
Litovelská naděje - slavnostní ocenění dětí a 
mládeže se uskutečnilo v reprezentačních pro-
storách litovelské radnice dne 16. června v do-
poledních hodinách. Předání 10 ocenění za re-
prezentaci a šíření dobrého jména města Litovel 
se zhostil starosta MVDr. Vojtěch Grézl, vedou-
cí odboru školství, kultury a sportu Ing. Vlasti-
mil Habermann a předseda komise školství, kul-
tury a sportu Zdeněk Jančí.  

Nominované doprovázeli na slavnostním aktu 
jejich patroni, kteří je navrhli k ocenění, rodiče, 
přátelé… První ročník Litovelských nadějí slav-
nostně zahájil starosta města Litovle.  

Podnět pro ocenění mladých nadějných talen-
tů byl dán společně odborem ŠKS MěÚ Litovel 
a komisí Rady města Litovel. Rada města jedno-
myslně návrh i pravidla výběru přijala a rozhod-
la tak o každoročním oceňování jednotlivců a 
družstev z řad dětí a mládeže. Jde o vyhodnoce-
ní těch, kteří dosáhli výrazného úspěchu v rámci 
školních a mimoškolních aktivit, zejména  
v předmětových, uměleckých, sportovních a 
ostatních soutěžích či přehlídkách, případně vy-
konali čin vedoucí k ochraně lidského zdraví a 
důstojnosti, k záchraně lidského života či majet-
ku. Důvodem je snaha motivovat děti a mládež 
k aktivní, cílevědomé a dlouhodobé činnosti ve 
všech oblastech a potřeba odměnit také ty, kteří 
nejsou lhostejní ke svému okolí.  

Nominace se přijímaly za dosažené aktivity ve 
školním roce 2008/2009, přičemž školy, školská 
zařízení, sportovní oddíly a v neposlední řadě i 
rodiče nominovali 17 jednotlivců a kolektivů. 
Rada města, jež měla při rozhodování poslední 
slovo, se ztotožnila s návrhy předloženými ko-

misí školství, kultury a sportu. Pamětní list a ori-
ginální zlatou plaketu převzali tito nominovaní 
jednotlivci a kolektivy: 

Základní škola Vítězná, Litovel, úspěšně no-
minovala na ocenění Šárku Panákovou a Lucii 
Trnkovou, žákyně 9. B. Pod vedením paní uči-
telky Andrey Švecové dívky uspěly v celorepub-
likovém kole zeměpisné soutěže „Turisté vítá-
ni“. Dále tato škola navrhla Terezu Faltusovou 
za úspěch v celorepublikové literárně-drama-
tické soutěži „Princezna české pohádky“. Patro-
nem nominovaných byl ředitel školy Mgr. Bla-
hoslav Melhuba.  

Gymnázium Jana Opletala Litovel uspělo  
s nominací žákyně Martiny Plhákové a pěvecké-
ho sboru Palora. M. Plháková byla oceněna za 
úspěch v SOČ a v celostátní soutěži vyhlášené 
Památníkem národního písemnictví (literární 
činnost). Palora pod vedením sbormistryně Mar-
cely Barvířové opět obhájila Zlaté pásmo ve 
sborovém zpěvu gymnaziálních pěveckých sbo-
rů. Patronkou byla ředitelka GJO RNDr. Jitka 
Krausová. 

Další Litovelská naděje – Iveta Vaculčíková, 
žákyně Středního odborného učiliště Litovel, 
získala stříbrnou medaili v celostátní soutěži 
Gastro Hradec v oboru cukrář. Patronkou nomi-
nované byla ředitelka SOU Ing. Helena Kupko-
vá. 

Antonín Šperlich, žák litovelského gymnázia, 
byl k ocenění nominován Domem dětí a mláde-
že Litovel, jeho patronkou byla ředitelka DDM 
Mgr. Jana Čekelová. A. Šperlich získal 1. místo 
v krajském kole soutěže v radioelektronice a 4. 
místo na mistrovství ČR. 

Vladimír Vařeka byl nominován Základní 
uměleckou školou Litovel, ve hře na bicí nástro-
je získal 1. místo v krajském a 3. místo v celo-
státním kole soutěží ZUŠ. Patronem nominova-
ného byl ředitel ZUŠ Mgr. Ivo Škrabal. 

Sára Dimovová, žákyně Gymnázia Jana 
Opletala, je přeborníkem ČR v judo, zvítězila na 
kvalifikačním turnaji MČR. Jejím patronem byl 
otec a trenér v jedné osobě Ing. Keno Dimov. 

Tělovýchovná jednota Tatran Litovel uspěla  
s nominací dvakrát, a to za šachový a házenkář-
ský oddíl. Velkým úspěchem šachisty Jana Krej-
čího je účast v reprezentačním družstvu České 
republiky 2009. Patronem nominace byl Mgr. 
Oldřich Štěpán, tajemník TJ. 

Družstvo starších dorostenců oddílu házené 
TJ Tatran vybojovalo 2. místo ve 2. lize staršího 
dorostu házené a jako všichni předešlí bylo oce-
něno plaketou města Litovle a pamětním listem. 
Patronem nominovaného družstva byl Ing. Ka-
rel Zmund, předseda oddílu házené. 
Z. J. a red.        Pokračování článku na 7. straně  

• HLÁŠENÍ MĚST. ROZHLASU 
• MÁM RÁD SVOJE MĚSTO? 
• MLÁDÍ SLAVILO 
• HANÁCKÉ BENÁTKY –  
• FOTOREPORTÁŽ  
• KULTURNÍ LÉTO 
• HÁZENKÁŘSKÉ JARO  

 Z obsahu: 

PRODÁM BYT 2 + 1 v OV na ulici No-
vosady v Litovli. Byt je ve 4. NP, užitná plo-
cha 52 m2. Dům je po revitalizaci, zateplen  
s novými plastovými okny. Je volný k oka-
mžitému nastěhování. Info. tel.: 608 756 600 

Firma Carman, a.s. Uničov  
hledá technika pozemních staveb.  
Požadované zkušenosti: praxe v oboru,  
vedení kolektivu, samostatnost, ekonomické  
uvažování, řidičský průkaz skupiny B. 
Nabízíme profesionální růst, služební vůz, 
mobilní telefon, nootebok. 
Životopisy zasílejte na k.stehlik@carman.cz 

NOVĚ OTEVŘENÉ STUDIO 
Miss Cosmetic V LITOVLI  

MONIKA ŽÍDKOVÁ  
prezidentka české společnosti MISS COSMETIC.

Přírodní dermatologie a potravinové doplňky  
MEDICAL. 

informace: 731 567 957,  
www.studio-misscosmetic.estranky.cz 



Ve městě Litovli a v místních částech bylo v červnu 2009 
zaznamenáno mimo jiné i spáchání těchto událostí:  

Začátkem měsíce června 2009 došlo ke krádeži řídící jed-
notky z vozidla Škoda Fabia zaparkovaného na sídlišti Vítězná v Litovli. 

Dne 3. června 2009 v nočních hodinách byl v obci Nasobůrky kontrolo-
ván řidič osobního motorového vozidla, u kterého bylo zjištěno, že před 
jízdou požil alkoholické nápoje. 

V dopoledních hodinách dne 12. června 2009 došlo v budově Muzea  
v Litovli ke krádeži kovové příruční pokladny. 

V dopoledních hodinách dne 15. června 2009 došlo ke krádeži jízdního 
kola ze stojanu ZŠ na ulici Vítězná v Litovli. 

V době od 19.00 hodin dne 19. června do 7.00 hodin dne 21. června 
2009 proběhla ve služebním obvodu obvodního oddělení Policie ČR Lito-
vel součinnostní akce policistů zaměřená na zajištění veřejného pořádku, 
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Bylo kont-
rolováno 64 řidičů motorových vozidel, uloženo celkem 15 blokových po-
kut a zadrženi 2 řidiči pod vlivem alkoholu.                   Policie ČR 

Městská televize Litovelský INFOkanál  

vysílání v červenci a srpnu 2009 

Městský úřad Litovel vydal novou Směrnici k provozu a užívání měst-
ského rozhlasu a stanovení poplatků za rozhlasové relace, s účinností od 
1. 6. 2009. (Nahrazuje směrnici z r. 2004.) 

Relace nesmí být v rozporu s morálními zásadami demokratické společ-
nosti nebo svým obsahem naplňovat skutkovou podstatu trestného činu 
(šíření poplašné zprávy, hanobení rasy, národa…, pomluvy, podpora alko-
holismu a toxikománie). 
Městský rozhlas je možné využívat k účelovým relacím za poplatky: 
1. oznámení o pořádání kulturních, sportovních, společenských a politic-
kých akcí           na území města                               60,- Kč (1 relace) 
                          mimo území města                      140,- Kč (1 relace) 
organizace zřízené nebo dotované městem           bez poplatku 
2.      komerční hlášení k nabídce prodeje, služeb či jiné činnosti právnic-
kých i fyzických osob (přednášky, besedy, předvádění zboží, prodej akcií, 
nabídka mimořádných lékařských a veterinárních služeb) 
         krátká zpráva jako upoutávka        60,- Kč (za denní hlášení 150,-)
         oznámení právnických a fyzických osob o změně či omezení provoz-
ní doby (obchodů, provozoven služeb, oznámení o změnách ordinační do-
by)        první hlášení                                             bez poplatku 
             další hlášení                                              90,- Kč 
3.      oznámení o haváriích, poruchách, přerušení dodávek energií 
(elektrické energie, vody, plynu, tepla) či jiných životně důležitých udá-
lostí                                                                        poplatek se nevybírá 
4.      oznámení ztrát a nálezů                                poplatek se nevybírá 
5.       mimořádná hlášení (v době mimo pravidelná hlášení) skutečně jen 
mimořádně a v nevyhnutelných případech           140,- Kč 

6.      pro hlášení předvolebních agitací bude režim hlášení předem schvá-
len Radou města Litovel se stanovením rovného přístupu k informování 
veřejnosti.  

Vysílací režim městského rozhlasu 
Pravidelná hlášení se provádí vždy v pracovní dny (pondělí až pátek)  

v 17.00 hod. V době mezi 12.30 – 15.00 hod. se může hlášení povolit jen 
v naléhavých a havarijních situacích! Mimořádná hlášení o haváriích, po-
ruchách, přerušení dodávek energií či jiných životně důležitých událostí 
budou hlášena do 8.00 hodin. Mimořádná hlášení o krizových situacích 
mohou být hlášena kdykoliv podle potřeby v době od 6.00 – 22.00 hodin. 
Relace hlášení je opakovaná dvakrát za sebou. 

Podávání žádosti o rozhlasové relace 
Žádost se podává zásadně písemně, tato musí obsahovat stručný a vý-

stižný text a přesnou adresu žadatele. Pro pravidelná denní hlášení musí 
být žádost podána nejpozději do 11.00 hodin. Relace se uskuteční až po 
úhradě poplatku. Poplatek je hrazen hotovostně na pokladnách MěÚ.  
V denním režimu se relace hlásí 1x. 

Ve výjimečných, naléhavých, či krizových situacích může být žádost 
podána telefonicky, faxem nebo elektronicky, ale rovněž je povinností 
sdělit jasný a výstižný text s uvedením přesné adresy žadatele. Pokud jde o 
relaci podléhající zpoplatnění, musí být poplatek uhrazen do 24 hodin. 

Některé relace budou přepisované a zveřejněné na internetu – webových 
stránkách – www.litovel.eu. O důležitosti rozhoduje MěÚ Litovel. 

Na uskutečnění rozhlasové relace nemá žádný občan ani fyzická či práv-
nická osoba právní nárok. O sporných relacích s konečnou platností roz-
hoduje osoba z vedení města (starosta, místostarosta, tajemník). 

Úplné znění směrnice najdete na www.litovel.eu. 
Schváleno Radou města Litovel na 58. schůzi dne 15. 5. 2009  

Město Litovel a společnost .A.S.A. odpady Litovel s.r.o. zorganizova-
ly počátkem června sběr bioopadu ze zahrádek. Všechna stanoviště byla 
čistá a v kontejnerech byl pouze biologický odpad bez různých příměsí. 
Byli jsme tímto stavem potěšeni a všem litovelským občanům, kteří se 
sběru zúčastnili, prostřednictvím Litovelských novin děkujeme.  

Město Litovel, společnost .A.S.A. 

každý den na TV obrazovkách, kdykoli na webových stránkách města  
premiéra: středa  1. 7. v 18.45 hod.  
reprízy:    denně v  6.45, 11.00, 18.45 a ve 23.00 hod.  

on-line: http://infokanal.litovel.eu  
Z důvodu nižší sledovanosti TV v prázdninové měsíce, tak jako i 

v minulých letech, INFOkanál kromě premiéry 1. 7. nebude vysílat aktua-
lity. Na uvedeném programu budeme pouze obměňovat vysílání informač-
ního programu UPC EXPRESS a pořady z archívu Litovelského INFOka-
nálu. S průřezem hlavními prázdninovými akcemi Vás seznámíme v prv-
ním premiérovém poprázdninovém vysílání, které uvedeme ve středu 9. 
září v 18.45 hod.                                                                             Infokanál 

poskytované dle Zásad o vytvoření a použití účelových prostředků FRB.  
Rada města Litovel vyhlašuje výběrové řízení k poskytnutí půjček na opra-

vy a modernizaci bytového fondu, realizované dle „Zásad o vytvoření a 
použití účelových prostředků FRB“ schválených usnesením Zastupitelstva 

města Litovel č. 18/12, dne 24. 4. 2008. 
21denní lhůta pro podání žádostí o půjčku běží od 13. 7. do 3. 8. 2009  
Podané žádosti budou posouzeny příslušnou komisí a předloženy Radě 

města Litovel, která ty, které budou kompletní a v souladu se „Zásadami“ 
předloží ke schválení Zastupitelstvu města Litovel. 
Půjčky jsou určeny pouze majitelům bytů a domů.  

