME SPOLEČNĚ NA AFRICKÉ BUBNY 
úterý 10. 3., Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné: 100 Kč  
setkání s rytmem vede Vráťa Kratochvil: „Nástrojů pro vás máme dost“  
 
XVIII. MIKOLOWSKÉ NÁLADY  
12. – 30. 3., Výstavní síň MK Litovel, PO,ÚT,ČT: 8 – 15, ST: 8 – 17, PÁ,
SO: 10 – 13 hod. 
vernisáž putovní výstavy výtvarníků EU za účasti delegace z Polska a 
Klimkovic: středa 11. 3. v 17 hod.  
 
PŘENDITE SI SPLKNÓT - „Prognóza na jaro“  
středa 18. 3., Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné: dobrovolné 
večir s Hanáckó mozekó, zábavný pořad pro příznivce hanáckého nářečí 

LÉČIVÉ BYLINY A FLÓRA V LITOVELSKÉM POMORAVÍ 
pondělí 23. 3., Malý sál Záložny v Litovli, 17 hod., vstupné: dobrovolné  
beseda s Vláďou Vytáskem, pořadatel: Klub seniorů 
 
MANŽ. KASÍKOVI – čtyřruční klavír, JAN ŠŤASTNÝ – recitace  
úterý 24. 3., Koncertní sál MK Litovel, 19.30 hod., vstupné: 60 Kč 
hudebně literární večer k poctě 105. výročí úmrtí Antonína Dvořáka, 
v rámci „Koncertu KPH“ 
 
VYDRA V NOVÉM KOŽÍŠKU  
středa 25. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod.,  
vstupné: předprodej od 150 Kč, děti a důchodci od 75 Kč, na místě pří-
platek 50 Kč 
celovečerní zábavný pořad s populárním hercem VÁCLAVEM VYD-
ROU, skvělý humor a originální kouzelnická show PAVLA KOŽÍŠKA  
s půvabnou modelkou 
 
VZPOMÍNKA NA KAMARÁDA  
pátek 27. 3., Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné: dobrovolné 
koncert věnovaný Lubošovi Černému a všem, kteří ho měli rádi  
 
Připravujeme:  
KACHNA NA POMERANČÍCH (divadlo), POUTNÍCI  
 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 
 
PŘEDPRODEJ: 
TIC (Bavi) Litovel , nám. Př. Otakara 754, tel./fax.: 582 342 300,  
e-mail: info@bavi.cz 
Městský klub Litovel, nám. Př. Otakara 753, tel./fax.: 585 341 622-33, 
775 339 098, e-mail: brustikova@mklitovel.cz, www.mklitovel.cz, www.
mestolitovel.cz 

V současné době velice úspěšný celovečerní zábavný pořad s populár-
ním hercem Václavem Vydrou. Těžký útok na vaši bránici! Skvělý hu-
mor a originální kouzelnická show. Na jevišti oběma protagonistům se-
kundují v roli asistentky půvabné české modelky Martina Poulíčková 
nebo Martina Dvořáková. A nebo také možná právě vy!  

Mág a iluzionista Pavel Kožíšek s bohatými zahraničními zkušenost-
mi je častým hostem prestižních akcí a televizních zábavných pořadů. 
Vzhledem ke svému všestrannému repertoáru a příjemnému vystupová-
ní je vyhledávaným zpestřením každého programu.  

Překvapí Vás a především pobaví od menších vystoupení až po vel-
ké „copperfieldovské“ iluze, ve kterých Vás okouzlí i jeho půvabné asi-
stentky. V současnosti má mistr světa ze Světového poháru bavičů na 
svém kontě přes stovku televizních vystoupení doma i v zahraničí a v 
poslední době patří mezi naše „nejprodávanější“ umělce showbyznysu. 

V jeho repertoáru naleznete neočekávané a originální efekty, napětí a 
zábavu. Pořad, který vás zavede do magického světa iluzí, uskutečníme 
ve středu 25. března v 19 hodin ve Velkém sále Záložny v Litovli. -MK- 

Už pošesté bude město Litovel jednou ze zastávek putovní meziná-
rodní výstavy Impresje Mikolowskie. Výsledky XVIII. výtvarného ple-
néru, který se konal v polském Mikolowě, můžete shlédnout ve Výstav-
ní síni Městského klubu v Litovli od 12. do 30. března. Určitě si nene-
chejte ujít tyto významné expozice tvorby umělců z EU. Vernisáž této 
výstavy se uskuteční ve středu 11. března v 17.00 hodin za účasti dele-
gace z Polska a Klimkovic. Jste srdečně zváni.                               -MK- 

Zimní bubnování aneb setkání s rytmem, zpěvem a tan-
cem, tak zní celý název akce, na kterou vás chceme tímto 
pozvat. Přijďte si společně zahrát na africké bubny, didžeri-
du, koncovky, dřeva a chřestidla. Nástrojů máme pro vás dost.  

Stačí vaše ruce, srdce a odhodlání začít. Tančíme jedno-
duché kruhové tance různých tradic a národů. Všichni jste 
vítáni, nepotřebujete žádné taneční schopnosti. Tančíme 
pro sebe a pro vnitřní zážitek, nikoliv pro vystoupení.  

