
V prvních měsících roku se musí ti žáci, kteří 
končí povinnou školní docházku, s konečnou 
platností rozhodnout, na kterou střední školu 
podají přihlášku. Také proto uspořádalo místní 
střední odborné učiliště 3. prosince tradiční Den 
otevřených dveří. Žáci i rodiče tak dostali příle-
žitost seznámit se s prostředím školy, pohovořit 
s učiteli i s vedením učiliště.  
Ředitelka školy Ing. Helena Kupková uved-

la: „Dnes máme na 360 žáků, do prvních roční-
ků jich chceme nabrat kolem stovky. Naše střed-
ní odborné učiliště je tady pro celý Litovelský 
region, Konicko, Bouzovsko i Uničovsko. Stě-
žejními učebními obory jsou kuchař-číšník, cuk-
rář, prodavač, elektrikář a maturitní studijní 
obor mechanik elektronik. Elektro obory jsou u 
nás specializované na zabezpečovací techniku, 
kam patří také kamerové systémy, dálková ovlá-
dání veškerých funkcí inteligentních domů, za-
jištění bezpečnostních zón na pracovištích a 
pod. Tuto odbornou specializaci nabízíme širo-
ko daleko jako jediní. Spolupracujeme s firmou 
Jablotron a.s., z Jablonce nad Nisou, který je tu-
zemským výrobcem zabezpečovací techniky.  

Rádi bychom od září otevřeli znovu obor zá-
mečník. Žákům můžeme nabídnout svářečské 
kurzy ve vlastní svářečské škole. Tady žáci vý-
hodně získají svářečský průkaz, platí jen zkouš-
ku a komisaře. Těm s dobrými výsledky platíme 
i komisaře. Později při zaměstnání by je kurzy 
stály mnohem více.“ 

V cukrářské dílně nás kromě typických vůní 
vítaly krásně upravené stoly s tradičními perníč-
ky. Tady bylo v čase předvánočním napilno, pe-
če se vánoční cukroví. Potěšitelné je, že v oboru 
se učí i chlapci. Ředitelka školy komentovala 
prohlídku slovy: „Cukráře tady v Litovli znají 
všichni, pečeme dorty a zákusky na zakázku pro 
různé oslavy. Předností naší výuky je její zamě-

ření na výrobu v malém, a tedy více na kreativní 
cukrařinu. O našich dobrých výsledcích svědčí 
řada ocenění z cukrářských soutěží. Pokud srov-
nám učiliště v Olomouci a naše, tak v Olomouci 
je praxe zaměřena na velkovýrobu, u nás na ku-
sovou ruční práci. Naše vlastní výrobna, kde 
probíhá praxe, je chloubou litovelského učiliště. 
Vše se peče poctivě podle rozpisů a na kvalitě je 
to znát. Na Vánoce máme tolik objednávek, že 
nestačíme péct, balíčky cukroví získávají stále 
větší oblibu.“ 

Obor kuchař–číšník připravil i malé pohoště-
ní. Vedoucí oboru paní Marta Pavková nám řek-
la: „Každá restaurace stojí na dobrém kuchaři a 
obsluze. Dbáme na to, aby si naši žáci osvojili 
správnou kulturu stolování. To, jestli vás v re-
stauraci obsluhuje číšník nebo někdo nevyuče-
ný, se hned pozná.  

Učební obor nabízí i nadstandartní barmanský 
kurz, který je velmi atraktivní, chce to ale hodně 
trpělivosti a cviku. Někteří naši bývalí absolven-
ti se s tímto „uměním“ dobře uchytili. Barman-
ské studium si žáci částečně platí, režijní nákla-
dy hradí škola. Těm nejúspěšnějším škola zapla-
tí náklady v plné výši. Každá provozovna ráda 
zaměstná číšníka i s těmito dovednostmi, do 
kurzu se občas hlásí i cukrářky. Ve velkých cuk-
rárnách je totiž nabízen i sortiment alkoholic-
kých a nealkoholických nápojů, je možné mí-
chat dětské koktejly. Až polovina žáků pokraču-
je ve studiu a získává maturitní vysvědčení,“ do-
plnila paní Pavková. 

Nahlédnout se dalo i do počítačové učebny. 
Ředitelka učiliště upřesnila: „Počítačové učebny 
slouží všem oborům, tady na budově máme dvě 
specializované učebny. Další je v budově na Ge-
merské ulici, na pracovišti na Uničovské je počí-
tačová učebna vybavená programy pro zabezpe-
čovací techniku. 

Litovelské učiliště má dlouhou tradici, v roce 
1900 tady na Komenského byla chlapecká ško-
la, odpoledne se zde vyučovaly učební obory. 
Po zrušení chlapecké školy zůstaly právě učební 
obory. Budova sama má úctyhodný věk, slouží 
již 140 let. (Stará dobrá práce z roku 1870.) Vě-
řím, že tradice učňovského školství v Litovli bu-
de nadále pokračovat. V posledních letech se 
musíme vyrovnávat se slabšími ročníky žáků. 
Doufám, že ministerstvo školství počet učilišť 
zachová, poučením mohou být zrušené mateřské 
školy, které v současné době chybí a obtížně se 
otevírají nové.“ 

Přihlášky ke studiu v SOU Litovel je třeba po-
dat do 15. března. Další den otevřených dveří je 
plánován na 4. února 2009. V té době již bude  
v provozu i opravená budova na Gemerské, zá-
jemci si budou moci prohlédnout učebny i tady, 
také pokoje a zázemí internátu v 5. a 6. patře bu-
dovy. „Stává se, že k nám přecházejí i studenti  
z gymnázií a jiných středních škol, kteří u nás 
pak musí začínat zase od prvního ročníku. Stojí 
za to zvážit, pro co má dítě vlohy. S výučním 
listem bude mít určitě lepší předpoklady k uplat-
nění, než jako absolvent střední školy se špatný-
mi studijními výsledky. Také naše učiliště 
umožňuje vzdělání s maturitou, absolventi tady 
dostanou všechny potřebné znalosti pro samo-
statné podnikání, pro jednání s úřady. Je škoda 
nevyužít manuální zručnosti dětí a snažit se, aby 
studovaly na střední škole za každou cenu,“ 
vzkazuje všem ředitelka SOU Helena Kupková.  

text a fotografie: J.M. 
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Pokud je uchazeč o zaměstnání veden 
v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě 
déle než 5 měsíců, vypracuje úřad práce za 
součinnosti uchazeče o zaměstnání tzv. indivi-
duální akční plán, jehož obsahem je zejména 
stanovení postupu a časového harmonogramu 
plnění jednotlivých opatření ke zvýšení možnosti 
uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce. 
Neposkytne-li uchazeč o zaměstnání bez váž-
ného důvodu součinnost při vypracování indi-
viduálního akčního plánu, jeho aktualizaci ne-
bo vyhodnocování anebo neplní podmínky 
v něm stanovené, uchazeče o zaměstnání úřad 
práce z evidence uchazečů o zaměstnání roz-
hodnutím vyřadí. 

Skutečnosti rozhodné pro zařazení nebo vede-
ní v evidenci uchazečů o zaměstnání nebo změ-
ny těchto skutečností, je uchazeč o zaměstnání 
povinen osobně nebo písemně oznámit úřadu 

práce nejpozději do 8 kalendářních dnů. 
Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o za-

městnání nebrání výkon činnosti na základě pra-
covního nebo služebního poměru nebo dohody o 
provedení práce nebo dohody o pracovní činnos-
ti, pokud měsíční výdělek (odměna) nepřesáhne 
polovinu minimální mzdy. Uchazeč o zaměst-
nání je povinen úřadu práce oznámit výkon 
této činnosti do 8 kalendářních dnů ode dne 
vzniku takového pracovního nebo služebního 
poměru resp. od uzavření dohody o provedení 
práce nebo dohody o pracovní činnosti a ve 
lhůtě stanovené úřadem práce dokládat výši 
měsíčního výdělku resp. odměny. 