Podrobnější informace spolu s žádostí o půjčku můžete získat denně  
u Mgr. Kateřiny Fišrové, 1. poschodí MěÚ (radnice) dveře č. 24,  

tel. 585 153 126 

Město Litovel organizuje opět ve dnech 4. – 6. července (tj. sobota, 
neděle a pondělí) sběr kompostovatelného biologického odpadu.  

Stanoviště kontejnerů budou: 
1. U kalového pole cukrovaru             2. Komárov 
3. Pavlínka                                    4. Sochova ulice 
5. Červenská – u zahrádkářské kolonie 
Prosíme, odpad ukládejte pouze do přistavených kontejnerů. Je 

možno ukládat pouze trávu, shrabky a listí, nikoliv větve.              OŽP 

OZNÁMENÍ.   V Nemocnici Šternberk bude od podzimu v provo-
zu dialyzační středisko. Vedení nemocnice se k tomuto kroku rozhodlo 
z důvodu velké spádové oblasti a zvýšení komfortu pro pacienty, kteří mu-
seli dojíždět na dialýzu do FN Olomouc.  

Z důvodu vybudování dialyzačního střediska v Nemocnici Šternberk 
budou nutné drobné stavební úpravy a dojde k přesunům některých ambu-
lancí a oddělení do jiných prostor. Během letních měsíců proběhne od 
13.7. rekonstrukce na oddělení ARO-JIP chirurgických oborů, kam bude 

poté ještě začleněna JIP neurologického oddělení. Následně dojde k úpra-
vě prostor pro dialyzační středisko. 

O aktuálních provozních změnách budete včas informováni a zdravot-
ní péče  nebude žádným zásadním způsobem redukována. Všechny spo-
luobčany, pacienty touto cestou žádáme o pochopení za možné potíže, 
které s sebou stavební a provozní  změny  během letních měsíců přine-
sou.   

MUDr. Marek Polách, náměstek LŘ pro LPP, Nemocnice Šternberk 



58. schůze Rady města Litovel  
se konala dne 15. května 2009 
 
K již p řijatým usnesením:  

• Rada města souhlasí s konáním 
Hasičského nočního cvičení jed-
notky SDH Savín, které se uskuteč-
ní ve spolupráci s Arcus - Onko 
Centrem dne 18. 7. 2009 od 20.00 
hodin do 03.00 hodin  

• s převodem částky 10.000,- Kč 
z investičního fondu ZŠ Vítězná do 
Fondu odměn, tyto finanční pro-
středky budou použity k vyplacení 
odměn provozním zaměstnancům 
v souvislosti s náročnými úpravami 
stropů ve 3. NP budovy školy. 

• Rada města schvaluje Nařízení č. 
2/2009 o parkování v historickém 
centru města Litovle, kterým ruší 
Nařízení č. 1/2009 a nově doplňuje 
s tím, že dokladem o zaplacení par-
kování bude lístek z parkovacího 
automatu – sazba 10,- Kč (vč. 
DPH) za každou započatou hodinu, 
maximální doba stání 3 hodiny. 
Rada města nemá námitek: 

• k odprodeji pozemku z vlastnic-
tví Statutárního města Olomouc 
parc.č. 609 v k.ú. Unčovice. Poze-
mek se nachází v katastrálním úze-
mí ML a měl by být součástí areálu 
Dům přírody Litovelského Pomo-
raví. Výstavba Domu bude realizo-
vána v rámci programu Agentury 
ochrany přírody a krajiny ČR, a to 
na základě projektu Sluňákova – 
Centra ekologických aktivit města 
Olomouce, jenž bude provozovate-
lem celého areálu. 
Rada města souhlasí: 

• s uzavřením nájemní smlouvy na 
pronájem bufetu na koupališti s p. 
J. P. z Litovle na dobu neurčitou s 
provozním obdobím vždy od 1. 6. 
do 30. 9. Nájemné bude činit 
1.000,- Kč/měsíc. Na zveřejněný 
záměr pronájmu se přihlásil jeden 
zájemce. 

• s pronájmem nebytových prostor 
v domě č.p. 791 v ul. 1. máje v Li-
tovli paní I. H. z Červenky. Nájem-
ní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou od 1. 6. 2009. Na zveřej-
něný záměr pronájmu se přihlásili 
čtyři zájemci. 

• s podnájmem bytu 2+1 v Litovli, 
místní část Rozvadovice, č.p. 57, 
na dobu určitou do 31. 5. 2010, p. 
R. H.. Pokud dojde k ukončení ná-
jemní smlouvy na užívání nebyto-
vého prostoru, které je vázáno na 
užívání bytu před termínem 31. 5. 
2010, bude byt vyklizen k datu 
ukončení nájemní smlouvy na ne-
bytové prostory. 

• s vypsáním výběrového řízení na 
pronájem bývalé kovárny u býv. 
lomu v Litovli – část Nová Ves 

• s poskytnutím finančních 
příspěvků na VI. ročník Moto-
strazu v Unčovicích, na 3. roč-
ník PORAZCUPU (dětský den 
a turnaj v malé kopané - Chu-
dobín), vždy 3 000,- Kč 

• s výběrovým řízením na za-
jištění Technické dopravní in-
frastruktury staveb – Kanalizace 
Litovel a ČOV a Kanalizace Tři 
Dvory – byl odsouhlasen seznam 
firem, které budou osloveny.  
Rada města schvaluje:  

• pronájem části pozemku parc.č. 
121 sportoviště/ost. plocha, o vý-
měře cca 25 m2 v k.ú. Nasobůr-
ky paní A. K. z Litovle, za účelem 
zřízení venkovního posezení na 
dobu od 1. 6. 2009 do 30. 9. 2009, 
za podmínky dodržení dohody o 
pronájmu části pozemku uzavřené 
s OV Nasobůrky  

• uzavření „smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě“ o odprodeji části 
pozemků dotčených stavbou „Mo-
rava Litovel – rekonstrukce hrází 
LB a PB v k.ú. Litovel (cca 32 a 12 
m2). Rada města vyslovuje již nyní 
souhlas s užíváním těchto částí po-
zemků k uvedenému účelu, dále 
souhlas s vynětím uvedených částí 
ze ZPF, s případným dělením či 
scelováním těchto pozemků a 
k územnímu i stavebnímu řízení. 
Rada města bere na vědomí: 

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

• a schvaluje harmonogram provo-
zu litovelských mateřských škol, 
školních družin a školních jídelen 
v době prázdnin. 
Rada města přiděluje finanční 
grant na Dny EHD a Litovel. slav-
nosti panu V. K., BAVI Litovel. 
Rada města souhlasí:  

• s doporučením komise pro výběr 
dodavatele veřejné zakázky na do-
dávku plastových oken do objektu 
Polikliniky Litovel, ul. Kollárova. 
Akci bude zajišťovat Litovelská 
stavební spol., za nabídkovou cenu 
866.575,- Kč, vč. DPH.  

• s uzavřením smlouvy o dílo mezi 
ML a firmou Litovelská stavební 
spol. - „Litovel – rekonstrukce fa-
sády I. etapa, část A a kompletní 
oprava střešní krytiny I. a II. etapa, 
část A“ - dům na nám. P. Otakara 
č.p. 785. Současně uděluje pro po-
díl ML na této akci výjimku z 
vnitřní organizační směrnice o udě-
lování veřejných zakázek. 

• s uzavřením nájemní smlouvy se 
ZD Haňovice na bezúplatný proná-
jem části pozemku parc.č. 656/19 
v k.ú. Víska (prů-myslová zóna) na 
dobu určitou do 30. 9. 2009 

• se změnou č. 1 Podmínek čerpá-
ní investiční dotace pro akci Osvět-
lovací soustava v Litovli. 

• že cena Litovelských novin 
bude od 1. 6. 2009 činit 8,- 
Kč. Cena inzerce bude zvýše-
na z 8,- Kč na 10,- Kč a ze 
16,- Kč na 18,- Kč 

• že cena za hlášení městským 
rozhlasem bude navýšena o 

DPH, tj. na 60,- Kč.  
Rada města vyhovuje a souhlasí 

• s odepsáním pohledávek v celko-
vých výších 7.488,- Kč a 14.040,- 
Kč. Právní oddělení předkládá dvě 
žádosti o odepsání těchto pohledá-
vek, jde o neuhrazené poplatky za 
odpady za rok 2007. Dle exekutor-
ského úřadu Olomouc nelze dohle-
dat žádný vhodný postižitelný ma-
jetek povinných, proto lze očeká-
vat, že by náklady byly neúměrné 
očekávanému výsledku. 
Hudební produkce 

• Rada města souhlasí s konáním 
pouze 1 akce na hřišti v Nasobůr-
kách, tj. dne 5. 6. 2009, současně 
uděluje výjimku dle OZV č. 
1/2007 a souhlasí s ukončením ak-
ce v 02.00 hodiny následujícího 
dne. Upozorňuje však pořadatele, 
že dojde-li po této akci k jakému-
koliv nepořádku a škodám, pak už 
v areálu hřiště v Nasobůrkách ne-
bude žádná další akce povolena. 
Další požadavky byly dány na ter-
míny 5. 6. 2009, 7. 8. 2009 a 18. 9. 
2009 vždy od 19.00 do 02.00 ho-
din - taneční zábavy – pořadatel: A. 
K. z Litovle. 

• 25. 7. 2009 a 19. 9. 2009 vždy 
od 20.00 do 02.00 hodin – areál 
hřiště v Chudobíně, taneční zába-
vy – pořadatel: M. D. z Chudobína, 
RM souhlasí. 
Rada města projednala: 

• Zásady územního rozvoje Olo-
mouckého kraje. Po prostudování 
Zprávy o uplatňování zásad územ-
ního rozvoje OK, která bude pro-
jednávána Zastupitelstvem Olo-
mouckého kraje, nemá ke zprávě 
připomínky. 

• zápisy z jednání Seniorklubu, 
Komise životního prostředí, Leto-
pisecké komise a Kontrolního vý-
boru. RM bere informace z jednání 
na vědomí.         
Žádost společnosti GET s.r.o. 
Praha o stanovisko k územnímu 
řízení pro těžbu štěrkopísku na 
nevýhradním ložisku Unčovice. 
Firma GET s.r.o. Praha zastupuje 
společnost LB Minerals, a.s. Horní 
Bříza a připravuje podklady k 
územnímu řízení pro otevření nové 
pískovny na jihozápadním okraji 
Unčovic. S otevřením pískovny ne-
souhlasí občané Unčovic a sepsali 
petici. RM bere na vědomí stano-
visko odboru výstavby MěÚ Lito-
vel a ztotožňuje se s ním. 

19. zasedání Zastupitelstva měs-
ta Litovel dne 26. května 2009. 

• ZML Schvaluje předloženou 
projektovou dokumentaci „Mo-
rava, Litovel – protipovodňová 
opatření, I. etapa“, Požaduje po-
kračovat v přípravě projektové 
dokumentace II. etapy v době za-
hájení stavby I. etapy. Vyhrazuje 
si právo schvalovat veškeré změ-
ny prováděné v projektové doku-
mentaci. Zavazuje se intenzívně 
pomoci při realizaci výkupů po-
zemků.  
 
 59. schůze Rady města Litovel  
se konala dne 4. června 2009 
 
Rada města souhlasí: 

• s vyplacením odměny při odcho-
du do důchodu Mgr. V. Hrubému, 
řediteli ZŠ Jungmannova, ve výši 
dle návrhu  

• s udělením odměny ve výši dle 
návrhu ředitelce MŠ Gemerská pa-
ní M. Číhalové za kvalitní práci při 
vedení MŠ 

• s přípravou návrhu výstavy  
„Gustav Frištenský a Litovelsko“ 
v Národním muzeu v Praze v r. 
2011. Pověřuje vedoucí Muzea Li-
tovel přípravou.  

• se zahájením přípravných prací 
výstavby komunitní kompostárny 
v lokalitě mezi Haňovicemi a Na-
sobůrkami  

• s vybudováním 5 – 7 stanovišť 
podzemních kontejnerů na tříděný 
odpad v Litovli 

• aby byl poskytnut finanční pří-
spěvek na vybudování soukromé 
části kanalizačních přípojek obča-
nům Nasobůrek ve výši 15.000,- 
Kč z důvodů nutnosti přečerpávání 
splaškových vod do kanalizace. Jde 
o č.p. 100, č.p. 116, č.p. 110 a č.p. 
120. Příspěvek bude vyplacený až 
po napojení na kanalizaci a uzavře-
ní smlouvy s VHS Čerlinka o plat-
bě stočného. Majitelům č.p. 117, 
na soukromou kanalizační přípojku 
nelze přispět, spád je v místních 
podmínkách dostatečný. 
Rada města nesouhlasí: 
• s navrženou trasou budoucí ko-
munikace předloženou zplnomoc. 
zástupcem společnosti LB Minerals 
a.s. a požaduje, aby plochy budoucí 
těžby této společnosti byly v Návr-
hu Územního plánu města Litovel 
řešeny jako územní rezerva ve vaz-
bě  na závě ry stanoviska  
k posouzení vlivů provedení zámě-
ru těžby na životní prostředí a pod-
mínky souhlasu k trvalému vynětí 
pozemků ze ZPF vydané KÚOK 
OŽP. 
 