Setkání s manžely Kratochvilovými se koná v úterý 10. 
března v 18 hod. v Koncertním sále MK Litovel. Vstupné 
100 Kč. Bližší informace na Městském klubu v Litovli  
u paní Bruštíkové, tel.: 585 341 633.                          -MK-  

Hra Martina Kasíka vyniká obdi-
vuhodnou technikou, plasticitou a 
silným smyslem pro barvu. Ve 
svých pouhých 30 letech již získal 
Kasík za neuvěřitelné výkony mno-
ho cen a není pochyb, že na něj  
v budoucnu ještě další čekají vzhle-
dem k jeho úžasnému talentu! Zvítě-
zil třeba v soutěži Young Concert 
Artists Competition v New Yorku 
nebo v Mezinárodní interpretační 
soutěži Pražské jaro. Koncertoval v 
USA, v Kanadě, v Japonsku a po 
celé Evropě. 

V Litovli zahraje čtyřruční klavír 
spolu se svou manželkou KRISTI-
NOU KASÍKOVOU a mluvené slo-
vo pronese populární herec JAN ŠŤASTNÝ, kterého můžeme znát 
např. z úspěšného seriálu Pojišťovna štěstí. V poslední době se Jan 
Šťastný také vyskytl na televizních obrazovkách v roli doktora Frynty  
v seriálu Ordinace v Růžové zahradě 2. 

Městský klub Litovel a Kruh přátel hudby při MK vás srdečně zvou 
na hudebně-literární večer k poctě 105. výročí úmrtí Antonína Dvořáka, 
který se koná v úterý 24. března v 19.30 hod. v Koncertním sále. Vstup-
né 60 Kč, důchodci 30 Kč.                                                               –MK- 



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

AKCE NA BŘEZEN: 

Na všechny kurzy, cvičení,  
výtvarnou tvořivost se předem  

přihlašuje, omezený počet míst. 

3. března 20.00 – 21.30 hod. - JEDNÁNÍ TÝMU DOBROVOL-
NÝCH MAMINEK, plán společných akcí 
 
18. března 18.00 – 19.30 hod. - PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER, Dagmar 
HETCLOVÁ, Dis. staniční sestra na JIP, na téma: První pomoc u dětí a 
dospělých, praktická ukázka na figuríně 
 
18. 3., 20. 3., 1. 4., 8. 4., 15. 4., 22. 4. – 8.30 – 11.45 hod. Akreditovaný 
KURZ VÝCHOVNÝCH A MOTIVA ČNÍCH POSTUPŮ, komuni-
kační dovednosti - 6 odborných témat, „Respektovat a být 
respektován“, délka 24 hodin, lektoři: PhDr. Pavel Kopřiva a Mgr. 
Tatjana Kopřivová, počet uchazečů 20 z řad maminek a pedagogů, 
bližší informace na mob. 731 567 957, hlídání dětí zajištěno 
 

Středa 25. března 9.00 – 13.00 hod.  

JARNÍ DĚTSKÝ MINIBAZAR  
ve  2. patře – učebna MC, hlídání dětí zajištěno v 1. patře 

Masopust držíme, nic se nevadíme. Kolem padesáti mateřských center 
napříč celou republikou se v únoru zapojilo do tradičního masopustního 
veselí. Síť MC podporuje návrat lidových tradic, masopust patří k vý-
znamným událostem tradičního kalendářního roku nejen v Evropě. Bývá 
to příležitost upozornit hravou nevázanou formou na nešvary lidské spo-
lečnosti i příležitost ke společné zábavě v obcích.  

Dnes se do masek převlékají všichni, přestal se dodržovat rituál, kdy se 
do masek převlékali jen muži a ženy spíše vytvářely ono příjemné  
„hmotné zázemí“ - pekly a vařily. Tam, kde se nadlouho narušila tradice, 
vypršel i politický podtext a masopustním rejům se říká karneval, ač vý-
znam slova je totožný. Pochází z italského „carnevale“, což je sousloví 
carne (maso) a vale (sbohem), tedy loučení se s masem.  

V našich končinách zůstalo více konzumní zaměření na bujaré společné 
veselí doprovázené bohatou hostinou. Pro mateřská centra se otevřela dí-
ky masopustu jiná příležitost, a sice možnost spolu s dětmi tvořit masky.  
„Pro mnohé rodiče je sice nelehké odolat produktům „masopustního 

průmyslu“, ten dodává na trh dokonalé masky a kostýmy, ale marná slá-
va - jako každý velkovýrobce – dodává je v sériových sadách. A pak, kou-
pená maska a celý kostým nevyžaduje od nositele žádnou iniciativu, jen 
pasivní obléknutí. V mateřských centrech mohou rodiče dopřát svým dě-
tem kreativní prožitek proměny v pohádkovou bytost nebo ve zvíře. Po-
chopitelně čím menší dítě, tím větší potřebuje asistenci. Spontánní zapoje-
ní dospělých do masopustní hravosti a kreativity poskytne i jim nenahra-
ditelný pocit radosti z vlastního originálního díla“ uvedla Rut Kolínská. 
K obdivuhodným výsledkům patří přínos mateřských center k obnově ma-
sopustních radovánek v obcích a propojování občanské společnosti.        
                                                                                                      tisk. zpráva 

Masopustní veselí uspořádalo MC Rybička ve dvou dnech, pro 
nejmenší a trochu větší děti. Celkem se zúčastnilo 19 dětí a 21 dospě-
lých, z toho 3 tatínci a jedna babička. 

V úvodu akce všechny přivítal šašek. Zasoutěžili jsme si, hlavně ma-
minky a děti je následovaly. Po splnění 5 disciplín jsme všichni společ-
ně cvičili, zpívali a odměnou bylo občerstvení, které rodiče sami při-
pravili. Šašek poděkoval všem a rozdal dárečky za splněné úkoly. 

Na závěr si všichni společně zatancovali, bublinkový rej nám před-
vedli tatínci, kteří vytvářeli veliké bubliny z bublifuků. Byla to dvě zá-
bavná odpoledne, na která budou děti i maminky rády vzpomínat.   red. 