Novým důvodem pro vyřazení z evidence 
uchazečů o zaměstnání, vedených v evidenci 
nepřetržitě déle než 5 měsíců, je odmítnutí na-
bídky úřadu práce na rekvalifikaci bez vážné-
ho důvodu.  

Zákonem č. 382/2008 Sb. je s účinností od 
1.1.2009 významně novelizován zákon o za-
městnanosti mimo jiné i v oblasti podpory v ne-
zaměstnanosti.  

Nově se posuzuje podmínka pro splnění náro-
ku na podporu v nezaměstnanosti podle splnění 
doby důchodového pojištění (nyní doba za-
městnání). Nárok na podporu v nezaměstna-
nosti má uchazeč, který získal v rozhodném ob-
dobí 3 let před zařazením do evidence zaměstná-
ním nebo jinou výdělečnou činností dobu dů-
chodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců. 

Uchazeč o zaměstnání tuto získanou dobu dů-
chodového pojištění nově dokládá evidenčním 
listem důchodového pojištění, který je povinen 
mu vydat jeho zaměstnavatel při skončení pra-
covního poměru. 

Další zásadní změnou je nepřiznání podpory 
v nezaměstnanosti uchazeči o zaměstnání, který 

v posledních 6 měsících před zařazením do evi-
dence bez vážného důvodu opakovaně sám 
ukončil vhodné zaměstnání zprostředkované 
úřadem práce. 

Zkracuje se podpůrčí doba (délka vyplácení 
podpory v nezaměstnanosti), a to následně : 
- do 50 let věku 5 měsíců (nyní 6 měsíců) 
- nad 50 let do 55 let věku 8 měsíců (nyní 9 m.) 
- nad 55 let věku 11 měsíců (nyní 12 měsíců) 
Mění se i výše podpory v nezaměstnanosti: 

- první 2 měsíce podpůrčí doby 65 % 
- další dva měsíce podpůrčí doby 50 % 
- po zbývající podpůrčí dobu 45 %  
z průměrného měsíčního čistého výdělku nebo 

vyměřovacího základu. 
Dnes platí, že první 3 měsíce podpůrčí doby se 

vyplácí 50 % a po zbytek podpůrčí doby 45 %  
z průměrného měsíčního čistého výdělku nebo 
vyměřovacího základu. 

Některé změny ve státní  
sociální podpoře  

 
U rodičovského příspěvku do dvou let věku 

dítěte, tzv. rychlejší varianty čerpání, se od 1. 
ledna 2009 prodlužuje doba pro volbu této 
varianty, a to tak, že „dvouletý“ rodičovský 
příspěvek je nově možné si zvolit nejpozději 
do konce druhého kalendářního měsíce, který 
následuje po měsíci, v němž dítě dosáhlo 22 
týdnů života nebo 31 týdnů života, jedná-li se 
o vícerčata. Příklad: dítěti bude 22 týdnů 
v únoru 2009, „dvouletou variantu“ je potřeba 
zvolit nejpozději do 30. dubna 2009 (podle 
právní úpravy platné do 31.12.2008 by rodič 
musel provést volbu do konce března 2009). 

Nově se také prodlužuje doba čerpání 
rodičovského příspěvku rodičů dětí dlou-
hodobě zdravotně postižených a dlouhodobě 
těžce zdravotně postižených a zároveň se 
v těchto případech zavádí nová výměra 
rodičovského příspěvku tzv. nižší výměra, 
která po sedmých narozeninách dítěte činí 
3.000,- Kč měsíčně. Nárok na tuto variantu 
čerpání rodičovského příspěvku mohou 
splňovat rodiče zdravotně postižených dětí 
v případě, že tomuto dítěti nenáleží příspěvek 
na péči podle zákona o sociálních službách, 
přičemž v roce 2009 se může jednat o děti ve 
věku od 7 do 10 let a od 1. ledna 2010 se 
bude jednat o děti ve věku od 7 do 15 let. 

Zdravotně postižené děti mohou také od  
1. 1. 2009 navštěvovat předškolní nebo školní 
zařízení v rozsahu 6 hodin denně (do 31. 12. 
2008 v rozsahu 4 hodiny denně). 

Veškeré změny, které se týkají státní 
sociální podpory od 1. 1. 2009, je možné najít 
zejména v zákonech č. 382/2008 Sb., a 
414/2008 Sb. 

Úřad práce Olomouc 

Změna otvírací doby ve sběrném dvoře. 
Od 1. ledna 2009 platí nová otvírací doba pro 
zimní období, a to: úterý – čtvrtek – sobota (čas 
zůstává stejný , Út a Čt 9 – 17 hodin, So 8 – 
14 hodin). 
Důvodem jsou organizační a provozní potřeby. 
Provozovatel bude mít lepší možnost vyklidit 
sběrný dvůr od odpadů v době, kdy není otevřen 
pro veřejnost. Kapacita sběrného dvora tak bude 
lépe připravena pro další zájemce. 

Omezené možnosti uložení stavebního odpa-
du. Nebylo žádnou výjimkou, kdy občané 
(především stavebníci, kteří staví či rekonstruují 
rodinný domek nebo byt) přijeli několikrát s pří-
věsným vozíkem nebo dokonce s nákladním au-
tem naloženým stavebním odpadem a dožadova-
li se jeho uložení ve sběrném dvoře. V těchto 
případech si ovšem musí majitel takovéhoto 
množství stavebního odpadu na své náklady po-
řídit kontejner a odpad odvézt na příslušnou 

skládku, tak jak stanovuje vyhláška MěÚ Lito-
vel č. 1/2006. V současné době je možné na 
sběrný dvůr odvézt během jednoho dne pouze 
jeden malý přívěsný vozík. Provozovatel sběrné-
ho dvora vede evidenci a výše uvedené majitele 
stavebních odpadů odmítá.  
Poplatek za odpad v roce 2009.  
Pro občany Litovle má odbor životního prostře-
dí dobrou zprávu. V roce 2009 zůstane poplatek 
za svoz komunálního odpadu ve stejné výši – tj. 
480 Kč/osoba/rok. Způsob a forma placení je 
také stejná (na pokladně na radnici a přes účet).  

                        OŽP MěÚ Litovel 

Dopady novely Zákona o zaměstnanosti na podporu v nezaměstnanosti  

Změny v Zákoně o zaměstnanosti od 1. 1. 2009 

Ve městě Litovli je velký výskyt hlodavců 
spojen jak s rozvětveným tokem řeky Moravy, 
tak i s existencí potravinářských firem. Hlo-
davci škodí tím, že narušují podzemní inženýr-
ské sítě, ničí pozemky množstvím nor a cho-
deb a v neposlední řadě ohrožují zdraví člově-
ka přenosem nakažlivých chorob.  

Dle Zákona o hubení škodlivých hlodavců č. 
258/ 2000 sb. O ochraně veřejného zdraví je 
každý povinen provádět ochrannou deratizaci 
na svém pozemku a v okolí svého bydliště. 

V posledním období došlo k přemnožení 
potkanů v okolí křižovatky ulic Uničovské a 
Severní. Na Krajskou hygienickou stanici byl 
zaslán podnět od občanů a následně KHS pro-
vedla kontrolu, jak organizace ve městě derati-
zaci provádějí. Přestože VHS Čerlinka provádí 
deratizaci kanalizace dle plánu 2x ročně, je vý-
skyt hlodavců velký. Ke zlepšení situace naše 
společnost svolala schůzku dotčených organi-
zací k zajištění koordinovaného postupu v hu-
bení hlodavců. Bylo dohodnuto, že preventivní 
deratizace bude prováděna společně ve stej-
ném termínu, aby se zvýšila její účinnost. Ve-

řejnost bude o termínu informována prostřed-
nictvím místního rozhlasu. 

V případě zjištění výskytu hlodavců i tzv. 
živých nor žádáme občany, aby informovali 
VHS Čerlinka s.r.o nebo Odbor životního pro-
středí MěÚ Litovel, které zajistí neprodlené 
hubení škůdců. Informovat KHS Olomouc ne-
ní nutné, ta provede pouze kontrolu, jak postu-
pují místní organizace, ale sama nápravu ne-
provede. Připraven kdykoli poradit a pomoci  
v této oblasti je i deratizér pan Petr Marek na 
telefonním čísle 608 750 310. 