Pokračování na 4. straně 
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• se zřízením parkovacích míst na 
konci ulice Javoříčské v Litovli. 
Požadovaná plocha před obytnými 
domy není vhodná.  
Rada města projednala žádosti o 
finanční příspěvek: 

• SDH Myslechovice na Memori-
ál F. Vogla poskytnuto 5.000,- Kč 

• Klubu litovelského petanque na 
celoroční činnost 15.000,- Kč 

• ZŠ Vítězná – plavecký bazén na 
zakoupení cen pro děti MŠ po-
skytnuto 3.000,- Kč. 

• SDH Savín na Dětský den 
v Savíně poskytnuto 3 000,- Kč. 

• ZŠ Vítězná na dopravu na KIN-
DERIÁDU v Praze  3.000,- Kč 

• Oddílu házené TJ Tatran Litovel 
na 50. ročník turnaje „O pohár 
města Litovle“ ve dnech 22. – 23. 
8. 2009 poskytnuto 20.000,-  

• studentskému klubu Párátko při 
GJO Litovel na projekt „Starám se 
o svoji řeku“ poskytnuto 10.000,-  

• Obec Náklo na údržbu místního 
hřbitova požadovala 45.000,- Kč. 
Hřbitov slouží i pro občany míst-
ních částí Unčovice a Březové. Po-
skytnuto 10.000,- Kč. 

• Římskokatolická farnost Cholina 
požadovala příspěvek na restauro-
vání významné památky litovelské-
ho regionu, Cholinské madony a 
její kopie. Rada města lituje, avšak 
požadovaný příspěvek nelze po-

skytnout. (Město dotuje opravu 
kaple sv. Jiří v Litovli). 
Rada města schvaluje: 

• uzavření smlouvy o dílo se 
společností ENVIRO – EKO-
ANALYTIKA s.r.o. na zpraco-
vání aktualizace analýzy rizik 
pro uzavření skládky v k. ú. Haňo-
vice 

• uzavření smlouvy o dílo s Ing. 
Olgou Žákovou – zahradní a kraji-
nářská tvorba - na vypracování pro-
jektové dokumentace zahradních 
úprav hřbitovní zeleně v k.ú. Cho-
řelice v hodnotě 57.000,- Kč, dále 
smlouvy na vypracování projekto-
vých dokumentací zahradních 
úprav návsí v místních částech Tři 
Dvory, Rozvadovice, Unčovice, 
Chořelice, Víska, Savín a Mysle-
chovice, v hodnotě 156.000,- Kč 
(ceny bez DPH) 

• uzavření smlouvy se společností 
Accor Services CZ s.r.o., Praha, o 
dodávkách poukázek hmotné nou-
ze od 1. 6. 2009 do 1. 6. 2010 

• výjimku z počtu žáků pro školní 
rok 2009/2010 pro ZŠ Nasobůrky. 
Souhlasí s dofinancováním pro-
středků v celkové výši 97.200,- Kč 
na celý školní rok. 

• na základě doporučení MPSV 
realizaci služby o pomoci v hmotné 
nouzi s tím, že úkoly obsažené v § 
62b přenáší na svoji příspěvkovou 
organizaci Technické služby Lito-
vel s výjimkou ustanovení o pojiš-
tění kryjícím odpovědnost za škodu 

na majetku nebo na zdraví.  

• změnu ceny jídel pro stráv-
níky od září 2009. Pro děti 
MŠ, žáky ZŠ a studenty GJO 
se cena zvýší o 1,- Kč, pro cizí 
strávníky o 6,- Kč.          
Rada města souhlasí  

• s předloženou nabídkou a 
uzavřením smlouvy o dílo na opra-
vu mostu v Březovém s firmou Li-
tovelská stavební s.r.o., za nabídko-
vou cenu 481.944,- Kč, vč. DPH. 
Nabídky podaly tři firmy. 

• s uzavřením Dodatku ke smlouvě 
o dílo pro stavbu Veřejné osvětlení 
cyklistické stezky Litovel – Víska s 
fi Elpremo, spol. s r.o. Olomouc. 
Vícenáklady - neprůchodnost stá-
vajících kabelových chrániček, kte-
ré byly uloženy do země dodavate-
lem stavby cyklistické stezky 
v roce 2007 a provedení protlaku 
pod asfal tovým povrchem 
k poslední lampě u žel. dráhy. 

• s uzavřením dodatku ke smlouvě 
o dílo pro stavbu Sídliště Novosa-
dy – Litovel zpevněné plochy se 
společností STRABAG a.s. Praha, 
jde o změnu celkového řešení úpra-
vy povrchů 

• s konáním uvedených hudebních 
produkcí: 

• 4. 7. 2009 od 20.00 do 03.00 ho-
din – areál hřiště ve Třech Dvo-
rech – letní karneval – pořadatel: 
TJ Sokol Tři Dvory. RM souhlasí 
s uspořádáním ohňostroje. 

• 5. a 18. 7. 2009, 1. 8. 2009 a 5. 

9. 2009, vždy od 14.00 do 02.00 
hodin – areál Pinda v Savíně – ha-
sičská cvičení – pořadatel: SDH 
Savín. Přiloženo vyjádření majitele 
sousedního objektu p. H., který je 
ochoten akceptovat tyto 4 akce. 
Rada města nesouhlasí s úpravou 
termínů dodání zadávací dokumen-
tace akcí Kanalizace a ČOV Lito-
vel – dokončení a Litovel – napoje-
ní míst. části Tři Dvory a žádá o 
sdělení důvodů vedoucích k nedo-
držení stanovených termínů. 
Rada města vyhovuje: 

• žádostem o bezplatné vydání par-
kovacích karet ZUŠ Litovel, Měst-
ský klub Litovel, DDM Litovel - 1 
ks bezplatné parkovací karty pro 
každou z uved. organizací. 
Rada města bere na vědomí:  

• předloženou zprávu o provedené 
inventarizaci majetku a závazků 
Města Litovel v roce 2008 a vyslo-
vuje souhlas s odepsáním majetku 

• informace z jednání výboru a ko-
misí. Dále RM pověřuje tajemníka 
MěÚ prověřit plnění úkolů vze-
šlých z jednání Komise dopravy a 
BESIP. 
Rada města jmenuje  

• ředitelkou ZŠ Jungmannova 
Mgr. Evu Hrachovcovou 

• se zpětnou platností tajemníkem 
Komise sociálně právní ochrany 
dětí Bc. Radima Sléhu.             J.M. 
 
V souladu se zákonem na ochranu 
osobních údajů jsou jména občanů 
uváděna pouze jejich iniciálami. 

Na základě výsledků konkursní-
ho řízení budou zřizovatelem do 
funkcí ředitelek jmenovány od 1. 8. 
2009: 

paní Irena Blektová, ředitelkou 
Mateřské školy Litovel, Gemer-
ská 506, a paní Mgr. Eva Hra-

chovcová, ředitelkou Základní 
školy Litovel, Jungmannova 655. 

Současně děkujeme odcházejícím 
ředitelům – paní Marii Číhalové a 
panu Mgr. Václavu Hrubému za 
dlouholeté úspěšné působení  
v těchto funkcích.               OŠKS 

Společenství vlastníků se sídlem 
na Kysucké ulici 423 – 424 touto 
cestou vyslovuje poděkování za 
velmi dobře odvedenou práci při 
rekonstrukci střechy domu. Byla 
položena nová krytina, provedeny 
zednické práce na opravách komí-
nů, klempířské práce a v konečné 
fázi nové anténní rozvody. 

Poděkování patří firmám: 
Litovelská stavební spol. s r.o. 
Pokrývačství V.S. 
Dodavatel satelitní techniky  
Za zprostředkování úvěru děku-

jeme bance ČSOB a.s. Litovel. 
Současně s rekonstrukcí střechy 

jsme zajistili také výměnu oken, 
tady nám vyšla vstříc spol. Městská 
teplárenská s dokompletováním 

plastových oken ve společných 
prostorách domu. Dále nabídla 
společenství vlastníků pomoc za 
účelem získání dotace na zateplení 
objektu z programu Ministerstva 
životního prostředí ČR. 

Děkujeme. 
Za SVJ předseda V. B. 

Rodina Reichelova děkuje touto 
cestou přátelům a známým, kteří se 
přišli dne 25. května rozloučit  
s panem Jaroslavem Reiche-
lem. Opustil nás nečekaně a náhle 
ve věku 72 let.  

Děkujeme za květino-
vé dary a projevy 
soustrasti.  

Víte, že alergologickou ambulanci můžete navštívit v Litovli a není 
třeba cestovat do Olomouce?  

V objektu na Nábřežní ul. 970 byla díky úsilí Města Litovel a jmeno-
vitě pana Miloslava Číhala otevřena Alergologická ambulance (v příze-
mí budovy). Můžete se svěřit do péče MUDr. Zuzany Fegyveresové ne-
bo Hany Odstrčilové (obě i nadále působí ve FN Olomouc). 

Ordinační doba MUDr. Z. Fegyveresové: 
Po, út, st 8.30 – 13.30 hodin, v pátek jen pro objednané 
Ordinační doba MUDr. H. Odstrčilové: 
Po – út 16.00 – 18.30 
Čt 8.00 – 18.00 hodin, v pátek jen pro objednané. 
Ambulance vám zajistí kompletní alergologické a imunologické vy-

šetření (jako ve Fakultní nemocnici Olomouc). Je dobré mít doporučení 
odborného nebo praktického lékaře. Je tady možné vyšetřit ventilační 
plicní funkce (spirometr), nebo objasnit dechové potíže, dlouhotrvající 
kašel (bronchoprovokační jednotka). 

Informace pro pacienty lze nalézt na webových stránkách www.
alklin.respinet.com. Přes webové stránky se dostanete i k mailovým ad-
resám obou uvedených lékařek, můžete využít mailovou poštu pro vyří-
zení vzkazů apod. Telefon do litovelské ambulance je 585 150 579.  

V budově na nábřeží dále sídlí ambulance Ortodoncie – MUDr. Jana 
Lemáková. Ortodoncie se zabývá nápravou vad chrupu u dětí i dospě-
lých aparátky (rovnátky) snímacími i pevnými. 

Ordinuje se tady každý pracovní den, pacienti se však musí objednat 
na tel. čísle 736 147 391.  

Zbývající prostory v přízemí jsou využívány různými službami, na-
jdete tady kosmetiku, kadeřnictví, pedikúru, masáže a krejčovství. 

První poschodí budovy slouží tradičně zubním lékařům.               red. 



• 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 

Hospůdka 

Šenk pod patykou  
1. máje 792, Litovel  

Vás zve na příjemné posezení v historickém interiéru.  
Nabízíme: pivo Černá Hora, sudové víno,  

alko i nealko nápoje, občerstvení (pizza, poháry…) 
Pořádání společenských akcí, prezentací firem  

a soukromých oslav. Kontakt: 608 484 046 

Kosmetická společnost AVON 
hledá posilu do svého obchodního týmu. 

Pozice: asistentka obchodní manažerky. 
Požadujeme: samostatnost, chuť pracovat a učit se 
novému. (Vhodné pro ženy na MD a studentky). 

Nejedná se o prodej. Kontaktujte nás sms, tel., email:  
 Martina Benešová, 737 622 385,  

m.benesova.avon@volny.cz 

 

Soukromá jazyková škola  
Mgr. Eliška Smýkalová 

Nabízí výuku (případně doučování)  
angličtiny, češtiny, ruštiny  

žáci, studenti, dospělí, začátečníci,  
pokročilí, konverzace, překlady.  

Město Litovel svou historií a polohou uprostřed chráněné krajinné 
oblasti patří mezi ty pěkné lokality, kde je radostí žít. Pro zachování čis-
tého a pěkného životního prostředí je však třeba, aby se každý z nás 
choval slušně a odpovědně a nedovolil dělat nepořádek těm lhostejným. 
Nárůst opadů odhozených kolem nás je stinnou stránkou civilizace, ale i 
projevem nekázně občanů a nemělo by nám to být lhostejné. Především 
množství nabízeného zboží v supermarketech a rostoucí konzumní styl 
života vytváří nebývalé množství obalů, které jsou odhazovány na uli-
cích, do příkop, řek ....  

Všeobecně závidíme pořádek zemím na západ od nás, je v našich si-
lách, aby to u nás bylo stejné? I u nás jsou města, kde za odhozený pa-
pír, cigaretu dávají pokuty. Převýchova je těžká - chce to trvalé působe-
ní na jednání nás všech.  

Bohudíky i v našem městě je hodně těch, kteří dobrovolně pomáhají 
udržet hezký vzhled okolí a pravidelně provádí úklid. Chceme tyto síly 
spojit a dosáhnout tak vyššího efektu a trvalého sledování pořádku ve 
městě a v obcích.  

V měsíci září se uskuteční setkání s tělovýchovnými, zájmovými or-

ganizacemi a školami. Je naším záměrem, aby na jednání bylo přesně 
určeno, o které prostory kdo pečuje a které by měly být ještě do péče 
převzaty.  

Na školách chceme vytvořit „malé strážce pořádku“, kteří by v rámci 
ekologické výchovy mapovali nedostatky a požadovali jejich odstranění.  