Pravidla minibazaru: 
Prodávají pouze klienti MC, nakupovat mohou všichni: 
čisté dětské oblečení a obuv 0 - 4 let věku dítěte, dětské helmy, auto a 
cyklosedačky, odrážedla, dětská kola, lyže, kočárky, větší věci – při-
nést foto s kontaktem. 
Sběr bude probíhat ve čtvrtek 19. 3. a v pátek 20. 3. od 11.00 do 14.00. 
Výdej neprodaného zboží a peníze za prodané: ve čtvrtek 26. 3. a pátek 
27. 3. od 11.00 – 14.00 hod. 
Nabízené zboží (max. 40 ks) prosím přineste v igelitovém pytli společ-
ně s číselným seznamem všech věcí a jejich cenou, cena bude rovněž 
viditelně označena na každém kuse (nejlépe lepicí papírek přicvaknutý 
sešívačkou). 
Upozornění: MC Rybička si dovoluje účtovat manipulační poplatek 2,- 
Kč za každý neprodaný kus a 10 % ze zisku ve svůj prospěch. Získané 
peníze budou použity na nákup hraček a pomůcek na činnost v pro-
gramu MC. Děkujeme všem za pomoc a podporu. Jana Baciak 



160 let je dlouhá doba, ale z hlediska historie je to teprve nedávno, 
kdy litovelští měšťané přestali být poddanými knížete z Lichtenštejna. 
Po bouřlivé revoluci a vleklých jednáních potvrdil císař od 1.4.1849 
zrušení poddanství. Císařský patent zlikvidoval všechny služebnosti, 
břemena a dávky, vyplývající z poddanského svazku. Praktickou aplika-
cí zrušení poddanství bylo tzv. Stadionovo prozatímní obecní zřízení ze 
20.3.1849, které určilo uspořádání místní samosprávy: správní jednot-
kou se stala obec, podřízená okresnímu hejtmanství, v čele obcí byl vo-
lený obecní výbor a (užší) obecní představenstvo v čele se starostou. 

Město tedy přestalo být knížecím majetkem, ale pozbylo také vlastní 
poddané. Všechny závazky a dědičné platy sedláků, vyplývající z pod-
danského svazku, byly zlikvidovány. Zákonem ze 4.3.1849 byly zříze-
ny „vyvazovací komise“, posuzující náhradu za vyvázání z roboty. Mě-
řítkem výkupu byla výše daně, rolníci byli rozvrženi do čtyř tříd. Pod-
daný platil třetinu, zbytek země. Město Litovel obdrželo odškodné 
57.000 zlatých ve formě obligací. Ty pak byly splaceny do roku 1890. 
Tam, kde běželo o dávky ze smluv emfyteutických (dědičné držení pů-
dy) a dávky pro školy, kostely apod., platili poddaní plnou náhradu.  
K úhradě byly vydány vyvazovací úpisy, vydané oprávněným pánům.  
V letech 1851-1890 byly na Moravě úpisy splaceny a slosovány a akce 
ukončena.                                                                                         L. Šik 

Poděkování za předměty, které obohatily muzejní sbírky, patří:   
Marii Bendové z Mladče za dřeváky, 2 povlečení do kočárku, hmoždíř 
s tloukem, kovaný klíč, lyže ke kočárku, mosazný věšák, vsazku do kostý-
mu, háčkovaný límeček, kapesníček, pytel na mouku, pásek k šatům, ha-
lenku a knihu Litovel, Konice a okolí  
Pavlu Čunderlemu z Pňovic za litinová dvířka 
Manželům Dvořákovým z Litovle za kovové fotorámy, 2 opasky, dečku, 
turistickou hůl, kapesníček, řád a 2 lžíce 
Karlu Faltýnkovi z Příkaz za 3 knihy z hanáckého prostředí 
Liboru Fialovi z Litovle za novoročenky 
Vladimíru Gottfriedovi z Litovle za vysavač Vorwerk, trubku 
z motocyklu, struhadlo na zeleninu, 2 ruční šlehače, lis na brambory nebo 
škvarky 
Libuši Grohmanové z Litovle za tornu, lyžařské boty, vysavač, kapesní-
ček a truhlu 
Janu Hartmannovi z Litovle za polévanou mísu, kachle, šamotovou plo-
týnku a malovanou truhlu 
Marii Havelkové z Choliny za dokumenty na DVD a hanácké básničky 
Miroslavu Horkému ze Šternberka za historické dokument. fotografie 
Marii Hrubé z Litovle za chlebník, skládací kelímek, termosku a dózu 
Jarmile Cholinské z Litovle za její 3 autorské sbírky (Cikánské etudy, 
Štěky a aforismy jedovaté babizny, Třesky plesky a jiné drzosti) 
Vlastimilu Kleiblovi z Litovle za frak 
Jaroslavě Köhlerové z Litovle za dětský živůtek 
Mileně Kolářové z Litovle za 5 map Litovelska 
Vítězslavu Kollmannovi z Litovle za dějiny Hodolan  
Ludmile Koubkové z Mladče za části kroje 
Lence Krňávkové z Pňovic za konvičku na polévku 
Manželům Krškovým z Mladče za 2 cepy, bič, valchu, odměrku, 2 konve 
na mléko, dětský kočárek pro panenky, mincíř a teploměr 
Milanu Krylovi a Kamilu Lachnitovi za litinový kříž 
Davidu Křížanovi z Pňovic za závěsný lustr  
Aleně Kučerové z Litovle za pléd; další dárce uvedeme v dubnovém vydání 