Ing. Zdeněk Potužák, jednatel VHS Čerlinka  



49. schůze Rady města Litovel  
se konala dne 20. listopadu 2008  
K již p řijatým usnesením: 

• Rada města v souladu s výsledky 
výběrového řízení schvaluje uza-
vření smlouvy o dílo na výměnu 
oken v domě č.p. 669 v  ul. Revo-
luční v Litovli s firmou Litovelská 
stavební spol. s r.o. 
Rada města schvaluje:  

• kalkulaci nákladů na likvidaci 
komunálního odpadu tak, jak ji 
předkládá vedoucí OŽP. Dle před-
ložené kalkulace bude pro rok 
2009 částka na jednoho obyvatele 
města Litovel ve stejné výši jako 
v  r. 2008. 

• vyplacení odměn ředitelům škol-
ských příspěvkových organizací, 
řediteli TS Litovel a ředitelce MK 
Litovel dle předložených návrhů. 
Rada města souhlasí:  

• se zveřejněním záměru uzavření 
smlouvy na prodloužení pronájmu 
nebytových prostor v domě č.p. 
785 na nám. P. Otakara v Litovli 
(cukrárna Jantar) současnému ná-
jemci od 1. 1. 2009 na dobu 10 let 

• s podáním žaloby na vyklizení 
bytu č. 3 v domě č.p. 653 v ulici 
Husově v Litovli exekucí. Nájemce 
p. M. M. z Litovle užívá byt bez 
právního důvodu. Nájemní smlou-
va skončila dne 31. 10. 2008, žá-
dost o prodloužení nájemce nepo-
dal, dlužné nájemné dosud neuhra-
dil a byt není užíván v souladu  
s nájemní smlouvou, byl odpojen 
plynoměr i elektroměr. 

• s nákupem 1 ks traktorového sy-
pače a 1 ks travní samochodné se-
kačky ETESIA za použití finanč-
ních prostředků z fondu reproduk-
ce majetku a rezervního fondu 
Technických služab Litovel  

• se zvýšením veškerých cen ná-
jemného z nebytových prostor  
v majetku města o 20 %, s účinnos-
tí od 1. 1. 2009, v návaznosti na 
zvyšování cen el. energie a tepla  

• s prodloužením nájemní smlouvy 
paní G. F. na byt č. 3, v domě č.p. 
776/2 v ulici Kostelní a pana T. P. 
na byt č. 3, v domě č.p. 785/2 
v ulici Boskovicově v Litovli, vždy 
od 1. 12. 2008 na dobu 3 měsíců 

• s celoročním pronájmem části 
pozemku parc.č. 1573/21 ostatní 
plocha/ost. komunikace, v k.ú. Li-
tovel, o výměře 24 m2, za účelem 
umístění venkovní zahrádky 
(Kavárna Modrá Kočka). Cena za 
pronájem bude dle platné vyhlášky  

• s přesuny položek v rámci schvá-
leného rozpočtu OŽP a OŠKS dle 
návrhu. Městská policie – je nutno 
provést dorovnání položek, které 
byly překročeny v souvislosti s pro-
školením nových strážníků; sdruže-
né finanční prostředky budou dále 

použity na nákup drobného 
hmotného majetku a výstroje. 

• s podmínkami čerpání inves-
tiční dotace, které jsou součástí 
Rozhodnutí o poskytnutí dota-
ce na akci „Osvětlovací sousta-
va v Litovli“. 
Rada města nevyhovuje: 

• žádosti paní J. H. z Nové Vsi o 
pronájem části pozemku parc.č. 
738/2 v k.ú. Litovel 

• žádosti paní A. H. z Litovle o 
odprodej části pozemku parc.č. 
479/20 v k.ú. Litovel, který je jed-
ním z pozemků v zahrádkářské 
osadě. 
Rada města vyhovuje:  

• žádosti paní K., nájemkyně Po-
hostinství v Rozvadovicích, o slevu 
na nájemném za měsíce listopad 
2008 – duben 2009 z důvodu nízké 
návštěvnosti. OV Rozvadovice od-
stoupil od svého požadavku ukon-
čit s paní K. nájemní vztah, důvo-
dem je zlepšení služeb v místním 
pohostinství.  

• žádosti MUDr. M. D. o souhlas  
s přechodem práva nájmu k neby-
tovému prostoru v objektu polikli-
niky, č.p. 664, v ulici Kollárově, na 
obchodní společnost GYNME-
DIA – nestátní zdravotnické zaříze-
ní v oboru gynekologie a porodnic-
tví. MUDr. M. D. bude ve společ-
nosti jednatelem.  
Rada města vyhovuje žádostem: 

• Železniční a parní spolek žádá o 
finanční příspěvek na  provoz  
„Čertovského expresu“ na trati 
Červenka – Litovel dne 7. 12. 
2008. Rada města souhlasí 
s poskytnutím 4.000,- Kč. 

• RS ČSTV Olomouc žádá o po-
skytnutí finančního příspěvku na 
43. ročník vyhlášení nejlepších 
sportovců a sportovních kolektivů 
okresu Olomouc. Rada souhlasí  
s poskytnutím 2.000,- Kč. 

• paní J. CH. z Litovle žádá o pří-
spěvek na vydání veršované publi-
kace „Procházky rosou“. Rada sou-
hlasí s poskytnutím 7.500,- Kč. 

• žádostem LBD a souhlasí s poža-
dovanými změnami nájemních 
vztahů. 
RM souhlasí s uzavřením smluv: 

• smlouva o dílo uzavíraná mezi 
ML a SSOK Olomouc – jde o za-
bezpečení zimní údržby v místní 
části Savín v souvislosti se zříze-
ním nové autobusové zastávky 

• smlouva o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu SFDI uzaví-
raná mezi ML a SFDI Praha – jde o 
dotaci ve výši 2.285.000,- Kč na 
akci „Výstavba bezpečných a bez-
bariérových přechodů pro chodce a 
BUS zálivů v Litovli“. 

• smlouvy o zhodnocení silničního 
majetku uzavírané mezi ML a 

SSOK Olomouc v souvislosti 
se stavbou „Litovel, Uničov-
ská ul. – přechod pro chodce a 
dále stavbou „Litovel, Palac-
kého ul. – přechod pro chod-
ce“ a autobusový záliv na ko-
munikaci ve vlastnictví Olo-

mouckého kraje. 
Rada města bere na vědomí: 

• informace z Bytové komise  
a schvaluje navrhované pronájmy 

• zápisy z jednání Komise školství, 
kultury a sportu, Letopisecké komi-
se a Seniorklubu. Rada souhlasí  
s udělením výjimky z vyhlášky č. 
3/2008 O zákazu konzumace alko-
holických nápojů na adventní akce 
pořádané na náměstí P. Otakara 
v době od 1. 12. do 7. 12. 2008. 

VHS Čerlinka s.r.o. Litovel 

• Ing. Potužák informuje o jednání 
vedení Města Litovel a Obce Mla-
deč o plánovaném napojení místní 
části Chudobín na ČOV Sobáčov, 
stanovení ekonomických zásad 
provozování ČOV a o návrhu krytí 
ztrát obcí společností VHS Čerlin-
ka s.r.o. z celkového zisku. Tento 
systém je dle zákona možný a je 
uváděn jako tzv. „princip solidari-
ty“. Rada města pověřuje starostu 
města přednést uvedený návrh na 
valné hromadě VHS Čerlinka s.r.o. 
Litovel. Dále RM souhlasí, že VHS 
Čerlinka s.r.o. Litovel  bude  stav-
bu SO 02 Sklad  olejů evidovat ve 
svém majetku a bude jej odepisovat 
dle vnitřní směrnice a zákona.  J.M. 

Městská televize Litovelský INFOkanál  

vysílání v lednu 2009 

každý den na TV obrazovkách 
kdykoli na webových stránkách města  

premiéry: středa  14.1., 28.1. v 18.45 hod.  
reprízy:    denně v  6.45, 11.00, 18.45 a ve 23.00 hod. 
 