V Litovelských novinách bude zavedena pravidelná rubrika „Mám rád 
svoje město?“, ve které bude projednávána otázka čistoty životního pro-
středí a úklidu přírody. Budou zveřejňovány snímky zanedbaných míst ale 
i těch pěkných, kde se věc podařila. Totéž chceme, aby promítal i litovel-
ský infokanál. Je to námětem i pro místní fotoklub, který by mohl zorgani-
zovat výstavu smutných snímků z města, obcí a okolní přírody.  

Každoročně bude v dubnu ke Dni Země uspořádána celoměstská akce 
úklidu Litovelského Pomoraví, do které budeme chtít zapojit co nejvíce 
občanů.  

Chceme, aby se čistota města a přírody stala zájmem každého občana, 
abychom se mohli svým prostředím chlubit - aby bylo výrazně lepší než 
jinde - aby nám je každý záviděl!   

Mottem celé činnosti by mělo být „Jednodušší je nepořádek nedělat 
než ho uklízet“.  
Ing. Zdeněk Potužák, předseda Komise životního prostředí MěÚ Litovel  

Od roku 2004 se Fotoklub Litovel zapojuje do celostátní fotografické 
soutěže Mapového okruhu Blatenská růže konaného pod záštitou Minis-
terstva kultury, časopisu FOTO VIDEO a firmy FOMA BOHEMIA Hra-
dec Králové. Soutěže se každoročně účastní téměř dvě desítky fotoklubů 
z celé ČR. Soutěžící fotokluby sestavují kolekci 15 fotografií. Podle har-
monogramu pořadatele každý fotoklub postupně hodnotí kluby ostatní. 

Jak jsme čtenáře informovali, v loňském roce se Fotoklub Litovel umís-
til na 1. místě. O to zvědavější jsme byli na výsledek letošního již 27. roč-
níku. 13. června 2009 proběhlo v Blatné slavnostní vyhlášení výsledků 
a…, Fotoklub Litovel nezklamal. Se svými fotografiemi získal další pr-
venství! Důstojně tak reprezentoval své město a opět potvrdil vysokou 
úroveň současné tvorby Fotoklubu Litovel. Nejúspěšnější autory i nejlépe 
hodnocené fotografie naleznete na adrese: www.fotoklublitovel.cz.   

Za Fotoklub Litovel Ing. Petr Dolinský 

Vedle problému s poházenými odpady je tady další, snad ještě závažněj-
ší problém – vandalismus, ničení nebo zcizování společného majetku.  

V červnu neznámý pachatel odcizil z dětského hřiště v parku Míru 
závěsnou houpačku, upevněnou na kovových řetázcích a nové lano, 
upevněné na sestavě; aby nedošlo k odcizení lana, bylo uzamčeno na 
visací zámek. Zámek byl přeřezán a také lano zcizeno. 

Jelikož nám tato skutečnost byla ráno, dne 12. 6. 2009 nahlášena, 
okamžitě jsem informovala strážníky Městské policie za účelem poříze-
ní záznamu a jeho postoupení k řešení na Policii ČR. 

Současně došlo ke škodě na štítcích, které byly umístěny v domečcích 
(byl stržen text). Jednalo se o dva žluté štítky, které upozorňovaly ná-
vštěvníky herního prvku (dřevěných domečků) o zákazu kouření a kon-

zumace alkoholu s odkazem na provozní řád. K umístění těchto štítků 
do herních domečků odbor MH a SI přistoupil na základě stále se opa-
kujících škod (vykopnutých částí domku, rozbitého okapu a střechy a 
počmárání stěn uvnitř herních domků). 

V domcích se nacházely často pohozené láhve od alkoholu a krabičky 
od cigaret. Provozní řád tohoto dětského hřiště je umístěn na dvou pří-
stupových místech do parku a jsou zde přesně popsány povinnosti a 
práva návštěvníků dětského hřiště. 

Je to opravdu smutné. Rekonstrukce hřiště byla ukončena k 1. květnu 
2009, ještě nejsou veškeré práce zaplaceny, neboť nejsou domky po je-
jich poničení opraveny, a neznámým vandalem byly další části jiných 
herních prvků zcizeny. Snaha Města vytvářet pro děti místa moderně a 
bezpečně vybavená, kde se mohou vydovádět a pohrát si, je takto maře-
na některými našimi „spoluobčany“.        Dohnalová, odbor MH a SI  



Entropa 2 je název školního projektu žáků 
sekundy Gymnázia Jana Opletala. Jednalo se o 
mezipředmětový projekt zeměpisu a výtvarné 
výchovy. Za výtvarnou výchovu projekt vedla 
Mgr. Ivana Spurná, za zeměpis Mgr. Tomáš 
Pospíšil. 

Inspirován byl, jak asi mnohého čtenáře na-
padlo, skutečně plastikou Davida Černého. Te-
dy výtvarným dílem, které při svém uvedení 
v Bruselu u příležitosti předsednictví České 
republiky Evropské unii vzbudilo tolik emocí. 
Kdo by snad nevěděl, Černého Entropa před-
stavuje některé velmi citlivé, někdy až ponižu-
jící stereotypy vnímání jednotlivých států Ev-
ropy. 

Entropa 2 měla zadání v zásadě podobné - 
žáci se měli pokusit výtvarně představit evrop-
ské státy. Za tímto účelem vytvářeli keramické 
nástěnné kachle s obrysy hranic států, do nichž 
umísťovali skutečnosti typické pro daný stát. 
Tak například ve Skotsku se šplouchá Lochne-
sska,  v Bulharsku se sluní žena na pláži, 
v Maďarsku voní pálivá klobása, Švédsko pro-
tíná polární kruh atd. 

Důležitou součástí projektu byla samotná 
vernisáž, která se konala 11. června v kmenové 
učebně sekundy. Každý student nejprve před-
stavil stát, který výtvarně zpracoval, řekl o něm 
několik zeměpisných údajů a zajímavostí, ně-
kdy s podporou promítaných nebo kolujících 
fotografií. Poté představil své výtvarné dílo, 
které si za asistence profesorky Ivany Spurné 

nainstaloval spolu s listem zeměpisných údajů 
na stěnu učebny. Postupně tak vznikala ucele-
ná kolekce – Entropa 2.  

Projektové vyučování tak splnilo svůj cíl. 
Žáci získali přehled o evropských státech, 
osvojili si výtvarnou dovednost, vyzkoušeli 
prezentaci před publikem a navíc si zajímavě 
vyzdobili vlastní učebnu.  

Text a foto: Mgr. Tomáš Pospíšil  

Jménem rodičů dětí ZŠ a MŠ v Nasobůr-
kách děkuji ředitelce Mgr. Janě Nakládalové a 
pedagogickému sboru za přípravu zábavného 
odpoledne ke Dni matek. Maminkám, babič-
kám a všem zúčastněným se velmi líbil připra-
vený pestrý program, soutěže nejen pro děti, 
ale i rodiče. Za donesené domácí výrobky 
sladké i slané kuchyně byl tomu nejlépe oce-
něnému udělen řád zlaté vařečky. Oceňujeme 
práci, kterou věnovali učitelé a děti zhotovení 
masek. Každá maminka dostala vyrobenou 
růžičku na památku.  

Strávili jsme pohodové, příjemné odpoledne 
v téměř rodinné atmosféře. Těšíme se na další 
akce, připravované jak pro děti tak rodiče. 
Přejeme hodně dobrých nápadů a úspěchů v 
dalších letech.  

Za všechny rodiče Chadimová Zdenka 

Občanské sdružení „LUKA“  bylo založeno  
v roce 2003 na podporu plnohodnotné 
integrace postižených a zdravé populace, a to 
skupinou lidí, kteří mají z integračních akcí již 
dlouholeté zkušenosti. 

Nově zrekonstruovaný bezbariérový objekt  
v nedaleké Loučce byl uveden do provozu po 
rozsáhlé rekonstrukci v lednu roku 2006. Od té 
doby má sdružení to nejlepší zázemí pro 
naplňování svých záměrů. Bývalá budova 
školy se nachází v pěkném přírodním pro-
středí. Dnes je to zařízení s možností využití 
terapií a volnočasových aktivit, včetně počí-
tačů s připojením na internet; v provozu je 
celoročně. Centrum je možné využívat také 
celoročně pro školy v přírodě všech typů 
zařízení, pro pobyty klientů z ústavů speciální 
péče, různá školení a semináře, víkendové 
pobyty a kurzy. Nabízí se tady i možnost 
výletů do okolí - obec Loučka se nachází ne-
daleko Javoříčských a Mladečských jeskyní na 
cyklostezce směrem na hrad Bouzov. 

Hipoterapii a kanisterapii zařadilo o.s. Luka 
do svých aktivit a služeb zajišťovaných pro 
klienty v  loňském roce, provozuje  je tady 
paní Věra Kočí. Za těmito latinskými názvy se 
skrývá léčba prostřednictvím jízdy na koni, 
kontaktu s koněm a ve druhém případě je to 
přítel člověku nejvěrnější – pes a kontakt  
s ním. 

Co Vás přivedlo k poskytování těchto nových 
terapií nemocným a zdravotně postiženým? 
zeptali jsme se paní Kočí. 
„V chovu koní a výuce dětí v jízdě na koni 

mám dlouholeté zkušenosti. K hipoterapii mne 

však přivedla bohužel tragická událost  
v naší rodině. Po bolestném úmrtí mého 
14letého synovce Lukáška jsem se chtěla 
zapojit do výzvy matkám, všem, kteří mají na 
starosti děti, ohledně bezpečí dětí. Smrtelné 
zranění mého synovce zapříčinilo hlavně to, že 
jel na motorce bez přilby, po těžkém úrazu 
hlavy nám měsíc umíral. V době, kdy jsme se 
ještě domnívali, že nám zůstane postižený, 
jsme se chystali využívat koně – aby se dostal 
do přírody, kterou měl tak rád, využívat pejsky 
pro jeho zahřátí a úlevu. Tehdy jsem se začala 
hipoterapií a kanisterapií vážně zabývat. 

Vzpomínám na svého prvního klienta 
čtyřletého Samuela, ke kterému se váže můj 
první silný zážitek. Vozili  jsme ho za asistence 
mé, jeho maminky a tetičky, položeného na 
zádech na koníčkovi. Chlapec byl celý strnulý, 
ochablý, po pěti minutách jízdy však bylo 
vidět, jak se uvolňuje; ruce, nožky chlapce 
ztrácely strnulost, získávaly sílu. Na koni 
jezdil pravidelně jednou týdně. Při jízdě jsme 
si mezi sebou povídaly, chlapec však do svých 
4 let nemluvil. Jaké bylo naše překvapení, 
když se k našemu vyprávění chtěl také přidat 
svými neumělými hlasovými projevy... Bylo to 
překvapení a zážitek pro všechny.  

Malá Sonička zase využívala kanisterapii, 
která je velmi příjemná, i pro mne je její 
aplikace snazší. Vždy jsme ji  doslova obložili 
čtyřmi pejsky –  labradory, pod pokrčené 
nohy, dva podél těla, za hlavu… Psi mají vyšší 
tělesnou teplotu a proto dochází poměrně 
rychle k prohřátí těla pacienta. Stačí malá, 
pětiminutová doba a strnulé tělo dívenky se 

začne uvolňovat, končetiny se mohou lépe 
pohybovat… Je vidět, že Sonička se cítí velice 
dobře a že její vlastní tělo ji  začíná poslouchat. 
Není třeba nějaké násilnější, např. Vojtovy 
metody, kdy se tělo uvolňuje často i bo-
lestivými cviky. Dívenka je šťastná mezi 
pejsky, které si může pěkně v teple hladit… 
Stačí 15 minut, kdy dojde k celkovému 
uvolnění těla i psychiky dítěte. Je opravdu 
zážitkem vidět tyto „malé zázraky“ úlevy 
postiženým, zejména poprvé je to silným 
zážitkem.“ 

Paní Věra Kočí využívá pro hypoterapii tři 
koně, pro kanysterapii má k dispozici tři 
labradorské retrívry, jednoho Rotwailera a ka-
nadského bílého ovčáka. Hipoterapie a kanis-
terapie se vzájemně velmi dobře doplňují, 
kanisterapii se můžeme aplikovat i v případě 
deštivého nebo jinak nepříznivého počasí. 

Pokud vás nabídka paní Věry Kočí zaujala a 
máte v rodině postižené dítě nebo rodinného 
příslušníka, můžete se s důvěrou obrátit přímo 
na paní Kočí nebo ji kontaktovat prostřednic-
tvím o.s. LUKA 

(o.s. LUKA 777 148 673, 585 349 089). Paní 
Věra Kočí má kurz pro asistenci u postižených 
a nemocných pacientů.                               red. 

Rekreační jízda na koni 
Hipoterapie – v přírodě s doprovodem 
Kanisterapie 
 

Věra Kočí 
Bílsko 21 

Tel.: 776 300 012 

Alice Dofková instaluje své dílo, přihlíží prof. 
Ivana Spurná 

Dům dětí a mládeže  
přeje všem hezké a slunečné prázdniny.  
Těšíme se na společné táborové pobyty,  

které jsme pro děti připravili. 
 