Tzv. Olomoucké portolány a sice dvě samostatné mapy z roku 1624 a 
především atlas z roku 1563, které souhrou historických okolností přecho-
vává Vědecká knihovna v Olomouci, jsou jako celek ojedinělým zjevem v 
suchozemském středoevropském prostoru a tudíž i v ČR. 
Především i díky atlasu se olomoucké knihovní sbírky řadí mezi celosvě-
tově významné kolekce, jelikož zmíněný atlas patří mezi díla první, tj. nej-
starší generace rodiny Olivesů. Je proto velmi cenný, neboť byl nepřímo 
prototypem atlasů pro další generace této rozsáhlé a neobyčejně činorodé 
rodiny, jejíž členové působili zejména v 16. a 17. století na Baleárech 
(ostrov Mallorca), v Itálii (Benátky, Livorno, Messina, Neapol), Španěl-
sku (Barcelona) i Francii (Marseille). Původem katalánský rodinný klan 
Olivesů (Olivů), mezi které patřil i Jaume Olives jako autor olomouckého 
atlasu, se řadil  k jiným významným výrobcům portolánových map a kar-
tografů, podobně jako rodiny  Agnese či Benincasa. 

Atlas, vyrobený vysoce nákladnou, nicméně noblesní technikou ruční 
kresby na pergamen, okamžitě zapůsobí na svého pozorovatele především 
bohatě kolorovanou formou. Kromě pestré škály stále svěžích barev se 
v nemalé míře při výzdobě uplatnilo stříbro i velkorysé zlacení. 

Jádro exempláře tvoří sedm pergamenových dvojlistů. Na titulním foliu 
je uprostřed znázorněna větrná růžice, v horní části autograf autora, místo 
a datum vyhotovení atlasu Jaume oliues mallorchi en napols ano 1563, 
ve spodní části listu je jméno pravděpodobně řeckého spoluautora z Kor-
fu (S con tastin de nicolo de curffo). Zbývající listy obsahují mapy: 

1. Východní Středozemní moře od západního Řecka po levantské po-
břeží s Černým a Azovským mořem. 

2. Střední část Středozemního moře od západního Řecka po Baleáry  
3. Západní Středozemní moře od Mallorky přes Gibraltar k atlantskému 

pobřeží od Bílého mysu v Africe po evropský Skagerrak včetně Britských 
ostrovů a výběžků Islandu na severu a Labradoru na západě.  

4. Atlantské pobřeží od mysu Finisterre po Zelený mys v Africe 
s Kanárskými a Kapverdskými  ostrovy. 

5. Severoatlantský oceán s ostrovy a výběžky severoamer. pobřeží. 
6. Východní Středozemní moře od Korfu po Kypr včetně jihoturecké-

ho, levantského a severoafrického pobřeží bez Černého moře. 

Portolánové mapy nejen rodiny 
Olivesů (Olivů), již od dob Jaume 
Olivese (polovina 16. století), do-
stávaly silně komerční charakter 
(jde o obecný trend), kdy již nešlo 
v prvé řadě o pomůcku námořní 
navigace, ale o vyhledávaná umě-
lecká díla, produkovaná na objed-
návku bohatých kupeckých a aris-
tokratických rodin, nevyjímaje nej-
vyšší vládnoucí kruhy.  

Atlas je historickým reliktem 
z praktického světa návyků a kul-
turních tradic, které jsou charakte-
ristické pro konkrétní civilizaci na 
jihu Evropy v polovině 16. století. 
Je typickým produktem nejen ře-
meslné a umělecké schopnosti, ale celé epochy národních i intelektuál-
ních tradic ve Středozemí uprostřed renesančního období.  

O jeho kulturně-historickém významu hovoří i skutečnost, že se do 
dnešních dnů od tohoto autora po celém světě prokazatelně dochovalo 
pouze šest námořních atlasů, a to včetně olomouckého exempláře. Mimo 
Vědeckou knihovnu v Olomouci přechovávají ostatní vzácné kusy fran-
couzská Bibliotheque Municipale de Valenciennes, španělské Museo 
Marítim Barcelona (zde je autorství Jaume Olivese nejednoznačné), ame-
rická Hispanic Society of America v New Yorku a italská Biblioteca Amb-
rosiana v Miláně a Biblioteca Nazionale ve Florencii).  

Výstava byla v říjnu 2008 k vidění v Uměleckém centru Univerzity Pa-
lackého – Konviktu. Pokud jste tam nebyli, přijďte se s námořním atlasem 
ze 16. století seznámit do litovelského muzea.  

 
Výstava „Portolánový atlas z roku 1563“ bude pro všechny zájemce 

otevřena v litovelském muzeu od středy do neděle od 9 do 16 hodin  
v termínu od 18. do 29. března 2009.  

Muzeum Litovel a Muzejní společnost Litovelska připravily  
komentovanou prohlídku výstavy  

Portolánový atlas z roku 1563 
 

Mgr. Ji řího Glonka z Vědecké knihovny v Olomouci,  
který je spoluautorem výstavy, jsme si pozvali do muzea  

na čtvrtek 19. března 2009 na 17 hodin. 
Je to jedinečná možnost.  

Brána muzea je otevřena všem zájemcům. 