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

Kolektiv tv ůrců Litovelského INFOkanálu Vám děkuje za přízeň  
i konstruktivní p řipomínky, přeje všem klidné a radostné prožití  

svátků vánočních a veselého Silvestra. Na viděnou v roce 2009.  

Ve městě Litovli a v místních částech bylo  
v průběhu měsíce prosince 2008 zaznamenáno 

mimo jiné i spáchání těchto událostí: 
Dne 3.12.2008 proběhla ve městě Litovli bezpečnostní akce na 

dodržování zákona o silničním provozu ze strany cyklistů. (Byly 
zjištěny značné nerovnosti krajnic na silničních tazích, dokonce vý-

moly a terénní vlny, hrozící vyhozením cyklisty ze sedla.) 
V nočních hodinách ze dne 8.12.2008 na 9.12.2008 došlo v areálu ZD 
Unčovice k odcizení traktoru. (Neví se, co chce pachatel orat. Proslechlo 
se, že chce pokračovat v orbě národního hospodářství. Žádáme občany, 
pomozte zadržet toho chlapa!)                      (komentář v závorce redakce)  
Kolektiv pracovníků Obvodního oddělení  
Policie ČR v Litovli přeje čtenářům  
Litovelských novin hodně pracovních  
i osobních úspěchů, pevné zdraví  
a mnoho štěstí v novém roce 2009. 
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V úterý 9. prosince 2008 se od 
17.00 hod. konalo vánoční setkání 
o. s. ARCUS – ONKO CENTRUM 
s Janou Koželskou, předsedkyní 
představenstva a Mgr. Jarmilou 
Podhornou z Brodku u Konice  
v DPS Luká. V programu se účast-
níci dozvěděli o výrobě a využití 
bylinných tinktur z pupenů rostlin 
a informace o připravovaných 
akcích centra na rok 2009.  

K dispozici tu byly brožury, 
které vydalo Arcus – onkocentrum 
pro onkologické pacienty i jako 
prevenci onemocnění. Přímo  
z tiskárny zde všichni dostali nové 
číslo občasníku ARCUS. 

Plný sál účastníků také pozdravil 
starosta Litovle pan Vojtěch Grézl, 
který byl potěšen, že naše centrum 
změnilo sídlo z Prahy do Ješova. 
Přítomný byl také starosta Luké 
pan František Lakomý a starosta z 
Polomí pan Slávek Pišťák. Nechy-
bělo ani občerstvení pro účastníky, 
které připravil pan Jan Hejný. 

Díky panu starostovi Luké jsme 
mohli uspořádat toto první 
vánoční setkání v Olomouckém 
kraji. Naše sdružení pokračuje 
vánočními setkáními ve Znojmě,  
v Praze a v České Lípě. Bližší 
informace najdete na www.arcus-
oc.org.                                 Vařeka 



Finanční krize, která ve světě likviduje pra-
covní místa nejrůznějších profesí, si začíná vybí-
rat daň i v českém papírenském průmyslu. Akci-
ová společnost Papcel, která je členem holdingu 
PBO a jejíž hlavní činností je výroba zařízení 
právě pro papírenský průmysl, na konci minulé-
ho měsíce propustila ze svého závodu v Litovli 
zhruba padesátku lidí. V objemu nejde o velká 
čísla, ale v procentech je snížení počtu lidí 
v PAPCELU významné. O práci jich přišla sko-
ro čtvrtina.  

Propouštění je součástí opatření, kterými chce 
management společnosti snížit náklady a udržet 
ziskovost. „Papcel  aplikoval soubor opatření, 
kterým reaguje na současnou ekonomickou situ-
aci ve světě," řekl generální ředitel společnosti, 
Ing. David Dostál.  

„Propouštění netěší nikoho, obzvláště když 
firmu budujete mnoho let a většinu zaměstnanců 
znáte osobně. Ekonomické zákony jsou však ne-
úprosné a my musíme být schopni firmu převést 
i přes horší časy bez větších ztrát.“ 

Firma má své hlavní aktivity ve střední a ze-
jména ve východní Evropě, a právě tyto trhy 
současná ekonomická situace postihuje nejvíce.   

„Jak v dnešních dnech hovoříme s našimi tra-
dičními zákazníky, situace se nevyvíjí dobře a 
ani dlouhodobé vyhlídky nejsou moc optimistic-
ké. Momentálně nejsme schopni uzavřít žádnou 
větší zakázku a není to tím, že bychom nebyli 
konkurenceschopní, ale spíše díky velmi limito-
vaným prostředkům našich zákazníků na investi-
ce. Díky současnému převisu nabídky nad po-
ptávkou u některých druhů papíru jsou papírny 
nuceny odstavovat výrobní kapacity, a veškeré 
prostředky mají vázány v zásobách nebo pohle-
dávkách,“ popisuje situaci Ing. Dostál. 

Dále dodává: „Ještě komplikovanější situace 
je v Rusku. Krize bankovního sektoru zde silně 
dopadá na investiční plány. Banky řeší svoje 
problémy hromaděním maximálního množství 
prostředků a úrokové míry zde dosahují 30 % 
při maximálně roční splatnosti, což v podstatě 
neumožňuje většině subjektů peníze splácet a 
tudíž si ani půjčovat. Papírny řeší svoje problé-
my omezováním nákladů na údržbu a zmrazová-
ním nákladů na investice a rozvoj. U nás to pak 
pociťujeme odsouváním některých již podepsa-
ných zakázek nebo dokonce stornováním zaká-

zek rozpracovaných. Proto bylo nezbytné při-
jmout opatření na snížení našich nákladů tak, 
abychom byli schopni dokončit současné pro-
jekty dle požadavků zákazníka, a to v plné kvali-
tě. Musíme být schopni plně fungovat i při sní-
žených nákladech a toto období využít na zvýše-
ní efektivnosti všech procesů. Každá naše zakáz-
ka dnes musí být naší úspěšnou referencí. Zajiš-
tění kontinuity, udržení důvěryhodnosti u našich 
zákazníků, dodavatelů a bank jsou stále naší 
prioritou.“ 

Firma má ale i dobré zprávy. V současné době 
získala několik nových zakázek do Francie, Pol-
ska, Ruska a Ing. Dostál úspěšně hodnotil i zá-
jem o naši firmu na každoročním papírenském 
veletrhu v Sankt Petěrburgu, který proběhl 
v listopadu. „Máme našim zákazníkům stále co 
nabídnout a i díky úzké spolupráci s Českou ex-
portní bankou máme pro naše zákazníky zajíma-
vá řešení financování jejich projektů. I když by-
lo na veletrhu více dodavatelů než zákazníků, o 
naše produkty byl velký zájem a dovezli jsme 
velmi slibné poptávky, které bychom mohli 
v příštím roce realizovat.“ 

Zdá se, že management společnosti je na sou-
časnou situaci dobře připraven, má jasnou vizi a 
konkrétní strategii pro příští rok. I když právě 
papírenský průmysl je na ekonomické výkyvy 
silně citlivý, firma PAPCEL by si měla i nadále 
udržet dobré jméno a stabilní pozici na trhu. 

 
                 Ing. David Dostál, generální ředitel 

Místní akční skupina Moravská cesta (Lito-
velsko-Pomoraví), o. s. vyhlašuje v souladu se 
Strategickým plánem Leader „Hanáci se rozké-
vale - včel ovidite“ schváleným Státním země-
dělským intervenčním fondem v rámci Progra-
mu rozvoje venkova ČR 2. výzvu pro žadatele 
k předkládání projektů. 
Termín příjmu žádostí:  
Od 9. ledna 2009 do 30. ledna 2009 do 12.00 
hodin v  úřední dny. 
Místo podání žádostí:  
Kancelář MAS, Svatoplukova 16, Červenka, 
Ing. Petr David, manažer MAS, tel. 774 710 391 
Územní vymezení: 

Žadatelé mohou předkládat projekty pouze 
pokud mají místo bydliště, sídlo, nebo provo-
zovnu na k. ú. těchto obcí: Bílá Lhota, Bouzov, 
Červenka, Dubčany, Haňovice, Horka nad Mo-
ravou, Cholina, Křelov-Břuchotín, Litovel, 
Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Pňovice, Příka-
zy, Skrbeň, Slavětín, Střeň a Žerotín. 