Činnost kroužků začíná  
v týdnu od 14. září 2009.  
Kolektiv pracovníků DDM 



V sobotu 6. června 2009 vyvrcholilo na farní 
zahradě Církve československé husitské v Lito-
vli celoroční setkávání nízkoprahového klubu 
pro děti Cvrček.   
Celý školní rok 2008/9 děti plnily nespočet úko-
lů, soutěžily a měřily své síly a znalosti v soutě-
žích a hrách, a nyní byla jejich práce ve druž-
stvech ohodnocena a oceněny dárečky. Vyhod-
noceny a odměněny byly také denníčky, které si 
děti po celý čas vedly, a které mapují naše celo-
roční putování pohádkovou říší El-lohim.  
Různorodý program klubu Cvrček je zaměřen 
na rozšíření znalostí v předmětech jako je příro-
dověda, zeměpis, historie, angličtina, zdravově-
da, ale i zdokonalení sportovních a pohybových 
dovedností. Záměrem je podpora všestranného 
rozvoje osobnosti dítěte, školního prospěchu, 
obecného rozhledu, rozvoj komunikačních do-
vedností, spolupráce a zapojení do kolektivu i 
smysluplné vyplnění volného času. 

V tomto duchu se také nesla závěrečná Olym-

piáda, kde si víc jak 30 dětí ve věku od 5 do 14 
let mělo možnost na třinácti stanovištích otesto-
vat a zopakovat nabyté poznatky a dovednosti. 
Soutěžící plnili matematické úkoly, jazyková 
cvičení, luštili tajenky a hádanky, testy z příro-
dovědy a první pomoci, svoji zručnost prokázali 
ve skákání v pytli, šipkách nebo ruských kužel-
kách... Po vyhlášení vítězů bylo připraveno po-
hoštění a opékání párků na ohni. Celkově se ak-
ce – s pořadateli, rodiči a sourozenci soutěží-
cích – zúčastnilo asi 70 lidí.  

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se na 
akci podíleli, ale také Církvi československé hu-
sitské a městu Litovel za finanční podporu.  

Dětem přejeme krásné prázdniny, hodně slu-
níčka a těšíme se na další setkávání v příštím 
školním roce.     Za NO Litovel Lucie Haltofová 

 
Krásné prázdniny všem dětem 

přeje také  
Redakce Litovelských novin. 

Soutěž pokračuje!  V minulém kole se 
účastnilo 10 soutěžících. Z nich uspěly: Erika 
Spurná a Irena Filipová z Litovle a Marie Ši-
mečková z Nasobůrek. Blahopřejeme! 
Řešení zasílejte do redakce novin do 

poloviny měsíce. Následující den budou 
vylosováni tři výherci, kteří obdrží zdarma 
tříměsíční předplatné Litovelských novin.  

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

778, 784 01 Litovel. 

Na fotografii ocenění s panem starostou uprostřed.  
Zleva: Jan Krejčí (TJ Tatran Litovel – šachový oddíl), dva zástupci oddílu házené Filip Sléha a 
Jakub Rozsypal (TJ Tatran Litovel – oddíl házené). Za Terezu Faltusovou převzala ocenění její 
matka paní Pavlína Faltusová, dále je Šárka Panáková a Lucie Trnková (ZŠ Vítězná Litovel), 
před nimi stojí Sára Dymovová, vedle starosty města MVDr. Vojtěcha Grézla je Iveta Vaculčíko-
vá (SOU Litovel), za pěvecký sbor Palora převzali ocenění Kristýna Šmakalová a Martin Dvořá-
ček, Martina Plháková (GJO), Vladimír Vařeka (ZUŠ Litovel), vpředu je Antonín Šperlich (DDM 
Litovel). Všem přejeme hodně dalších dobrých výsledků, gratulujeme! 
Vlevo na fotu zlatá plaketa Města Litovle a pamětní list.              Fotografie: p. Plhák, Mohelnice 

V LITOVLI NA PALACKÉHO ul. 34.  
KOMPLETNÍ SERVIS, VÝMĚNY AUTOSKEL PŘES 

POJIŠŤOVNY ZDARMA 
TEL. 585 154 631 MOB. 724 158 043 



HANÁCKÉ BENÁTKY 2009 očima moderáto-
ra Augustina Skládala. 

Každá taková velká akce stojí a padá na čty-
řech pilířích: na počasí, které s námi sehrálo 
thriller s dobrým koncem (v pátek o půlnoci to 
vypadalo spíše na horor), dále na divácích, kteří 
letos přišli ve větším počtu a bavili se bez váž-
ných komplikací, za což jim děkujeme. Za třetí 
na pořadatelích, kteří obětavě a s humorem řešili 
všechny strasti a slasti. Důležití jsou sponzoři, 
bez kterých by to vůbec nešlo (hluboký obdiv). 

Pár slov k programu - jedinečná vystoupení 
známých i neznámých kapel přinesla živou muzi-
ku z žánrů, které v Litovli tak často neuslyšíme. 
Zvukaři s neuvěřitelnou lehkostí zvládali střídání 
účinkujících a ti zase spokojeně kvitovali zázemí 
a atmosféru celé akce. 

Doprovodné akce jsem neviděl, takže je nemo-
hu posoudit, ale ohlasy jsou veskrze pozitivní. 
Věž i lodičky fungovaly až do devatenácté hodi-
ny a stejně se na všechny zájemce nedostalo (tak 
snad příště). 

Na závěr - je stále co zlepšovat a udělat pro 
Vás originální, nezaměnitelnou akci je pro nás i 
přes veškeré problémy s tím spojené radostí. Ha-
nácké Benátky 2009 jsou pryč. Ať žijí HANÁC-
KÉ BENÁTKY 2010! 

Marek Ztracený se zdraví s fanynkami. Jarmareční Divadlo Studna v parku Míru se líbilo nejen 
dětem. Obří trampolína na náměstí lákala. Fota dole: Koncert Miro Žbirky zcela zaplnil náměstí. 
Ohňostroj – Hanácké Benátky vrcholí. 



Ředitelka MK Litovel Bc. Hana Vogelová vítá vzácné hosty 
městské slavnosti Hanácké Benátky, zleva náměstek hejtma-
na Olomouckého kraje Mgr. Radovan Rašťák, ředitel Pivo-
varu Litovel Miroslav Koutek a Ing. Jan Březina, poslanec 
evropského parlamentu. Návštěvníky pozdravil také starosta 
města Litovle MVDr. Vojtěch Grézl. 
 

Fotoreportáž Miroslav Pinkava a Vladislav Urban 

Hanácké Benátky zahájily mažoretky MK Litovel (foto nahoře vpravo). Program zpestřily taneční kroužky DDM Litovel. Také letos vystoupily me-
zinárodní multižánrové kapely. Pro rockery zazpíval Kamil Střihavka.  
Fota dole: Lidová scéna před gymnáziem. Velký zájem byl tradičně o projížďky po Nečízu. 



Milý čtenáři, můžeš mít oprávněný dojem, že pisateli těchto řádků asi 
přeskočilo. Cožpak padesát let je nějaké mládí? Vždyť i největší džentl-
men se o takovém věku vyjadřuje jako o „nejlepších letech“. Neboj se, 
jsem při chladném rozumu a vím zcela přesně, o čem píšu a jakou infor-
maci Ti hodlám předat. Je to zcela tak, jak praví můj titulek. Poslední 
květnovou sobotu zažila Litovel jeden z letošních vrcholných kultur-
ních zážitků. Dětský pěvecký sbor mládí v čele se sbormistryní Bože-
nou Halvovou opravdu jubiloval. Velký sál Záložny byl obsazen do po-
sledního místečka a také balkón a všechny lóže byly doslova nacpány  
k prasknutí. Není divu, paní Boženka se totiž rozhodla, že k tomuto vý-
znamnému svátku hudby a zpěvu svolá všechny bývalé sboráky a sbo-
račky, kteří mají chuť si zavzpomínat na léta minulá a společně nacvičit 
několik písní, aby dokázali, že léta strávená ve svém milovaném sboru 
nebyla marná. Mohu říci, že nadšenců, kteří čtvrt roku docházeli nebo 
dojížděli na pravidelné zkoušky, nakonec bylo neuvěřitelných 135!!! To 
číslo může být pro nezasvěceného čtenáře jen pouhým suchým faktem. 
Kdo však na vlastní oči a uši viděl a slyšel tu velikou partu dospěláků 
zpívat, musel být dojat jejich entuziasmem a vpravdě mladistvým elá-
nem, kterým skladby podávali.  

Koncert začal repertoárem současného dětského sboru, který předvedl 
jedenáct písní nejrůznějšího žánru. Od anonymních Halleluja a Dona 
nobis přes hanácké lidové Blkotala kaša v hrnko či Daleká, šeroká, a 
slovenskou To tá Heľpa až k písničkám jiného ražení, jako např. Pod-
zimní valčík a U nás v kapele, které svého času, a vlastně i nyní, tvoří 
jakýsi základní kámen tohoto sboru a jsou divácky nejpřitažlivější. Mi-
lým překvapením byla africká The Lion Sleeps Tonight, která svou jása-
vou melodií rozehřála velikou většinu diváků, a také velmi obtížné pís-
ně japonské a norské. Koncert dětí končil současnou skladbičkou Hraj-
te si, hoňte se autorů Vičara a Balíka. Oku znalce DPS Mládí však neu-
šlo, že dětí, které do sboru chodí, je čím dál méně. O to více je nutno 
stávajícím členům a jejich nové sbormistryni Ivetě Navrátilové, která již 
několik let vydatně paní Halvové pomáhá, poděkovat za výborný a sna-
živý výkon. Děti se postaraly o první překvapení, když své paní učitelce 
zazpívaly výtečně nacvičenou klasiku Johna Lennona a Paula McCart-
neyho Yesterday. Nefalšované slzy Boženky Halvové prozradily, že jí 
sboráčci udělali obrovskou radost. 

Pak už přišel opravdový vrchol večera. Zdravicí J. Borovičky se uvedl 
smíšený sbor bývalých členů. Následovala nádherná Mozartova skladba 
Zvonečku hlas milý, poté dvě lidovky Ešče si já a Pod tým naším oké-
nečkom a jako bonbónek nová píseň litovelských autorů Otty Oranyho 
a Jarmily Cholinské Moje Haná. Tato výborně provedená práce se mi-
mo jiné vyznačovala tím, že věkový rozdíl obou autorů je asi 60 let. Pa-

ní Cholinská je v Litovli známa svými vtipnými a moudrými verši a Ot-
to Orany je studentem hudby pražské AMU a velmi talentovaným skla-
datelem.  

Následovala úžasně zazpívaná píseň Sbor zajatců z Verdiho Nabucca, 
Favete Linquis singuli J. K. Vodňanského a krev rozehřívající Bongo 
Bongo H. Lemmetmanna. Koncert bývalých členů skončil Straussovým 
valčíkem Na krásném modrém Dunaji.  

Na závěr se oba sbory spojily a předvedly tři písně ze stálého reperto-
áru DPS Mládí: Jede sedlák, Černé oči a Dobrú noc. Následovalo něko-
lik přídavků a byl konec. Najednou se nikomu nechtělo z pódia. Sbor 
společně s diváky ještě zazpíval Valčík na rozloučenou a pozvaní hosté 
z Norska a Polska, kde Mládí čas od času pořádá své Spanilé jízdy, pře-
dali své dárky. Podobně jako ředitel ZŠ Vítězná Blahoslav Melhuba a 
starosta Litovle Vojtěch Grézl popřáli sboru mnoho dalších úspěšných 
let a vyjádřili své díky Božence za vynikající celoživotní práci.  

Úspěšná sbormistryně pak poděkovala všem svým dlouholetým kole-
gům a pomocníkům i těm, kteří se podíleli na tom, že Dětský pěvecký 
sbor Mládí je dnes živoucí legendou. Nejhezčí na celé věci je fakt, že 
sboráci dávají radost nejen nám – vděčným divákům a posluchačům, ale 
v neposlední řadě i sobě samým. Vždyť jinak by se neveselili do čas-
ných ranních hodin při taneční zábavě! 

I já tedy přeji našemu sboru, aby mu to zpívalo dál. Hudba nezná hra-
nic a dokáže povznést lidského ducha. A to, myslím, dnes více než kdy 
jindy potřebujeme. Tak ať je Mládí stále mladé!  

Petr Linduška, obdivovatel všech, kteří nežijí jen pro sebe. 

Po loňském úspěchu pořádá občanské sdružení ARCUS – ONKO 
CENTRUM opět benefiční akci na Pindě u Litovle. Ta letošní se koná 
dne 18. 7. 2009 od 20.00 hod. v rámci ozdravného pobytu onkologických 
pacientů na Pindě, sponzorsky vystoupí oblíbené skupiny Stracené Ráj a 
Krápník. Na akci jsou již tradičně zváni také starostové měst a obcí a zá-
stupci sdělovacích prostředků.  

O.s. ARCUS – ONKO CENTRUM poskytuje pomoc lidem, kteří one-
mocněli některým z mnoha onkologických onemocnění. Dokázat se vypo-
řádat s touto nemocí je pro každého nepředstavitelně obtížné, zvláště teh-
dy, zůstane-li v této situaci osamocen. Sdružení činnost směřuje jednak  
k přímé pomoci onkologickým pacientům i jejich rodinným příslušníkům 
a jednak do oblasti zdravotní prevence.  

Velmi oblíbené jsou ozdravné pobyty a tradičně pořádaný Mezinárodní 
onkologický kongres v Louckém klášteře ve Znojmě. Na základě našich 
dlouholetých zkušeností s pořádáním ozdravných pobytů pro pacienty  
z celé ČR chceme v Ješově u Litovle vybudovat rekondičně-rehabilitační 
a vzdělávací centrum pro onkologické pacienty po ukončené léčbě, které 
v naší oblasti chybí. Ročně by zařízení mohlo pomoci 1440 pacientům.  