Macao 
Dnes většinou psané Macau, leží nějakých 60 

km západně od Hongkongu a rychlá loď jetliner 
zvládne tuto vzdálenost za hodinu a l0 minut. 
Nápisy na budovách, obchodech, apod. jsou 
v portugalštině, to ještě po bývalých kolonialis-
tech. Podobně jako v Hongkongu se ale člověk 
domluví spíše anglicky, pokud tedy neumí čín-
sky (v tomto případě nikoliv mandarin, ale can-
tonese). Vedle běžných památek – a že je jich 
tam nemálo – táhne turistu především celá řada 
heren. I kdyby nebyl hráčem, stojí to za to, ne-
boť prostředí je příjemně klimatizované, auto-
bus vás přepraví z přístavu a zpět zdarma, a dnes 
ani není třeba decentního oblečení. Je zajímavé 
pozorovat obličeje hráčů, to napětí se přenáší i 
na návštěvníka. Vedle automatů, jak je známe i 
od nás, se zde hrají karetní hry Baccarat, Blac-
kjack, Boule, Dáai-sai, Fáan-táan, Páai-gáu a 
je zde ovšem také Ruleta. 

Odlehlé ostrovy 
Jestliže jsem psal o Taipei jako o místě s neo-

byčejnou koncentrací obyvatelstva, není na tom 

Hongkong o nic lépe. O čtvrti Mong Kok, a já 
bydlel kousek opodál, se traduje, že má největší 
hustotu obyvatel na světě. V dešti, když lidé ma-
jí deštníky, se chodník každou chvíli stává ne-
průchodný. Když už má člověk toho všeho dost 
a chce někam vypadnout a být na chvíli bez lidí, 
je možné se poohlédnout po odlehlých ostro-
vech. Je jich v okolí dost. Vaše přání může  
v překvapivě krátké době, cca 20 minut, splnit 
loď, stačí na to jen vaše síťová jízdenka a nalez-
nete se např. na ostrově Lamma, ve vesnici 
Yung Shue Wan. Pohovoříte s místními lidmi, 
dáte si zmrzlinu a zvážíte, zda se vám chce šla-
pat turistickou stezkou do další vesnice Sok 
Kwu Wan, odkud se můžete lodí vrátit zpět. 
Cesta vypadá zpočátku příjemně, zatáčí do lesa, 
tak proč ne. Je prý třeba akorát dávat pozor na 
zmije. To nebude problém, určitě se nepoženu 
tak rychle, abych na nějakou šlápl. Jednu věc 
jsem neodhadl. Totiž, jestliže je první vesnice na 
východní straně a ta druhá na straně západní, 
bude zřejmě nutno ten ostrov přejít naskrz. Nu, 
a jak už to tak u ostrovů chodí, mívají uprostřed 
pohoří. Tedy, měl jsem toho plné kecky, když 
jsem konečně viděl přístav na té druhé straně. 
Nebylo nijak těžké zlákat mě do restaurace, kde 
mi bylo nabídnuto občerstvení v podobě čerstvě 
vylovených darů moře. Dostal jsem mísu drob-
ných chobotniček, ústřic a garnátů a pak ještě 
velkou škebli obloženou mořskými řasami. 
K tomu plechovku Fanty a v misce hnědou teku-
tinu s kousky citronu, kterou jsem žíznivě ucho-
pil z obou stran a vypil. Přispěchala číšnice s 
konvicí čaje a vysvětlila, že to předtím bylo na 
umytí prstů. Proč byla ta tekutina hnědá byl ná-
mět k přemýšlení, ale přímo jsem se zeptat ne-
odvážil. Někdy je lépe neznát pravdu. Loď mě 

pak dopravila zpátky do Hongkongu a nastal 
pomalu čas myslet na návrat. 

Domů 
„Odkud jste pane?“ řekla slečna za pultem při 

odbavování mého zavazadla po dlouhém prohlí-
žení pasu. „Z České republiky,“ odpověděl 
jsem, což už věděla z pasu. Neměl jsem důvod jí 
ulehčovat práci. Pak se mi jí však zželelo…  
„z Evropy.“ „Ach“ vydechla ulehčeně, neboť to 
byla poctivá zaměstnankyně společnosti China 
Airlines a nerada by pustila na palubu letadla 
nějakého teroristu. Evropa jí byla zárukou, že 
tomu tak není. „A jak pojedete dál z Vídně?“  
Zeptala se ustaraně, neboť společnost by se měla 
postarat o zákazníka až do konce, byť je to ně-
kdy krajně obtížné při tom množství těch podiv-
ných států. „Nebojte, z Vídně už pojedu autobu-
sem, já to mám za rohem.“ 
„Good-bye,“ řekl mi kapitán letadla při od-

chodu. Náhle jsem si uvědomil, že tohle je 
opravdu konec, že už nebudu obklopen neustále 
čínštinou, která mi, upřímně řečeno, někdy už 
lezla na nervy. A najednou mi to přišlo líto.  
„Good-bye Taiwan,“ odpověděl jsem. „See you 
next time“ (uvidíme se příště), řekl ten kapitán, 
jakoby nahlédl do mého nitra. Že by? 

Epilog 
Cestou domů jsem se zastavil v jednom ob-

chodním domě a postavil se do fronty na čers-
tvou sekanou. Šikovné slečně za pultem šla prá-
ce pěkně od ruky a za chvíli jsem byl na řadě. 
Platil jsem stokorunou, nastavil jsem obě ruce 
kupředu a usmál se. Do kovové misky vedle 
mne práskly drobné mince a „dalšííí!!!“  Naštěstí 
si mě nikdo nevšiml. Tady se přece nepoklonku-
je, neděkuje, neusmívá, neklade kontrolní lístek 
oběma rukama do rukou zákazníka. Na takové 
jemnůstky totiž není čas. Tady se buduje kapita-
lismus. Omluvou za mé idiotské chování snad 
jen může být, že jsem 48 hodin nespal a choval 
u sebe ještě snové představy. Už je nemám. Dí-
ky, slečno. Už jsem doma. 