Celková výše dotace pro projekty žadatelů z 
území MAS Moravská cesta je pro 2. výzvu sta-
novena na 60 % přidělené alokace roku 2009. 
Přesná výše alokace bude upřesněna „Pokynem 
k 2. výzvě“ po oznámení MZ ČR a Stát. země-
dělským intervenčním fondem. 

Žadatelé mohou předkládat ve 2. výzvě své 
projekty v rámci zadání: 

Kvalitn ější život v našich obcích 
Obnova a rozvoj vesnic 
a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury 

a vzhledu obcí  
b) územní plán  
Cílem je atraktivita regionu, která je zde chá-

pána v širším kontextu - směrem k turistům a 
návštěvníkům, ale také atraktivní prostředí pro 
samotné občany obcí, které se odvíjí od kvalitní 
občanské vybavenosti a zrekonstruovaných pa-
mátek. Při rozvíjení zázemí bude pamatováno na 
zásady udržitelného rozvoje a využívání v maxi-
mální míře stávajících objektů a hledat pro ně 
nové využití a zdroje na rekonstrukci. 

Od Bouzova vítr věje…  
Podpora cestovního ruchu 
a) budování pěších tras, vinařských stezek a 

hipostezek  
b) malokapacitní ubytovací a stravovací zaří-

zení, volný čas 
Zmapování, propojení a propagace místních 

přírodních a kulturních památek a regionálních 
atrakcí pro turistické oživení a povzbuzení roz-
voje cestovního ruchu.  

Atraktivita regionu je chápána v širším kon-
textu - směrem k turistům a návštěvníkům, ale 
také atraktivní prostředí pro samotné občany ob-
cí, které se odvíjí také od kvalitní občanské vy-
bavenosti a zrekonstruovaných místních pamá-
tek. Při rozvíjení zázemí bude pamatováno na 
zásady udržitelného rozvoje, snahou je využívat 
v maximální míře stávající objekty a hledat pro 
ně nové využití a zdroje na rekonstrukci. 
Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví 

Modernizace zemědělských podniků 
a) stavby a technologie v živočišné výrobě 
b) stavby a technologie v rostlinné výrobě 
Rozvoj podnikání a zemědělství prostřednic-

tvím zavádění takových odvětví hospodářství, 
která jsou šetrná k životnímu prostředí. V přípa-
dě budování nových průmyslových zón je snaha 

o jejich propojení se stávající veřejnou dopra-
vou a infrastrukturou, napojení na místní výrob-
ce a dodavatele. V oblasti zemědělství je priori-
tou podporovat místní zemědělce v tradičních 
odvětvích výroby a bioprodukce. 

Podrobný obsah zadání je vyvěšen na webo-
vých stránkách www.moravska-cesta.cz a je 
k dispozici v písemné podobě v kanceláři MAS 
v době úředních hodin. 

Místní akční skupina podpořila  
v roce 2008 projekty za 6 mil. Kč 

 
Místní akční skupina, jejíž region se v podsta-

tě kryje s územím „malého okresu“ Litovel (dále 
jsou tady obce Skrbeň, Příkazy, Horka n.M., 
Křelov – Břuchotín a Žerotín), již v říjnu posou-
dila projekty podané v 1. výzvě. Ve veřejném 
slyšení žadatelů a představení projektů se s nimi 
mohla seznámit i veřejnost. Výběrová komise 
poté určila pořadí podaných projektů s tím, že 
projekt obce Měrotína byl doporučen do jiného 
zdroje financování a nebyl hodnocen. Podpořen 
nebyl projekt na modernizaci víceúčelového ob-
jektu o.s. Permalot v Podolí, který má sloužit 
ekologickým aktivitám. (90 % nákladů na tento 
projekt činilo 1 150 tis. Kč.) 

Pokračování na vedlejší straně 



Pokračování článku 

Co se bude v rámci Programu roz-
voje venkova financovat? 

Obec Dubčany chce z prostředků vybudovat 
dětské hřiště, které by přispělo k vyšší bezpeč-
nosti dětí. (Dotace 252 tis. Kč, tj. 90 % nákladů.) 

Obec Haňovice a o.s. Haňovští hodlá za získa-
né prostředky dokončit stavební obnovu (fasády) 
na Kulturním domě. (Dotace 966 tis., tj. 80 % 
nákladů.) 

Slavětín má projekt na rekonstrukci dětského 
hřiště a výměnu podlahových krytin v Mateřské 
škole. (Dotace 330 tis. Kč, tj. 90 % nákladů.) 

Obec Červenka dostala prostředky na podporu 
aktivit místního sboru dobrovolných hasičů. 
(Dotace 442 tis. Kč, tj. 90 % nákladů.) 

Bouzov chce upravit dětská hřiště v podhradí. 
(Dotace 725 tis. Kč, tj. 90 % nákladů. 

Zelené sportoviště pro Bílou Lhotu bude slou-
žit jak dětem v ZŠ a MŠ, tak i veřejnosti a spol-
kům. (Dotace 637 tis. Kč, tj. 90 % nákladů.)  

Z dalších úspěšných projektů to je školní park 
ve Skrbeni pro MŠ, ZŠ i veřejnost. (Dotace 307 
tis. tj. 90 %.) Obec Křelov hodlá vybudovat více-
účelové sportoviště, (966 tis. Kč, tj. 90 %.), sou-
kromá šlechtitelská firma UNIPLANT chce roz-
víjet svoje podnikání vybudováním chladírny na 
ovoce s možností chlazení i školkařských výpěst-
ků. (Dotace 327 tis. Kč, tj. 40 % nákladů.)     red. 

V listopadu 2008 PAPCEL uzavřel smlouvu 
na rekonstrukci papírenského stroje v Cascades 
La Rochette ve Francii, jejíž součástí je instalace 
nového navíječe. Podpis této nové zakázky, jejíž 
finanční objem se pohybuje na úrovni cca 18,5 
mil. Kč, podpořil naplněnost zakázek na rok 
2009, která je ke konci listopadu ze 45 % pokry-
ta, a je na úrovni cca 480 mil. Kč. Velmi podstat-
ný podíl z tohoto objemu představuje rovněž 
smlouva z října 2008 na dodávku kompletní lin-
ky na mletí celulózy a rekonstrukci papírenského 
stroje pro polskou papírnu śywieckie Zakłady 
Papiernicze Solali S.A. v objemu cca 29,5 mil. 
Kč. 

Za deset měsíců roku 2008 jsou hospodářské 
výsledky společnosti na dobré úrovni. Za období 
1-10/2008 byly dosaženy tržby v objemu 555 
mil. Kč a společnost vykázala zisk za úrovni 35 
mil. Kč. V minulém měsíci se PAPCEL zúčastnil 
jednoho z nejvýznamnějších papírenských veletr-
hů pro země východní Evropy, který se konal 
v Sankt Petěrburgu. Na základě jednání, která na 
veletrhu probíhala, společnost nyní připravuje 
několik investičních projektů zaměřených na 
kompletní rekonstrukce papírenských strojů pro 
zákazníky z Ruska. Dále získala nabídku ke spo-
lupráci na výstavbě nového papírenského stroje 
pro zákazníka z Ázerbájdžánu.   

Přestože současná doba průmyslovým podni-
kům v Česku příliš nepřeje a staví před ně vyře-
šení situace s klesající poptávkou, nově získané 
projekty i projekty rozpracované nás ubezpečují, 
že ji PAPCEL zvládne. 

Ing. Martina Pavlíková, vedoucí marketingu  

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠT Ě LITOVEL  
Komenského 677, tel.: 585341547, fax.: 585343190 
e-mail: sekretariat@soulitovel.cz, internet: www.soulitovel.cz 
 
nabízí získání maturitního vysv ědčení – výu čního listu v  oborech: 
 
MECHANIK ELEKTRONIK      26-43-L/001  INOVOVANÝ OBOR! 
       