V krátké době působení v tomto regionu jsme získali i podporu starostů, 
jmenovitě MVDr.V. Grézla z Litovle, F. Lakomého z Luké, S. Pišťáka  
z Polomí a dalších. Bez finanční a materiální pomoci sponzorů by ani na-
še pomoc lidem ohroženým zhoubným nádorovým onemocněním nemoh-
la být tak rozsáhlá a ceněná u nás i v zahraničí. Více informací na www.
arcus-oc.org 

Jana Koželská, předsed. představenstva ARCUS - ONKO CENTRUM  

Končí první půlrok činnosti Seniorklubu a my se může-
me ohlédnout zpět s dobrými pocity. Všechny plánované 
akce se uskutečnily, většinou s dobrým průběhem i ohlasem. Nejpopu-
lárnější se staly cyklovýlety a zájezdy, a proto v nich chceme nadále po-
kračovat. Poučili jsme se také v tom, že přednášky a besedy je lépe po-
řádat tehdy, když ještě krásné počasí neláká lidi ven na zahrádky či vý-
lety, tedy v jarních či zimních měsících. Překvapením bylo, že schůzky 
seniorů v DPS se staly oblíbeným místem pro setkávání, zábavu i mož-
nosti zajímavé komunikace a navíc v budoucnu je chceme naplnit pou-
tavými akcemi, které si můžete vyhledat v přiloženém rámcovém plánu 
na druhé pololetí (str.11.). Není od věci poděkovat aktivním členům sa-
mosprávy a všem institucím a organizacím, které nám pomáhají dávat 
zajímavou náplň životu v tomto jeho pokročilejším stádiu.  

Naše poděkování také směřuje k Radě města Litovel nejen za schvále-
ní financí potřebných pro naši činnost, ale i za podporu možnosti využí-
vání plaveckého bazénu při ZŠ Vítězná k pravidelnému rannímu plavá-
ní během celého školního roku 2008/2009. Vedení školy a především 
její ředitel Mgr. Blahoslav Melhuba nám vyšli ochotně vstříc, a tak jsme 
mohli dvakrát v týdnu (úterý a čtvrtek od 7 do 8 hodin) začít den aktiv-
ním přístupem ke svému zdraví a tělesné kondici. Neobešlo se to samo-
zřejmě bez obětavé péče vedení a obsluhy bazénu, a tak i jim patří náš 
dík a uznání. Věříme, že i v dalším školním roce se najde skulinka 
v rozpisu obsazení bazénu, a tak budeme moci pokračovat v tom, co už 
se stalo součástí našich týdenních rituálů (a nutno říci velmi příjemnou 
a pro tělo užitečnou!)                                                                            jh 

Z koncertu na Záložně.                                      Foto: Petr Váňa mladší 



  9.30 – 11.30 hod.       KAŠPÁRKOVO DOPOLEDNE  
10.30 – 12.00 hod.       VOLNÁ CVI ČEBNA  
15.00 – 16.30 hod.       BABY CLUB   
15.00 – 17.00 hod        VOLNÁ CVI ČEBNA  

Městský klub Litovel a vodácká restaurace „Loděnice“ v Litovli pořádají 

Již tradičně (od r. 2001) se druhou červnovou sobotu konaly celoměst-
ské slavnosti „Hanácké Benátky“. Letos akci navštívilo přes 5 tisíc ná-
vštěvníků a věřím, že si z bohatého programu, který probíhal na náměstí, 
v parku Míru, před gymnáziem a na dalších místech, každý vybral to, co 
ho zajímalo. 

Tato akce by se nemohla uskutečnit bez finanční podpory Olomouckého 
kraje, Města Litovel a sponzorů. Mezi hlavní sponzory akce patřil: Pivo-
var Litovel a. s., HTM Sport s. r. o., Adriana s. r. o., Papcel a. s., Orrero a. 
s., Městská teplárenská společnost a. s. Litovel, Bowling - Pizzeria Litovel 
a další. 

Touto cestou děkuji také všem účinkujícím a hlavně těm, kteří akci při-
pravovali a podíleli se na jejím hladkém průběhu. Především celému ko-
lektivu Městského klubu Litovel, který i přes malý počet zaměstnanců vy-
vinul opravdu maximální úsilí pro to, aby se akce vydařila. Velmi děkuji 
všem dobrovolným pomocníkům, kteří obětovali čas, energii a námahu 
(někteří dokonce bez požadavku na mzdu – velký dík!). Mé poděkování 

patří také našemu moderátorovi, zvukařům, pyrotechnikům, technickým 
službám, ZŠ Vejdovského Litovel a dalším. Na bezpečnost dohlížela míst-
ní policie a Třídvorští dobrovolní hasiči. Občerstvení pro účinkující a bri-
gádníky sponzorsky zajistil p. Hejný – Cukrárna Jantar a Hanácká kyselka 
s.r.o. Jsem velmi ráda, že se do doprovodných akcí zapojily místní školy, 
spolky, zájmová sdružení a další organizace, kterým rovněž děkuji za 
ochotu a spolupráci. Jde především o trubače a Miniband Základní umě-
lecké školy Litovel, mažoretky MK Litovel, taneční kroužky a chovatelský 
kroužek Domu dětí a mládeže Litovel, folklorní soubor Hanačka spolu s 
Hanáckó mozekó a mnoho dalších. Vlastní doprovodný program pro Vás 
připravila ZŠ Vítězná, ZŠ Jungmannova, ZUŠ Litovel a firma Elektro Do-
stál. Výstavy pro Vás nachystal Fotoklub Litovel, CHKO Litovelské Po-
moraví a místní muzeum. 

Závěrečné poděkování patří i divákům, protože bez nich a jejich zájmu 
by úsilí nás všech nemělo smysl. 

Na další setkávání s Vámi nejen při „Hanáckých Benátkách“, ale také  
u dalších kulturních akcí pořádaných Městským klubem Litovel, se těší  

Bc. Hana Vogelová. 

Krásnou dovolenou  
plnou slunce, pohody  
a kulturních zážitků 

přeje kolektiv  
Městského klubu 

31. 7.    SPOLEČNÝ ZÁJEZD S ČSZ DO SMRŽIC A KOSTELCE NA HANÉ (odjezd v 8 hod. z náměstí) 
28. 8.    CYKLOVÝLET NA RAMPACH – SETKÁNÍ S EUROPOSLANCEM B ŘEZINOU ( ve 13.30 z náměstí)  
  1. 9.    ZÁJEZD DO ŠTENBERKA (odjezd v 9.45 z autobusového nádraží, návrat 17.08) 
  9. 9.    CYKLOVÝLET - NOVÉ ZÁMKY, CHRÁM P ŘÁTELSTVÍ, SOBÁ ČOV (odjezd ve 14 hod. od DPS) 
23. 9.    BESEDA S VELITELEM M ĚSTSKÉ POLICIE LITOVEL ( od 16 hod., jídelna DPS) 
7. 10.    SCHŮZKA SENIORŮ (od 16 do 18 hodin v jídelně DPS) 
             ZÁJEZD SENIORŮ (termín a trasa budou oznámeny dodatečně v LN a MR) 
21. 10.  BESEDA S DR. VYMĚTALEM „JAK JSEM LOVIL NA SIBI ŘI“ (od 16 hod., jídelna DPS) 
26. 10.  DÝŇÁČEK ANEB DUŠIČKOVÝ ČAS (ve spolupráci s Mateřským centrem Rybička) 
11. 11.  SCHŮZKA SENIORŮ (od 16 do 18 hodin v jídelně DPS) 
17. 11.  LAMPI ČKOVÝ PRŮVOD, PŘIVÍTÁNÍ PANÍ ZIMY (ve spolupráci s MC Rybička) 
             ZÁJEZD DO MORAVSKÉHO DIVADLA OLOMOUC (dle nabídky MD) 
             POSEZENÍ A BESEDA S PŘEDSTAVITELI M ĚSTA LITOVEL  (bude upřesněno) 
25. 11.  EXKURZE DO LITOVELSKÉ CUKROVARNY (sraz ve 14 hod. u vrátnice cukrovaru) 
             MIKULÁŠSKÉ NAD ĚLOVÁNÍ S BESÍDKOU (ve spolupráci s MC Rybička) 
  9. 12.  PŘEDVÁNOČNÍ SCHŮZKA SENIORŮ (od 16 do 18 hodin v jídelně DPS)  
SCHŮZKY SAMOSPRÁVY SENIORKLUBU LITOVEL  budou 10. 8., 14. 9., 12. 10., 9. 11., 14. 12.  
PRAVIDELNÉ AKTIVITY: RANNÍ PLAVÁNÍ, CVI ČENÍ S VELKÝMI MÍČI A AKVAGYMNASTIKA 
BUDOU UPŘESNĚNY DLE MOŽNOSTÍ ZŠ VÍTĚZNÁ LITOVEL A PANÍ ILONY KOHOUTOVÉ – OD ZÁŘÍ 2009. 

Tvůrci Infokanálu – 
místního televizního 
vysílání - děkují za 

přízeň i věcnou kritiku všem pravi-
delným i nepravidelným divákům, 
přejí příjemnou dovolenou a po 
prázdninách na shledanou na ob-
vyklém kanále v obvyklých časech. 

Možné změny termínů a další 
upřesnění budou vždy avizovány 
ve vývěsní skříňce na Husově ulici, 
v Litovelských novinách, hlášení 
MR a webových stránkách města 
Litovel (www.mestolitovel.cz) -  
Samospráva – Seniorklub Litovel. 
 
Další podrobné informace je mož-
no získat od předsedy Seniorklubu  
Dr. Josefa Hubáčka (603 302 057),  
Jaroslavy Köhlerové (732 208 050) 
a Lubomíra Faltuse (731 039 696). 

  8.30 – 10.00 hod.       CVIČENÍ PRO MAMINKY S MIMINKY  
  9.30 – 11.30 hod.       KAŠPÁRKOVO DOPOLEDNE  
10.30 – 12.00 hod.       VOLNÁ CVI ČEBNA  
14.30 – 16.30 hod.       KAŠPÁRKOVO ODPOLEDNE  

Mateřské centrum Rybička přeje 
všem – dětem i rodičům – sluneč-
nou dovolenou plnou pohody. 
O prázdninách v červenci budeme 
zajišťovat program pro děti v pon-
dělí a úterý. Termín srpnové dovo-
lené ještě upřesníme.  

MC Rybička 
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Pokud je vaše odpověď kladná, dovolujeme si připomenout ty, kteří ma-
jí na jejím vzniku velký podíl. Pro ostatní čtenáře tento příspěvek platí ja-
ko lákadlo. Vždyť výstava končí už 23. srpna 2009.  

Autoři vystavených předmětů - v abecedním pořadí: 
Jaroslav Beneš, umělecký řezbář z Loštic, v okolí je znám svým betlé-

mem, který v současnosti čítá na 145 figurín vyřezávaných z lipového dře-
va. Každoročně betlém doplňuje o reálné i mystické postavy z místa, okolí 
i Hané. Najdeme zde slavného sportovce Gustava Frištenského, mírovské-
ho vězně Jiřího Kajínka, krále Ječmínka, poetického starostu aj. Nespecia-
lizuje se pouze na betlémy, ale tvoří např. znamení zvěrokruhu, znaky 
měst a obcí, fiktivní postavičky, užitkové předměty do domácnosti.. Anto-
nín Dostál, dnes již nežijící řezbář samouk z Bouzova, ve 30. letech 20. 
století vyřezal dva dřevěné rámečky na fotografie, které můžete na výstavě 
vidět. 

Svatopluk Dostál, zámečník v litovelském cukrovaru, v práci se dřevem 
samouk, rodák z Červenky, vystavuje dva intarzované obrazy a šperkovni-
ci.  

František Hrubý, řezbář samouk z Pňovic, na výstavě se prezentuje tře-
mi vyřezávanými obrazy. Jeho tvorbu jste měli možnost vidět v Muzeu 
Litovel na výstavě „Pňovické pozdravy“ v únoru a březnu roku 2006. 

Vratislav Hrubý, litovelský houslař, věnuje se stavbě smyčcových hu-
debních nástrojů. Staví a opravuje housle, violy, violoncella, kontrabasy, 
pouští se i do výroby historických hudebních nástrojů, z nichž jeden mů-
žeme vidět i na aktuální výstavě. Donedávna jsme ho mohli navštívit  
v jeho vlastní dílně za autobusovou zastávkou v ulici Palackého naproti 
bývalé Tesly, v současné době dílnu nemá. Mimo hotových výrobků se 
můžete seznámit i s rozpracovanými částmi a specifickým nářadím, se kte-
rým pracuje.  

Ludvík a Jaroslav Kopkovi, otec a syn, intarzisté a restaurátoři 
z Loštic. Pan Jaroslav Kopka dlouhodobě spolupracuje s litovelským mu-
zeem. Restauruje dřevěné sbírkové i nesbírkové předměty. Lásku ke dře-
vu zdědil po svém otci Ludvíkovi, jehož díla (jsou nejen u nás, ale i 
v zahraničí) můžete na této výstavě také spatřit. V roce 1950 odmítl Lud-
vík Kopka zakázku pro J. V. Stalina. Ludvík Kopka byl intarzista, mimo 
obrazů a kazet se zaměřil také na výrobu a opravu intarzovaných podlah. 
Ty můžete vidět např. v čínském salonku na zámku v Jaroměřicích nad 
Rokytnou a jinde. Prezentoval se na výstavách v Praze, Olomouci, Vídni.  