Miroslav Klučka 

Na cyklistické stezce – pomník z kol Cvičení taj-či 

 

 

 Ukázka čínského textu. 

Soutěž pokračuje! V minulém kole se účastni-
lo 21 soutěžících! Z nich uspěly:  

Hana krumniklová z Vísky, Jiří Černý a Ra-
dek Müller z Litovle. 

 Řešení zasílejte do redakce novin do polovi-
ny měsíce. Následující den budou vylosováni tři 
výherci, kteří obdrží zdarma tříměsíční předplat-
né Litovelských novin.  Adresa redakce: Měst-
ský úřad Litovel, nám. Př. Otakara 778, 784 01 
Litovel. 

NOVĚ OTEVŘENÁ PROVOZOVNA  

V LITOVLI NA PALACKÉHO ul. 34.  
 

PROVÁDÍME KOMPLETNÍ SERVIS  

VÝMĚNY AUTOSKEL PŘES POJIŠŤOVNY 

ZDARMA 

TEL. 585 154 631 MOB. 724 158 043 



Litovelští kuželkáři mají začátkem letošní se-
zóny velmi úspěšnou bilanci.  

Mužstvo A hraje moravskou divizi, je na pěk-
ném 4. místě a v posledním zápase zvítězilo na 
naší kuželně s SKK Ostrava 12:4. 

Mužstvo B, které hraje krajskou soutěž, se 
rozehrálo až k neuvěřitelným výkonům. Doma 
porazilo Pozemstav Prostějov B 16:0 a poslední 
zápas vyhrálo nad výborným mužstvem Přerova 
B na jeho vlastní kuželně 14:2. V tabulce jsou 
na 4. místě. 

Mužstvo C, které hraje okresní přebor, pora-
zilo Sokol Troubelice 8:2 na naší kuželně.  
V tabulce jsou na 3. místě. 

 
Družstvo dorostenců – II. moravská liga. Na-

ši dorostenci nám dělají svými výkony jen ra-
dost. Na vlastní kuželně porazili silný celek So-
kol Dobruška 3:1. Výkony dorostenců: T. Truxa 
354, M. Jindra 378, D. Čulík 395. V posledním 
utkání na kuželně v Rybníku zvítězili 3:1 s vý-
kony M. Jindra 364, D. Čulík 380, T. Truxa 
407. V tabulce jsou na 3. místě, jeden bod za 
Pozemstavem Prostějov. 

Velkého úspěchu jsme dosáhli 24. ledna na 
okresních přeborech Olomouce v kategorii do-
rostu. 1. místo T. Truxa 531, 4. místo D. Čulík 
501 - postupují do krajského přeboru Olomouc-
kého kraje. 

 
S dobrými výsledky skončili naši junioři, kte-

ří dosáhli rovněž pěkných výkonů. 1. místo J. 
Mokoš 534, 2. místo P. Axman 515. Oba též 
postupují do krajského přeboru.   

Přejeme mladým kuželkářům dobré výkony a 
úspěšnou reprezentaci Litovle a Olomouckého 
okresu.                                                    J. Čamek 



SPORT  SPORT  SPORT  

V rozhovoru pro Litovelské noviny tato závod-
nice k loňské sezóně uvedla:  
„Podařilo se mi vyhrát Český pohár žen 2008. 

Nebylo to vůbec lehké, znamená to objet celou 
sezónu v nějaké slušné formě. Ke konci už ale 
ubývaly síly. Chyběl mi měsíc zimní přípravy 
kvůli úrazu, což bylo znát. Ještě jsme vybojova-
ly s mojí bývalou týmovou kolegyní Kateřinou 
Špidlenovou druhé místo na mistrovství ČR  
v časovce dvojic, kde jsme porazily Martinu Sá-
blíkovou. Také si vážím třetího místa z časovky 
jednotlivců na amatérském MČR. V Top Ten 
časopisu Peloton jsem skončila na třetím místě. 
Takže mojí poslední profesionální sezónu pova-
žuji za úspěšnou.“ 

Co dál, opravdu končíš a proč? 
„V nejlepším se má skončit. Začnu chodit do 

práce, takže za tím jsou i finanční problémy. 

Vloni mi skončila mateřská. S manželem jsme 
se dohodli, že to ještě rok zkusím, a ten už ubě-
hl. Někdo by mohl podotknout, že i u práce se 
to dá, ale už to neděláte na 100 %. A když k to-
mu ještě přidáte starost o rodinu, která je u mě 
na prvním místě… Jinak jsem přestoupila do 
amatérského týmu SILNY TEAM UNICOV. 
Preferuje moravský pohár, který bych chtěla vy-
hrát celkově (líbí se mi ten dres, co dostávají za 
celkové vítězství). Také mě láká Mistrovství Ev-
ropy a světa v kategorii masters. Vidím tady vel-
kou šanci. Takže vlastně úplně nekončím, budu 
se však věnovat cyklistice jen amatérsky.“ 

Nebude se Ti stýskat? 
„Určitě, obrečela jsem to po posledním závo-

dě a myšlenky byly, ještě zůstat. Byl to můj kus 
života, životní styl, ale já přece ještě tak úplně 
nekončím! Ono vyhrát i v amatérské soutěži ne-

ní žádná sranda, natož být mistryně Evropy ne-
bo světa i když v kategorii masters, kam už vě-
kem patřím.“  

Komu bys chtěla závěrem poděkovat?  
„Raději nebudu jmenovat, abych v tom součtu 

na někoho nezapomněla, protože těch lidí je 
opravdu spousta. Prostě všem, co mi kdy po-
mohli a stáli vždy při mně i když se mi nedařilo, 
a je jich nepočítaně. Rodina, přátelé a samozřej-
mě sponzoři. Je to sport, jednou jste dole jednou 
nahoře. A to je na tom to nejkrásnější, když se 
snažíte dobývat mety nejvyšší a víte, že vám ně-
kdo drží palečky a dovede to ocenit. Tedy i fa-
noušci jsou důležití! A těm moc DĚKUJI!“  