ELEKTRIKÁŘ                  26-51-H/01           INOVOVANÝ OBOR! 
       
CUKRÁŘ                         29-54-H/01 
        
KUCHAŘ – ČÍŠNÍK         65-51-H/01    
       
PRODAVAČ                    66-51-H/01     
  
TRUHLÁŘ                       33-56-H/001  
 
ZÁMEČNÍK                     23-51-H/001     
 
Přijďte se podívat na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 4. února 2009 

vždy od 8.00 do 17.00 hodin 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  LITOVEL  
odbor školství, kultury a sportu 

náměstí Přemysla Otakara 778, 784 01 LITOVEL 

Tel.: 585 153 153 

IČO 00 29 91 38 

M Ě S T O  L I T O V E L 
zřizovatel příspěvkové organizace 

Mateřská škola Litovel, Gemerská 506  
 

v souladu s  ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a s ustanoveními vy-
hlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích  

V Y H L A Š U J E 
konkursní řízení na obsazení pracovního místa  

ředitele příspěvkové organizace  
Mateřská škola Litovel, Gemerská 506,  

okres Olomouc – příspěvková organizace 
Součástí organizace je odloučené pracoviště na ul. Kollárova 196, 

s předpokládaným nástupem k 1. srpnu 2009. 
 

TERMÍN PODÁNÍ P ŘIHLÁŠEK:    do středy 18. února 2009 
 

Rozhodující pro dodržení termínu podání přihlášek je datum poštovního razítka na 
písemné přihlášce - a to nejpozději 18. února 2009. 

 
PÍSEMNÉ PŘIHLÁŠKY (S UVEDENÍM KONTAKTNÍ ADRESY A ČÍSLA 
TELEFONU) VČETNĚ POŽADOVANÝCH NÁLEŽITOSTÍ ZASÍLEJTE DO-
PORUČENĚ NA ADRESU:         Město Litovel 

                                                     Odbor školství, kultury a sportu  
                                                        nám. Přemysla Otakara 778 
                                                        784 01 Litovel  
Obálku s přihláškou a požadovanými náležitostmi označte nápisem „Konkursní řízení MŠ Ge-
merská  –  Neotvírat!“  
Úplné znění konkurzního zřízení – předpoklady pro výkon funkce a obsahové náležitosti při-
hlášky – najdete na www.mestolitovel.cz 

Technické služby Litovel, p.o.,  
mají nové webové stránky:  

www.technickesluzbylitovel.wz.cz. 



KOUZELNICKÁ ŠKOLA. Ve čtvrtek 4. prosince se naše 
školička v Nasobůrkách proměnila v tajemnou školu kouzel. Úderem os-
mé kouzlení začalo příběhem, který děti dovedl až ke kouzelnému klíči. 
Klíč nám otevřel dřevěnou truhlu, v ní bylo ukryto heslo, bez kterého se 
žádný kouzelník ani kouzelnice nemůže setkat s Mikulášem. Celé dopo-
ledne plnily děti nejrůznější úkoly. Všichni uspěli! Za odměnu se setkali s 
Mikulášem, andělem a čertem. Ti na ně nezapomněli se sladkým dárkem.  

Poděkování patří všem pracovnicím školy a rodičům dětí.                 J. N. 

11. ledna          Scrabbliáda - soutěž ve skládání scrabble. Začátek ve 
14.00 hod. v DDM Komenského. Startovné 20,- Kč.    Mgr. J. Čekelová  
17. 1. 2008       2. litovelské setkání chovatelů laboratorních potkanů 
proběhne v budově DDM na Komenského ulici. Začátek akce je v 9.00 
hod., účastnický poplatek 10,- Kč.                                   Ing. Pavel Sova  
17. ledna          Turnaj ve stolním fotbálku pro veřejnost – začátek ve 
13.00 hod. v Klubu mladých, Sušilova ul. Startovné 20,- Kč, v ceně je 
zahrnuto malé občerstvení. Přihlásit se můžete do 16. ledna u Šárky 
Grunové v Klubu mladých nebo v DDM Litovel v Komenského ul. Pro 
vítěze jsou připraveny odměny.                               Šárka Grunová, DiS.  
31. ledna          Dívka roku ČR 2009 – Velký sál hotelu Záložna Lito-
vel – začátek 14.00 hod.                                     Hedvika Weberová, DiS  
31. ledna          Výměnná setkání železničních modelářů. Nádraží ČD 
v Července od 7.00 hod. Pronájem stolu 20,- Kč, vstupné: děti 5,- Kč, 
dospělí 10,- Kč.                                                    Mgr. Ivona Odstrčilová 

Připravujeme na jarní prázdniny  
9. února           Hlin ěné čarování a bowling. Sraz 8.00 hod. v DDM, 
Komenského ul. Cena 120,- Kč zahrnuje veškerý materiál, poplatek za 
dráhu a oběd. Ukončení v 15.30 hod.                  Mgr. Ivona Odstrčilová  
10. února         Výlet do blízkého okolí. Mohelnice – Betlém, Bou-
zov – návštěva soukromé sklárny. Cena 200,- Kč zahrnuje dopravu, 
vstupné, oběd. Sraz 8.00 hod. v DDM Komenského ul. Ukončení  
v 16.10 hod.                                                         Mgr. Ivona Odstrčilová  
11. února         Sportovní dopoledne a voňavé odpolední čarování. 
Sportování ve sportovní hale ZŠ Vítězná. Odpoledne pro malé kuchtí-
ky – pečení (jednoduché recepty). Sraz 8.00 hod. v DDM, Komenského 
ul. Cena 180,- Kč zahrnuje poplatky, oběd, potřebný materiál k pečení. 
Ukončení v 15.30 hod.                                        Mgr. Ivona Odstrčilová  
12. února         Šplouchavé dopoledne a tvořivé odpoledne. Krytý ba-
zén a odpoledne různé výtvarné techniky. Sraz 8.00 hod. v DDM, Ko-
menského ul. Cena 160,- Kč zahrnuje vstupné, potřebný materiál a 
oběd. Ukončení v 15.00 hod.                              Mgr. Ivona Odstrčilová  
13. února          Minipuzzliáda, papírové kouzlení a hry na PC. Den pl-
ný zábavy. Sraz 8.00 hod. v DDM Komenského ul. Cena 100,- Kč zahr-
nuje veškerý materiál a oběd. Ukončení ve 14.00 hod.  Mgr. I. Odstrčilová 

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

tel., fax: 585342448 

Program na měsíc leden 

Hledáte nové kamarády? Nudíte se? Chcete zažít opravdové dobrodruž-
ství? Pak neváhejte a přijďte k nám. Náš turistický oddíl Kompas, který 
působí při ZŠ Jungmannova v Litovli, vás rád přivítá. V průběhu celého 
ledna přijímáme nové členy do našeho zájmového kroužku, nábor je určen 
školákům od první do čtvrté třídy. 

Letošní hra Harry Potter vás každou středu od 16.30 do 18.30 zavede do 
Bradavic, kde s ostatními kouzelníky prožijete nejrůznější dobrodružství a 
spoustu zábavy. Navštěvujeme společně zajímavá místa, jezdíme na výle-
ty, pořádáme víkendové akce v přírodě a volné dny trávíme i ve vlastním 
srubu nedaleko hradu Bouzova.  

Najdete u nás nové kamarády a možná se z vás nakonec stane stejně ne-
rozlučná parta, jakou měli Harry, Hermiona a Ron.  