 
S dalšími tvůrci se dřevem, zastoupenými na výstavě v muzeu, vás se-

známíme v srpnovém čísle LN.                                                               RoN 

Členové Muzejní společnosti Litovelska, Seniorklubu Litovel i další 
příznivci cykloturistiky si dali dostaveníčko v neděli 21. června 2009 
doslova za humny - v Hanáckém skanzenu v Příkazech. Pro necyklisty 
byla z Litovle zajištěna automobilová doprava, někteří dojeli po vlastní 
ose i z jiných míst. Ve 14 hodin se více než 50 účastníků shromáždilo 
uvnitř areálu, kde předseda MSL přivítal domluveného průvodce, kte-
rým nebyl nikdo jiný než pan Boleslav Vaca, jeden z iniciátorů zřízení 
a zpřístupnění Hanáckého skanzenu (začal se budovat již v 70. letech 
20. století, pozn. autora), člověk, jenž se zasloužil o propagaci obce i 
hanáckého regionu jako celku. Ostatně o tom svědčí i aktuální výstava 
ve skanzenu „Příkazy na starých fotografiích a pohlednicích“, kde jej 
můžeme obdivovat i jako dokumentátora obce. Pan Vaca nás doprová-
zel ve všech místnostech i ve dvou špaletových stodolách a všude 
ochotně odpovídal na naše dotazy. Patří mu za vše velký dík a uznání. 
Více než 200 let stará lidová architektura, historie zemědělství na Hané 
i života venkovského lidu v nás zanechala krásný zážitek. Přejme místu 
s dobrým turistickým potenciálem hodně spokojených návštěvníků.  

Za organizátory RoN  

Vraťme se ještě k události, která nemá v dějinách města Litovle obdo-
by. Mám tím na mysli Muzejní noc, která se konala v pátek 5. června od 
18 hodin na prostranství před muzeem (střelba z kuše i luku pod dozo-
rem stráže, harmonikář hrající na lidovou notu, pan Herzig, malíř por-
trétů a zákoutí z Dubicka), v přízemí muzea (v salonku Restaurace Mu-
zeum se na plátno promítaly nejstarší filmové záznamy z Litovle a okolí 
časově ohraničené rokem 1969, za skleněnými dveřmi vítal hosty písař, 
který na program v 1. patře budovy pouštěl jen osoby, které se mu pode-
psaly husím brkem) i na schodech vedoucích k výstavním sálům muzea 
(ty hlídal loupeživý rytíř). Každou celou hodinu jsme do výstavních 
prostor pustili zapsanou skupinku osob a v kostýmech poskytovali vý-
klad. Slavnostní zakončení historicky první muzejní noci v Litovli pro-
běhlo před budovou muzea krátce před 22. hodinou ohnivou show 
v podání Pavlíny Kopecké. Většina návštěvníků nešetřila chválou a ně-
kteří se ptali, zda plánujeme něco podobného i na příští rok. Je to pro 
nás nová výzva a také závazek – nezklamat. Jsme si vědomi, že jsme se 
vlastní organizací netrefili do vkusu všem. Možná někoho odradilo če-
kat na celou hodinu, kdy začínala další prohlídka, možná se od 1. mu-
zejní noci v Litovli očekávalo více. Pro nás jako pro organizátory je dů-
ležitá zpětná vazba, a proto Vás prosíme, abyste se nestyděli za svůj ná-
zor a nebáli se přijít s kritikou a návrhem na zlepšení. Vždyť se pořád 
učíme. Celou akci, kterou pořádalo občanské sdružení z Pňovic Kirri, o.
s., Muzejní společnost Litovelska a Muzeum Litovel, můžeme shrnout 
třemi slovy pětileté návštěvnice – „bylo to super“.                            RoN 

Muzejní společnost Litovelska, občanské sdružení (dále MSL) pro Vás 
stejně jako loni připravuje druhý poznávací zájezd. 18. května 2009 jsme 
absolvovali autobusový zájezd do Letohradu a koncem září 2009 se vy-
pravíme za židovskými památkami našeho regionu. V sobotu 26. září 
2009 navštívíme Loštice, Mohelnici a Úsov, průvodcem bude pan Luděk 
Štipl, předseda občanského sdružení Respekt a tolerance, odborník na ži-
dovskou problematiku v regionu. Na zájezd se budete moci přihlásit 
v Muzeu Litovel od 1. srpna 2009, bližší podrobnosti o připravovaném 
zájezdu se dozvíte v srpnovém čísle Litovelských novin.                      RoN 

Na fotu kostýmovaní aktéři Litovelské muzejní noci. 

Slavnosti piva Muzeum Litovel dne 25. 4. 2007. Jako vstupenka na verni-
sáž byl vydán pivní tácek, odkoupí sběratel. Nabídněte. Tel.: 721 293 433  



U příležitosti znovuotevření vinárny Šenk pod apatykou (ul. 1. máje 
792 – sklepní prostory pod lékárnou U dobrého pastýře v Litovli) se 
dne 15. května konala vernisáž výstavy Litovelské hostince na starých 
fotografiích a pohlednicích (1890 – 1950). Výstavu zahájil odborný 
pracovník litovelského muzea pan Mgr. Robert Najman, který nastínil 
stručný přehled litovelských hostinců v minulosti. Záběry z vernisáže, 
pořízené panem Jiřím Hrozkem, shlédla litovelská veřejnost na info ka-
nálu. Historií hostinců v Litovli se zabýval mj. i kronikář pan Lubomír 
Šik v seriálu článků Právovárečné domy v Litovli, vycházejících v na-
šich novinách v letech 2000 – 2002.  

V Litovli existovalo původně 60 právovárečných domů, jejichž maji-
telé měli výsadní právo čepovat a šenkovat pivo a lihoviny. Pivo se zde 
vařilo již od konce 13. století. Listina krále Václava II. z roku 1291 
s privilegiem mílového práva na vaření a čepování piva právně zabezpe-
čovala tuto výsadu právovárečných domů. Připomeňme, že členové 
městské rady představující městský patriciát, byli majitelé těchto domů. 
Šenkovní pořádek ve městě Litovli (nařízení o vaření a výčepu piva) je 
dochován ze 17. století. Existovaly dva základní typy těchto pohostin-
ských zařízení – hospody, kde se pouze čepovalo pivo a šenkovaly ná-
poje a zájezdní či formanské hostince, později hotely, které nabízely 
ubytování a jídlo. Rozvoj hostinců nastal až po vydání Živnostenského 
řádu v roce 1860, který zaručoval možnost podnikání každému, kdo zís-
kal výčepní a hostinskou koncesi a zejména po roce 1869, kdy bylo zru-
šeno propinační, tj. výčepní právo (výlučné právo vrchnosti zřizovat a 
provozovat pivovary a lihovary). Následně začaly v novém konkurenč-
ním prostředí vznikat akciové pivovary a lihovary. Český rolnický akci-
ový pivovar se sladovnou v Litovli byl slavnostně otevřen vysvěcením 
v roce 1893 jako protiváha německého, druhé budovy měšťanského pi-
vovaru vybudované roku 1814 na dnešním náměstí Svobody. Zakládací 
pískovcovou desku tohoto měšťanského pivovaru najdeme v mázhausu 
litovelské knihovny. Rolnický litovelský lihovar s drožďárnou – 
v místech dnešního závodu Head sport s.r.o. - zahájil činnost v roce 
1900. Dodejme, že v našem městě bylo již počátkem století 20. přes 30 
hostinců, kaváren, vináren a náleven. 

Nejstarší dochované zobrazení hostince je datováno rokem 1830. 
Představuje poštovní dostavník před Wintrovou hospodou (dnes v mís-

tech autobazaru u kruhového objezdu na Svatoplukově a Palackého ul.). 
Pozadí prospektu tvoří panoráma města. Poznamenejme, že šlo o zá-
jezdní hostinec s prostornými kůlnami pro povozy ve dvoře. Obdobný 
zájezdní hostinec se nacházel např. v blízkém Sobáčově.  

Na vystavené panelové ploše jsou instalovány zvětšené reprofotogra-
fie dobových dokumentů z rozsáhlé sbírky fotoarchivu realitní kancelá-
ře Dimas, která zahrnuje na 3000 dobových pohlednic (originálů a ske-
nů) z Litovle a okolí – viz webové stránky www.ikonografielitovle.cz 
nebo www.ikonografiemoravy.cz. 

Vzhledem k omezeným možnostem daného výstavního prostoru jsem 
zde instaloval 30 vybraných exponátů, a to v chronologickém pořadí. 
Nejstarší jsou z náměstí Přemysla Otakara – hostinec U Žlutého lva,  
U Bílého koníčka, Langův dům s kavárnou, Záložna na místě domu 
Černého medvěda a Deutsches Haus z roku 1899, postavený jako proti-
váha české rolnické Záložny. 

Z dalších pak jmenujme např. Lidový dům (donedávna kino v Bosko-
vicově ul.), restauraci Na střelnici (nyní Městské muzeum), Volkmanův 
zájezdní hostinec (nyní v místech autobazaru u kruhového objezdu na 
Palackého ul.). Už jen pamětníci vzpomínají na hostinec Na novém svě-
tě (v místech proluky na Vítězné ulici – u mostu sv. Jana) a na hostinec 
U Kyselých, situovaný v místech nynější autobusové zastávky  
(u Alibony a.s.), na Šmídův hostinec – dnešní roh Masarykovy a Tře-
bízského ulice. Či na hostinec U Zlaté koruny – roh Gemerské a Žerotí-
novy ul. Malebným dojmem působí i restaurace v sokolském altánu na-
proti gymnáziu na břehu Uničovského rybníka, zakoupeném v roce 
1908 z pražské výstavy. Dokumentárně cenný je např. snímek z věže 
kostela sv. Filipa a Jakuba z roku 1890, na němž vidíme hostinec Mod-
rá hvězda s částí hřbitova, uzavřeného v roce 1927, kdy byl otevřen no-
vý městský hřbitov v Chořelicích.  

Reprodukce vystavených fotografií jsou zájemcům k dispozici. Zveme 
na výstavu všechny, kteří mají vztah k Litovli a historii našeho města.  

Další atraktivní dlouhodobou výstavou v komorní galerii V šenku pod 
apatykou budou ukázky dobových pivních pohlednic s žertovnou tema-
tikou, kterou zahájíme v prosinci tohoto roku. 

PhDr. Vítězslav Kollmann 

Mnohá místa na dobových fotografiích a pohlednicích by dnes jen ztě-
ží někdo poznal. Nahoře hostinec Wachler 1885, byl přebudován na tzv. 
Německý dům, od r. 1954 tady bylo sídlo osvěty a knihovny, dnes Měst-
ského klubu Litovel. 

Dole je hostinec U zlatého srdce v r. 1900, nyní hostinec U Šmoldasů. 
Poblíž býval zájezdní hostinec Volkmanův, čelní křídlo hostince – na 
fotografii vpravo dole - je zbouráno, dnes vlastně ve dvoře býv. hostince 
sídlí autobazar (u okružní křižovatky na Olomouc a Mohelnici). 

Hotel a hostinec U Bílého koníčka míval kdysi honosnou fasádu, po 
opravách všechny detaily fasády a štít zmizely. Dnes je tady Fotografie 
a další služby a také bytové jednotky. 
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Muži 
V jarní polovině sezóny byl pro 

muže dán jasný cíl – udržení 
v první lize mužů. Po nevalných 
výsledcích na podzim, kdy se tým 
nedokázal vyrovnat s odchodem tří 
hráčů, bylo potřeba tým posílit. Do 
družstva se vrátili Michal Havlíček 
a Roman Bakalář a dále se podařilo 
získat zkušeného Jurije Kyryljuka a 
dva mladíky Michala Štěpnicu a 
Libora Březinu. V šesti domácích 
utkáních vždy před téměř plnou 
halou jsme ztratili jediný bod s TJ 
Náchod. Parádní byly především 
výhry nad celky z čela tabulky - 
Přerovem a Dvorem Králové. Pro-
blematické však bylo získávání bo-
dů na půdě soupeřů – za celou se-
zónu muži získali jediné dva body 
za výhru v celkově posledním Pro-
stějově. Boj  o záchranu byl tak ce-
lé jaro hodně napínavý, udržení 
v první lize jsme potvrdili až domá-
cí výhrou nad Kostelcem  
v předposledním kole. Nejlepším 
střelcem družstva se stal Jakub 
Schmalz s 96 góly, následovali Jiří 
Číhal (83), Josef Pohlmann (60), 
Marek Šuba (60), David Barabáš 
(54) atd. 

  Pořadí soutěže: 
  1. Dvůr Králové      33 
  2. Karviná jun.        32 
  3. Košutka Plzeň     28 
  4. Přerov                 27 
  5. Kostelec n.H.      23 
  6. Jičín B                 22 
  7. Napajedla            20 
  8. Litovel                19 
  9. VŠ Plzeň             19 
10. Náchod               19  
11. Královo Pole       18 
12. Prostějov               4 

Starší dorost 
Nejlépe z ligových družstev od-

dílu si v uplynulé sezóně i na jaře 
vedli starší dorostenci. Celý rok se 
drželi na špici 2. ligy a jarní část 
dokonce vyhráli. Celkově se tak 
umístili na výborném 2. místě. Na 
jaře devětkrát vyhráli, jednou remi-
zovali a bohužel jedenkrát prohráli 
ve Vsetíně, kde se v přímém sou-
boji rozhodovalo o vítězi soutěže. 
První liga by však po přechodu vět-
šiny hráčů do mužů příští rok asi 
nebyla hratelná. Nejlepším střel-
cem byl Jakub Rozsypal s 89 bran-
kami, následovali Ondřej Vogl 
(84), Jan Šmíd (81), Jakub Anton 
(78), Tomáš Macek (73), Filip Slé-
ha (70), Matěj Konšel (57) atd.   