JIŘIŘNA ŠČUČKOVÁ s cyklistikou začína-
la v roce 1992 v týmu Unex Uničov, kde pozná-
vala jak v žákovské kategorii, tak později i v ju-
niorkách první vítězství. V letošním roce na zá-
věr její bohaté kariéry se jí podařilo celkově vy-
hrát ČESKÝ POHÁR žen 2008. Z toho v ČP 
2008 obsadila jedenkrát první místo, šestkrát 
skončila druhá, čtyřikrát třetí. Skončila druhá na 
Závodě Míru mládeže v ženské kategorii, obsa-
dila druhé místo na MČR v časovce dvojic, byla 
třetí na MČR S.A.C. v časovce jednotlivců.  
V reprezentačním dresu objela spoustu známých 
etapových závodů v zahraničí jako je např. Epi-
nal (Francie), Mallorca, Tour de Ľ Aude 
(Francie), Grand Prix Prešov et. Pravda 
(Slovensko), v ČR Gracia Tour, Tour de Femini 
Pharming, Vysočina Tour, Okolo Polska atd. 

Objevila se i na závodech Světového Poháru  
v Belgii - Valonský šíp, Německu, Švýcarsku, 
Polsku, Itálii, startovala na Mistrovství Skandi-
návie ve Švédsku, kde obsadila 18. místo. Na 
dráze to pak byl Světový Pohár v polském Štětí-
ně. Závodila v týmu Rostex Quantum Vyškov 
po boku Lady Kozlíkové, v týmu Konica CZ Hr. 
Králové s Julií Pekárkovou a Martinou Růžičko-
vou. Oblékala i dres našeho známého mužského 
profi týmu PSK Whirlpool Hradec Králové, aby 
pak opět skončila v městečku, kde začínala.  
V týmu Silný Team Uničov. Trénuje a trénovala 
pod vedením známých jmen, jako je například 
Ota Fiala (PSK Whirlpool HK), František Trkal 
(CK Windoor’s Příbram), Břetislav Usnul 
(Rostex Quantum Vyškov), uničovský trenér 
Karel Křivánek a mnoha dalších.  

Přestávka mezi podzimní a jarní částí sezóny v 
házenkářském oddíle Tatranu Litovel rozhodně 
nepřipomínala zimní spánek. Pro všechna druž-
stva oddílu byla zajištěna kvalitní příprava jak v 
domácích podmínkách, tak účastí na nejrůznějších 
přípravných turnajích a přátelácích. Jarní ligová 
sezóna začala prvním kolem již 22. února.  

 
Muži – 1. liga 
Po nevalných výkonech v podzimní části ne-

bylo umístění až na 11. místě vůbec podle před-
stav, a tak byly upřeny veškeré síly k vylepšení 
naší reputace v odvetách na jaře. Do družstva se 
v průběhu zimní přestávky podařilo získat cel-
kem 5 nových hráčů - 2 navrátilce a 3 zcela no-
vé tváře. V litovelském dresu budou opět nastu-
povat Michal Havlíček a také Roman Bakalář. 
Na levou spojku se podařilo získat 2 mladíky – 
Libora Březinu z Ivančic a Michala Štěpnicu ze 
Zubří. Nejvítanější posilou však jistě je Jurij Ky-
ryljuk, bývalý sovětský a český reprezentant, 
který svá nejlepší léta prožil v mistrovském 
Zubří.  

Nejzajímavější akcí, které se tým pod vedením 
trenérů Čtvrtníčka a Sitára zúčastnil, byl jistě 
mezinárodní turnaj v polském městě Zawadzkie. 
Kvalitou turnaj připomínal naši extraligu a byl 
tak pro naše hráče velmi dobrou přípravou. No-
ví hráči se s týmem postupně sehrávali na dal-
ších turnajích v Olomouci a Prostějově a také v 

přátelácích s Uničovem, Šumperkem, Prostějo-
vem a Olomoucí. 

 
Starší dorost – 2. liga 
Mnohem lépe si na podzim i v přípravě vedli 

starší dorostenci. V druhé dorostenecké lize se 
drží na pěkném 3. místě. Na konci ledna absol-
vovali přípravný turnaj v Novém Veselí, kde v 
kvalitní konkurenci nestačili pouze na družstvo 
Jičína a obsadili druhé místo. O týden později 
uspořádali domácí turnaj, jenž se jim již podaři-
lo vyhrát. Na obou turnajích opakovaně poráželi 
i prvoligová družstva, a tak se na jaře pokusí 
pod vedením bratří Sléhů vybojovat postup do 
této nevyšší soutěže. 

 
Mladší žáci  
Rozpačité výkony předvedli mladší žáci v po-

lovině února na turnaji série HANDBALL 
TOUR 2009 v Bohunicích. Svěřencům trenérů 
Macha a Baránka se vůbec nedařilo a obsadili 
předposlední místo. Domácím divákům se před-
vedou na turnaji pořádaném v neděli 8. března v 
litovelské sportovní hale. Mistrovské zápasy žá-
kům začínají až od dubna. 

 
Miniházená 
Naši nejmenší se činili dokonce už v prosinci. 