Přihlášky si můžete vyzvednout každou středu ve výše uvedeném čase 
v naší klubovně na ZŠ Jungmannova. Členství v kroužku stojí 100 Kč na 
3 měsíce. Bližší informace o oddíle vám poskytne vedoucí kroužku Ada-
mová Jana, tel.: 732 708 602 nebo ředitel školy: Hrubý Václav, tel.: 585 
341 391.                                                                                  Jana Adamová 

Ředitelství ZŠ a MŠ Nasobůrky zve děti a jejich rodiče 

k ZÁPISU DO 1. TŘÍDY  
dne 15. ledna 2009 

v době od 12.30 do 18.00 hod. v budově ZŠ Nasobůrky    
      Doklady s sebou: rodný list dítěte 
                                  občanský průkaz zákonného zástupce  
Telefon: 585 341 369, Mgr. Jana Nakládalová, ředitelka školy 

Záběr na opravovaný strop ze dne 4.12., kdy byl odsouhlasen technolo-
gický postup prací. Na fotu je vidět nový rošt na závěsech, parofolie a 
nový sádrokarton.                                                       Foto. Ing. R. Vašíček  

Poté, co Město obdrželo posudek soudního znalce, přistoupilo se k re-
konstrukci podhledů stropů na ZŠ, Vítězná ulice. Od 5. prosince tady pra-
cuje firma Gemo Olomouc, spol. s r. o. Ředitel školy Mgr. Bl. Melhuba  
k tomu uvedl: „K dnešnímu dni (17. 12. 2008) jsou práce na obnově stro-
pů zhruba v polovině. Pracuje se v pavilonu A a do konce roku budou  
v této části školy stropy hotovy. Firma pracuje s velkým nasazením, je ta-
dy 25 zaměstnanců firmy. Opravují se všechny stropy. Na chodbách a  
v kabinetech se stávající stropy opatřují dalšími novými podhledy. Ve tří-
dách se stropy kompletně demontují a dělají se nové, odpovídající součas-
ným normám EU. Druhé a třetí křídlo školy má být podle záměrů firmy 
dokončeno do konce ledna.“ 

Veškeré práce jsou dozorovány za účasti všech zainteresovaných stran. 
Míru zavinění příčin pádu stropu stanoví závěry šetření Policie ČR.     red. 



Stálí i méně stálí návštěvníci Restaurace Za Školou, jakož i další občané 
Litovle, určitě zaregistrovali čilý stavební ruch na budově SOU  
v Gemerské ulici. 22. října 2008 vyrostlo lešení na západní straně, vzápětí 
i na jižní. Současně docházelo k demontáži starého pláště a budova 
vypadala téměř strašidelně, když byly všude jen díry a radiátory osaměle 
trčící do prostoru. Poté se začala budova odívat do pláště zcela nového, 
který splňuje veškeré požadavky energetického auditu. Navrhla a realizuje 
jej firma Mechanika Prostějov. Až se dokončí práce i na východní straně, 
bude budova jako nová. Na první pohled ta změna příliš radikální není, 
ale uvnitř je pohoda naprosto nesrovnatelná s předcházejícím stavem. 

Budova byla uvedena do provozu v roce 1967, což je dost dlouhá doba 
na to, aby izolace byla z větší části rozpadlá, aby nedoléhala okna, tj., aby 
všude táhlo jak ve starém hradě. Teď je příjemně teplo, žákům netáhne na 
hlavu ani na nohy, případný „smrádeček“ lze snadno vyvětrat, prostě 
pohoda. A já mohu konečně lépe spát, protože nehrozí, že nějaký „silák“ 
se bude snažit otevřít okno s takovou vehemencí, že vypadne i s ním. 

Celá akce se samozřejmě neobešla bez problémů, hlavně proto, že 
probíhala za provozu. Třídy se přestěhovaly do budovy v Komenského 
ulici, kde se tím pádem učilo v každém koutě. Ubytovaní žáci však neměli 
kam jít, proto jak práce pokračovaly, tak se stěhovali nejen s osobními 
věcmi, ale i s postelí tam, kde už bylo hotovo. Určitě to nebylo příjemné, 
užili si prachu, zimy i strachu (když bylo třeba jít v noci na záchod), ale 
výsledek stojí za to. 

Děkuji všem pracovníkům i žákům za trpělivost, s jakou snášeli veškeré 
nepohodlí. Přeji jim do nového roku pevné zdraví, veselou mysl a chuť do 
práce i do života.                               Ing. Helena Kupková, ředitelka školy 

Společnost o.p.s. LAKTEA pravidelně vyhlašuje zdařilou soutěž 
MLÉKONTO v odebírání školního dotovaného mléka a následném po-
sílání kódů z krabiček přes internet.  

Děti se díky této soutěži učí jak nakládat s elektronickým účtem, tzn. 
umět se registrovat, vkládat body a spořit je, také se ale odhlásit a zapa-
matovat si svoje heslo, zkrátka samostatně a bezpečně pracovat 
v internetovém prostředí. Cílem soutěže totiž není jen zvýšit konzumaci 
mléka dětmi ve školách, ale zvýšit atraktivnost této akce jak pro soutě-
žící žáky, tak pro školy a také navázat komunikaci s dětmi a vedením 
škol prostřednictvím webových stránek www.skolnimleko.cz.  

Podpora spotřeby mléka a mléčných výrobků ve prospěch školních 
dětí je všeobecně chápána jako zdravotní a výživový profit mladé gene-
race a o.p.s. LAKTEA, která má bezesporu největší podíl na tomto pro-
gramu v ČR, považuje za svoji povinnost hledat cesty pro oživení, za-
traktivnění a zvýšení aktivního zapojení žáků i škol. Jednou z možností 
pro plnění těchto cílů je i dobrá, moderní a pro děti přitažlivá soutěž 
MLÉKONTO. V jarní části soutěže škol s celkovým počtem 301 a více 
žáků se Základní škola Litovel, Vítězná 1250 umístila z celé České re-
publiky dvakrát na 1. místě a jednou na 3. místě z celkového počtu 85 
% škol odebírajících dotované mléko. V podzimním soutěžení jsme 
opět obsadili 1. místo. Škola vyhrála šeky na 7 000,- Kč a dvakrát na 
10 000,- Kč, sadu rozlišovacích dresů a míč, interaktivní učebnici 

Fraus, návštěvu Dentibusu Signal, kreslicí program do školní družiny 
Stabilo, dárkový set džusů Hello a hry do družiny Scrabble originál.  

Slavnostní předání hlavní výhry proběhne, tak jako na jaře, 
v prostorách školní jídelny za účasti pana ředitele a obchodní ředitelky 
společnosti o.p. s. LAKTEA, zástupců sponzorů, vedení školy, učitelů a 
samozřejmě dětí. Vyhodnoceni budou také nejlepší žáci soutěže.  

Děkuji všem učitelům – zvláště panu učiteli Mgr. Ivanu Zimovi za 
organizaci a vedení této soutěže, dále všem žákům, kteří se do soutěže 
zapojili a přispěli ke krásnému umístění naší školy.  

Mgr. Blahoslav Melhuba, ředitel školy 

Blíží se konec roku, ohlédněme se tedy kousek zpátky. Na Gymnáziu 
Jana Opletala stále pokračují ve své činnosti Pěvecký sbor PALORA a 
Studentský klub Párátko, o. s. – redakce školního časopisu. Obě tato stu-
dentská sdružení zahájila letošní školní rok společným koncertním a po-
znávacím zájezdem s žurnalistickou dílnou, kterého se zúčastnili vybraní 
studenti gymnázia. Zájezd se konal ve dnech 12. – 21. září 2008. Místem 
našeho pobytu bylo městečko San Nicola Arcella, kde se konaly zkoušky 
sboru jako příprava na plánovaná koncertní vystoupení a žurnalistické díl-
ny členů SK Párátko (studentský časopis GJO). V rámci pobytu se střídaly 
pracovní, relaxační a poznávací činnosti.  

Poznali jsme řadu nových míst: Scalea, Maratea, Pompeje a Řím. Na 
všech těchto místech se konala koncertní vystoupení sboru PALORA. Bě-
hem žurnalistických dílen mladí redaktoři zdokonalovali své novinářské 
dovednosti a komunikační schopnosti, pořizovali foto a videodokumenta-
ci. Celý pobyt byl pak odměnou i další motivací pro studenty, kteří svůj 
volný čas věnují ve prospěch reprezentace školy. Pěveckému sboru i sku-
pině žurnalistů přispěl k budování a upevňování svých kolektivů. Závěreč-
ný koncert v místě pobytu nejen uzavřel naše hostování v Itálii, ale byl 
vnímán jako reprezentace České republiky, regionu i naší školy. 