Pořadí soutěže: 
1. Vsetín                    38 
2. Litovel                   35 
3. Bystřice p.H.         32 
4. Velká Bystřice       30 
5. Rožnov                  25 
6. Polanka                 24 
 
Mladší dorost 
Velmi dobře si vedli také mladší 

dorostenci. V 1. lize (Morava) ob-
sadili celkové 4. místo hned za sil-
nou trojicí Karviná, Zubří, Kopřiv-
nice. Na jaře v 7 utkáních vyhráli a 
ve 4 prohráli. Po loňském 9. místě 
se tak mladíci v této nejvyšší soutě-
ži otrkali a získali spoustu zkuše-
ností - především s celky, které 
fungují jako Sportovní centra mlá-
deže. Nejlepším střelcem se 147 
brankami byl Jan Šmíd (4. místo v 
soutěži), následovali Matěj Konšel 
(134), Petr Janáček (97), Martin 
Vobořil (66), Jan Gottfried (56)...  

Pořadí soutěže: 
1. Karviná                  44 
2. Zubří                      38 
3. Kopřivnice             34 
4. Litovel                   26 
5. Zlín                        26 
6. Frýdek-Místek       18 
 
Starší žáci 
Kategorie starších žáků se 

v letošní sezóně potýká s velkým 
nedostatkem hráčů ve všech klu-
bech. V některých klubech na 
střední Moravě nedokázali pro le-
tošek sestavit tým, kde by alespoň 
polovinu hráčů tvořili starší žáci. 
To byl případ i našeho týmu, a tak 
jsme startovali v rámci divize 
mladších žáků „mimo soutěž“. 
V jarní polovině soutěže jsme do-
konce hráli vždy pouze s dalšími 
dvěma týmy starších žáků Uničo-
vem a Šumperkem. Každý týden 
se tak sjely tyto tři týmy a odehrá-
ly vzájemná utkání, v nichž naši 
žáci získali nejvíce bodů a umístili 
se tak na 1. místě. Přínos takové 
soutěže nebyl příliš velký, dobrá 
zpráva je, pro příští rok by se měl 
systém změnit.  

Pořadí soutěže: 
1. Litovel                   16 
2. Šumperk                12 
3. Uničov                     8 
 
Mladší žáci  
Mladší žáci si pro jarní polovi-

nu soutěže zajistili účast ve skupi-
ně Elite, tj. soutěži, kde startovalo 
po třech nejlepších týmech 
z podzimu z olomouckého a zlín-
ského regionu. Vedli si vcelku 
dobře, když se umístili na 2. místě 

za suverénním Zlínem. V deseti 
utkáních 7krát vyhráli a utrpěli 3 
porážky. Střeleckými tahouny 
družstva na jaře byli Petr Vařeka 
s 39 góly, Marek Baciak (34), Petr 
Jindra (25) a Jan Havran (19). 

Pořadí soutěže: 
1. Zlín                       20 
2. Litovel                  14 
3. Velká Bystřice       11 
4. Olomouc                 6 
5. Město Libavá          5 
6. Prostějov                 4 
 
Miniházená 
Miniházená se letos hrála opět 

systémem 4 + 1 na zmenšeném 
hřišti. Soutěže jsou rozděleny pro 
dvě věkové kategorie, ve starší ka-
tegorii jsme měli dokonce dva tý-
my. Celkové tabulky miniházené 
nejsou vydávány, jde zde více o 
základní dovednosti jednotlivců 
než o výsledky. Starší miniházen-
káři se na jaře účastnili jednak série 
regionálních turnajů a také dalších 
turnajů po celé Moravě. Tým  
„žlutých“, který je složen z nejstar-
ších hráčů, si vedl na všech turna-
jích velice dobře a především v re-
gionu vyhrál co se dalo. „Modrý“ 
tým, kde působili převážně letošní 
nováčci, se postupem času značně 
zlepšoval a dosáhl spousty pěkných 
výsledků. Mladší miniházená, kde 
vychováváme ten nejmenší házen-
kářský „potěr“, sehrála řadu turnajů 
v regionu a ve vzájemném měření 
rozhodně nezklamala.  

                           Radovan Šimek 
Veškeré informace o házené včet-
ně bohaté fotogalerie naleznete 
na: www.hazenalitovel.wz.cz 

Muži společně s našimi nejmladšími miniházenkáři. 
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Mistrovství ČR trojic - region východ v pétanque se za účasti 19 týmů 
konalo 6. června 2009 se na hřišti u Sokolovny. Týmy byly rozděleny do 
čtyř skupin, z nichž postoupily do republikového finále vždy první dva. 
Mistrovství slavnostně zahájil starosta města Litovle MVDr. Vojtěch Gré-
zl. Počasí turnaji přálo a déšť ozdobil až finálové boje. Mistrem Moravy a 
Slezska se stal tým Martin Pírek (HRODE Krumsín), Juraj Adler (Carreau 
Brno) a Josef Popelka (KLIP Litovel). 1. vicemistry pak Bureš Pavel st. a 
ml., Miroslav Neoral a Jana Burešová (všichni KLIP Litovel). Třetí místo 
obsadili hráči z PAK Albrechtice ve složení Jan Bukovčík , Kamil Vajčo-
vec , Jaroslav Ševčík a Zdeněk Dujava. Ze čtvrtého místa postupuje do 
republikového finále další tým KLIPu Litovel ve složení Petr Linduška, 
Petr Škobrtal a Vladimír Fišr. Osmičku postupujících doplňují týmy 1. 

Starobněnský PK, SLOPE Brno, HRODE Krumsín a PCBD Brno/PC 
Austerlitz 1805. Postup nevybojovala trojice Miloš Polák, Zdeněk Potu-
žák (oba KLIP Litovel) se Zbyňkem Greplem (SKP Hranice - Valšovice). 
Utkání finalistů MČR trojic pořádá ČPK Poděbrady 20. června 2009. 

 
KLIP Litovel děkuje za podporu: Úřadu Olomouckého kraje, Městu Li-

tovel, ZD Unčovice a firmám ORRERO a.s., ADRIANA – výrobce těsto-
vin a.s., HOPAX s.r.o., Litovelská cukrovarna a.s. a řeznictví Vladimír 
Jašek. 

 
Dalším turnajem v Litovli na hřišti u Sokolovny budou v sobotu 4. 7. 

2009 Hanácky bakole s doprovodným turnajem Hanácká brdolka. Hrají 
dvojice, turnaj je otevřený i neregistrovaným hráčům (zápis 8.30 hod.)  plk 

Oddíl házené Tatranu Litovel  

uspořádá 22. – 23. srpna 2009  

50. ročník turnaje O pohár města Litovle  
Pozvánku a něco z historie tohoto oblíbeného turnaje najdete 

v příštím čísle Litovelských novin. 

Družstvo mužů bude od nadcházející sezóny 
nově trénovat Lubomír Krejčíř. Krejčíř, který 
získal u interligového celku žen DHK Zora 
Olomouc několik mistrovských titulů, patří 
k neuznávanějším trenérům v Česku. Má také 
zkušenosti s vedením reprezentace žen. Asis-
tentem mu bude Zdeněk Sléha. Jejich cílem 
bude vrátit družstvo mužů do horní poloviny 
prvoligové tabulky. Nové trenérské duo střídá 
u mužů po třech letech dvojici Zdeněk Čtvrt-
níček a Viliam Sitár. 

Když se řekne Rampušák, mnozí si představí krásný cyklistický maraton 
v Orlických horách, který má velkou tradici. Nultý ročník závodu byl po-
řádán amatérským cyklistickým spolkem Elektro Rýznar Štíty a startoval 
již roku 1996 v Horních Studénkách. První ročník potom ve městečku Ští-
ty, kde startuje dodnes. Proč zrovna Štíty a Orlické hory? Pro pořadatele 
se blízké Orlické hory zdály být pro cyklistický maraton jako stvořené a 
sám jejich vládce poskytl jméno pro název závodu. Kdo to je Rampušák? 
Rampušák, vousatý a pohledný vládce Orlických hor, se objevil teprve  
v polovině minulého století. Spolu s princeznou Kačenkou vládne krajině, 
v zimě objíždějí panství na lyžích, v létě na kole. Kačenka má ovšem ještě 
jednoho nápadníka, samotného Krakonoše, pána sousedních hor. Věčně 
nevrlý Krakonoš se jí ale nelíbí a Kačenka odmítá nabídky. A to samozřej-
mě vede k nesvárům mezi oběma vládci hor, kteří se potom vzájemně čas-
tují hromy a větry. Podle jiné pověsti je však Kačenka Krakonošovou dce-
rou a Rampušák jeho zeť a všichni spolu žijí docela ve shodě. 

Dnešní podoba závodu je známá a tradiční. Cyklomaraton se řadí mezi 
ty největší v České Republice a kromě  silničního závodu zde startují i zá-
vodníci MTB. Silniční závodníci si mohli vybrat podle délky a náročnosti 
tratě, trasa původně 200 km byla z důvodu opravy silnice zkrácená a měři-
la jen 130 km. Pro závodníky MTB čeká trať dlouhá 90 km, 60 km, 30 
km, junioři a juniorky do 18 let jeli také trať 30 km. 

Co řekla aktérka a vítězka závodu žen v silničním závodě na 120 km 
(vítězí i v závodech Moravského poháru) Jiřina Ščučková - Bike Team 
Kola Kaňkovský? „Rampušák, moc pěkný a spravedlivý závod… Abych 
se přiznala, tuto vzdálenost jsem letos ještě ani netrénovala. Celý týden 
jsem měla zdravotní potíže, což mě vysílilo a na start jsem šla s drobnými 
obavami. V dalším týdnu jedu časovku jednotlivců na Mistrovství Evropy 
Masters ve Žďáru, a tak jsem se tady jela opatrně, abych se zbytečně neza-
táhla… První polovina tratě se jela naprosto nádherně, potom jsem začala 
cítit únavu z nemoci, zvolnila jsem. V další části závodu jsem jela se Si-
monovou. I když závěr se mi jel velice špatně, hlídala jsem, abych před 
cílovou pásku přijela s ní, což se mi vlastně podařilo. Cílový špurt byl ve-
lice těsný, zvládla jsem ho lépe ale já. V cíli se však z vítězství radovala 
má soupeřka, což mě na moment zaskočilo; naštěstí jsem se však nemýlila,  
zvítězila jsem já. Každopádně Simonová jela moc pěkně a ostatní soupeř-
ky také… Nyní mě čeká první vrchol sezóny ME Masters, na který se moc 
těším…“                                                                                 Michal Frantík 

Mladí kuželkáři TJ Tatran Litovel si úspěšně vedli 12. - 14. června  
v Německu, kde sehráli zápas při družební návštěvě s BSG Planeta Ra-
debeul a zvítězili o 20 kolků. Pěkného výsledku dosáhl Jiří Čamek s vý-
konem 456 kolků. Družební setkání našich a německých kuželkářů se 
uskutečnilo již po 36., tuto úctyhodnou řádku let totiž trvá družební 
styk mezi sportovci sousedících států.                                         J. Čamek  

G R A F I M A N  
HALF IRONMAN Nová  Ves  2009   

11. července 2009 - start v 11.00 hodin 
Nová Ves u Litovle 

Distance: plavání 1,9 – kolo 90 – běh 21,1 km  
Ředitel závodu Dušan Kyanka, pořadatel Grafické papíry s.r.o. 



♦ 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 
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PLAVECKÝ BAZÉN 
při ZŠ Vítězná 1250 v Litovli 

bude v měsíci červenci uzavřen.   
V měsíci srpnu bude provoz od 12.00 do 

19.00 hodin denně. 
Vstupné: Dospělí                 30,- Kč/hod. 

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

Pronájem celého bazénu 500 Kč/1 hod. 
Tel.: 585 156 225, 228, Mobil: 739 557 878 

TECHNICKÉ SLUŽBY LITOVEL 
zvou všechny příznivce koupání, sluně-

ní a odpočinku do krásného  
tichého prostředí areálu   

MĚSTSKÉHO KOUPALIŠT Ě  
na Komárově. 
Provozní doba: 

denně od 9.00 do 19.00 hodin.  
Vstupné: 

7,- Kč pro děti a seniory  
15,- Kč pro ostatní návštěvníky. 

 
Možnost občerstvení v  kiosku.  

V areálu je k dispozici sportovní  
zázemí na nohejbal a ping-pong . 

 
Provozovatelé se těší  
na hojnou návštěvu  

a přejí  
krásné teplé léto! 

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 v RK. 

• pronájem bytu 2+1, Litovel, 68 m2, 1. p., zař., náj. 
7.000,- Kč/měs. + energie 

• pronájem bytu 3+1, Litovel, 80 m2, přízemí, nezař., 
náj. 4.900,- Kč/měs. + energie 

• prodej cihl. bytu 3+kk, OV, Litovel, 89 m2, 1. p., po 
celk. rek., garáž, zahrádka. Cena 1,89 mil. Kč.  

• prodej cihl. bytu 2+1, OV, Litovel, 63 m2, 4. p., Ce-
na 1,1 mil. Kč 

• prodej panel. bytu 2+1, DR, Litovel, 54 m2, 4. p., 
cena 1,05 mil. Kč 

• pronájem nebyt. prostor v Uničově, 2.500 m2, vhod-
né pro výrobu, skladování apod. Volné od 11/2009, 
náj. 100.000,- Kč/měs. + energie. 

• zprostředkováváme prodej nové výstavby RD Křelov  