První prosincový víkend absolvovali mezinárod-
ní turnaj v Ostravě, hraný pro ně trochu netra-
dičně se 6 hráči v poli. V konkurenci českých, 

slovenských a polských týmů obstáli na výbor-
nou, když obsadili 2. místo za vítězným domá-
cím týmem. Náš brankář Denis Vařeka byl navíc 
vyhlášen nejlepším brankářem turnaje. O týden 
později si všichni s chutí zahráli s okolními cel-
ky na vánočním turnaji pořádaném v litovelské 
sportovní hale. Velký turnaj dokonce s 24 celky 
absolvovali první únorový víkend v Zubří. Tre-
néři Habermann a Schmalz rozdělili své svěřen-
ce dokonce do dvou družstev. Tady se jim sice 
nedařilo tak dobře jako v Ostravě, ale i 9. místo 
prvního týmu je pěkným úspěchem.  

Domácí zápasy mladších dorostenců, starších 
dorostenců a mužů se budou i letos konat tradič-
ně vždy v sobotu postupně ve 12.30, 14.45 a 
17.00 hodin v hale ZŠ Vítězná. Těšíme se na 
Vaši přízeň.  

 
Domácí utkání házené na březen 2009 
Sobota 7. 3.   Muži: Dvůr Králové 
                       St. dorost: Zlín 
                       Ml. dorost: Zlín 
Neděle 8. 3.   Ml. žáci: Turnaj série HAND      

                          BALL TOUR, od 9 hod. 
Sobota 28. 3.  Muži: Napajedla 
                       St. dorost: Velká Bystřice 
                       Ml. dorost: Velká Bystřice 
 
Veškeré informace o litovelské házené nalez-

nete na webových stránkách: 
www.hazenalitovel.wz.cz.      

Radovan Šimek 

Čerpáno z webu: http://www.cyklomania.
com/2008/10/02/damy-a-panove-vitezka-v-cp-
zen-2008-jirina-scuckova/            Michal Frantík 
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♦ MONTÁŽE A OPRAVY MONTÁŽE A OPRAVY MONTÁŽE A OPRAVY MONTÁŽE A OPRAVY     
                    ANTÉN, SATELITŮANTÉN, SATELITŮANTÉN, SATELITŮANTÉN, SATELITŮ    
♦ SPEKTRÁLNÍ SPEKTRÁLNÍ SPEKTRÁLNÍ SPEKTRÁLNÍ     
                    ANALÝZA SIGNÁLŮANALÝZA SIGNÁLŮANALÝZA SIGNÁLŮANALÝZA SIGNÁLŮ    

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

Palackého 1001 Palackého 1001 Palackého 1001 Palackého 1001     

mobil: 603 538 093 

e-mail: anteny.kulich@quick.cz 

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

WWW.SEPREALITY.CZ 

• prodej RD Brníčko u Uničova 4+1, novost., poz. 
500 m2, cena 2,2 mil. Kč + DPH 

• prodej bytu v OV 3+1 v Litovli, 72 m2, 2 x lod-
žie, 2 x komora, sklep, plast. okna, zděné jádro. Ce-
na 1,59 mil. Kč 

• prodej bytu v OV 3+1 v Litovli, 78 m2, balkón, 
6. patro, cena 1,5 mil. Kč 

• prodej bytu DR 3+1 v Litovli, 70 m2, balkón, 4. 
patro, cena 1,365 tis. Kč 

• prodej nemovitosti (bar s hernou) v Uničově. Na-
pojena na veškeré inž. sítě. Cena 3,05 mil. Kč 

• pronájem bytu 2+1 v Litovli, cca 68 m2, komplet-
ně zařízený, náj. 7.000,- Kč/měs. + energie 

• pronájem bytu 3+1 v Litovli, volný od 05/09, náj. 
5.000,- Kč/měs. + energie 

• prodej DR bytu 3+1 v Uničově, 74 m2, kolaudace 
12/2002, plast.okna, nová kuch. linka vč. el. spotře-
bičů, žal., reg. tepla, omítky, plov. podlahy, dlažba. 
Cena 1,65 mil. Kč 

Sportovní hala Litovel, ZŠ Vítězná  
Provoz:         Pondělí – Pátek 
                     14.00 – 22.00 hodin 
Sobota – Neděle – nabízíme volnou kapaci-

tu. Sportovní hala o rozměrech 27 x 45 m při 
světlé výšce 9,5 m, s moderní palubovou pod-
lahou, poskytuje velký výběr sportovního vy-
užití – házená, volejbal, košíková, florbal, te-
nis, fotbal.  

Hala je vhodná jak pro uspořádání soustře-
dění sportovních klubů všech kategoriích, tak 
pro pořádání mezistátních zápasů (s možností 
televizních přenosů). Dále se nabízí možnost 
využití venkovního hřiště (především pro há-
zenou) s umělým povrchem (japex), antuková 
hřiště na tenis a volejbal, posilovny (přímo v 
hale). Stravování a ubytování kousek od haly. 

Více informací:  
www.zsviteznalitovel.cz/hala/hala.htm 
tel.: 585 156 298 po 14.00 hodině 
739 636 350 

Jarní prodej zahájen  
2. března 2009  

Prodejní doba: 
pondělí – pátek     8.00 – 17.00 hod. 
sobota                      7.00 – 12.00 hod. 
telefon: 585 968 011, 777 763 167 

fax: 585 967 067 
email: zd.uncovice@tiscali.cz 

KAMENICTVÍ 
Litovel, Svatoplukova 127 
Tel., fax: 585 341 478,   
mobil: 605 131 789 
♦ ZHOTOVENÍ POMNÍKŮ  
♦ OPRAVY HROBŮ 
♦ ZÁKRYTOVÉ DESKY NA HROBY 
♦ SCHODY Z KAMENE A TERACCA 