Po návratu podali o celém průběhu zájezdu zprávu redaktoři v říjnovém 
čísle časopisu a vytvořili nástěnky, kde prezentují navštívená místa všem 
ostatním studentům. Materiály lze zhlédnout v prostorách gymnázia v 1. 
patře. Jsou přínosné jednak pro studenty, kteří je mohou využít v řadě 
předmětů, jednak pro všechny zájemce z řad veřejnosti. Jste srdečně zváni.  

Marcela Barvířová, Radmila Kalabisová 



Soutěž pokračuje! V minulém kole se účast-
nilo 12 soutěžících. Z nich uspěly:  
Jana Němečková z Litovle, Marie Šimečková  
z Nasobůrek a Zdenka Foltýnová z Unčovic. 
 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. 

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 

Začátkem ledna opět 
vyjdou do ulic skupin-
ky tří biblických krá-
lů, popřejí obyvatelům 

zdraví a štěstí v novém roce a požádají o příspě-
vek na pomoc lidem v nouzi. Tříkrálová sbírka 
se v našem regionu uskuteční již po sedmé.  

Účelem sbírky není jen vybrat co nejvíce pe-
něz, ale také vychovávat mladou generaci 
k solidaritě, spoluzodpovědnosti a lidskosti. Ve-
de k pochopení toho, že jsme odkázáni jeden na 
druhého.  

V minulé Tříkrálové sbírce 88 skupinek ko-
ledníků v celém regionu Charity Litovel (43 ob-
cí) pomohlo vybrat částku 352 746 Kč. 
Částka 204 000 Kč se vrátila zpět na schvále-

né záměry Charity Litovel, za 150 tis. bylo za-

koupeno auto a za 15 tis. termojídlonosiče pro 
pečovatelskou službu, 39 tis. použito na přímou 
pomoc sociálně slabým rodinám 

Zbývající částka cca 148 000 byla použita na 
humanitární pomoc v zahraničí, kterou organi-
zuje přímo Sekretariát Charity České republiky 
v Praze (bližší informace na www.caritas.cz), na 
projekty a poradenskou činnost Arcidiecézní 
charity Olomouc (www.acho.caritas.cz) a 5% na 
režii sbírky  

Tříkrálová sbírka začne v některých obcích již 
v sobotu 3. ledna (toto rozhodnutí necháváme 
na místních kolednících), v Litovli bude sbírka 
zahájena v pátek 9. 1. 2009 v 17.00 hod.dětskou 
mší spojenou s požehnáním pro koledníky. Ko-
ledovat se bude především o víkendu 10. a 11. 
ledna a podle potřeby i v následujícím týdnu. 

Zbývá už jen připomenout, že organizace 
sbírky bude stejná jako v minulém roce. Všech-
ny skupinky koledníků i sbírkové pokladničky 
budou přesně evidovány. Každá skupinka ko-
ledníků bude mít svého vedoucího. Ti pak bu-
dou vybaveni potvrzenou průkazkou, která je 
bude opravňovat vybírat peníze na Tříkrálovou 
sbírku. Pokladničky budou zapečetěny na pří-
slušném obecním nebo městském úřadě, kde 
také bude výnos sbírky spočítán a poté převe-
den na konto Tříkrálové sbírky Charity ČR.   

Charita Litovel děkuje za všechny, kterým 
Váš dar prospěje. 

L. Zavadilová, Charita Litovel 

„A léta běží, vážení!“ A je tu neuvěřitelné čís-
lo 50! Je to 50 let od založení DPS Mládí při ZŠ 
Opletalova – Vítězná. Jistě uznáte, že tento fakt 
je důvodem k oslavě. Proč? Protože je vzácným 
jevem tak dlouhá existence spolku, v němž hrají 
hlavní roli děti (11 – 15 let) a stejně vzácným 
jevem osoba, která jednak sbor založila a hlavně 
tak dlouho v jeho čele vydržela (snad i přežila). 

Svolat všechny „děti“ je těžký oříšek. Chci 
zdůraznit, že dopisy s pozváním k účasti byly 
zaslány hlavně těm členům, kteří se účastnili 
oslav 45. výročí, protože mi napsali své součas-
né adresy. Co mi pomohou třídní knihy býva-
lých členů, když ty „děti“ se provdaly, odstěho-
valy apod.  

„Pošťáci Ondrové“ (z TV pořadu) v předvá-
noční době poletovali ulicemi Litovle a okol-

ních obcí, což zaslouží pochvalu, kterou uvedu 
v příštím čísle LN. Zatím bylo rozesláno 220 
pozvání a velice ráda dodatečně pošlu dopis 
těm, kterým se do rukou zatím nedostal a těm, 
kteří mají zájem naposledy obětovat čas v době 
od 20. 2. 2009 do dne koncertu, tj. 23. 5. (anebo 
30. 5.). Obětovat čas znamená každý pátek účast 
na pěvecké zkoušce od 18.30 do 20.30 hod. 
v budově ZŠ Vítězná (přezůvky či návleky 
s sebou). Nácvik by byl ukončen právě koncer-
tem současných členů DPS a vás – „dospěláků“. 

220 oslovených „dětí“ je nepatrná částečka 
všech absolventů, a proto neváhejte, přihlaste se 
všichni, kdož máte chuť se naposledy sejít a za-
zpívat si (a uklánět se! To jste dělali vždycky 
rádi a pěkně!). Kéž by vás bylo hodně! 

 

Závěrem ode mě přijměte přání zdraví, spoko-
jenosti a úspěchů (všeho druhu) v novém roce 
2009.       Vaše „šéfka“ sboru Božena Halvová 

 
PS: Nové informace budou v dalších Litovel-

ských novinách a na webových stránkách DPS 
Mládí – vyřizuje Iveta Navrátilová.  

Adresa: http://www.dpsmladi-litovel.estranky.
cz/ Informace budou v sekci Koncert k 50. výro-
čí DPS. Prosím, pokud víte, že se zúčastníte, na-
pište kontakt na sebe (telefon, adresa, e-mail) na 
sborácký e-mail 50.dpsmladi@centrum.cz, ať 
vám všechny další informace můžeme poslat 
také přes e-mail.  

Dotazy můžete telefonovat (pevná linka 
585 342 928 – B.H., dopis do školy) anebo psát 
na sborácký e-mail: 50.dpsmladi@centrum.cz  

Městský klub a Město Litovel zvou na  MĚSTSKÝ REPREZENTAČNÍ PLES,  
kterým je tradičně zahajována společenská sezóna v Litovli.   
Letos Vám k tanci a poslechu zahraje premiérově olomoucká kapela TRIO 
BENE. Doprovodný program zahájí slavnostní polonéza žáků ZŠ Jung-
mannova. Olomoucký „Klub standardního tance Quick“ ve dvou vstupech 
předvede taneční show s ukázkami standardního i latinsko-amerického 
tance a kubánské salsa show.  
Ples se uskuteční v sobotu 17. ledna, začátek ve 20 hod.,  
ve Velkém a Malém sále Záložny v Litovli.   
Chutné občerstvení a hodnotná tombola zajištěny.  
Jistý taneční krok a skvělou zábavu Vám přejí pořadatelé.  
Vstupné s místenkou v předprodeji 100 Kč a na místě 150 Kč si můžete zakoupit  
v pokladně Městského klubu Litovel nebo v TIC (Bavi). 

Další knížka poezie z pera litovelské autorky 
Jarmily Cholinské vyjde v lednu pod názvem  
„Procházky rosou“. Verše osloví každého, kdo 
má vztah k tomuto kraji a k přírodě Litovelského 
Pomoraví. Ale nebyla by to paní Cholinská, po-
kud by se tady neobjevilo i angažované téma. 
Autorka cítí s přírodou i s jejím nelehkým údě-
lem, který jí připravuje naše „civilizace“, jedna 
kapitola veršů je proto věnována ekologii. 
Část nákladu publikace si zamluvila Správa 

Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, 
která ji využije jako propagační dárek, část bude 
věnována Městu Litovli. Město Litovel podpoři-
lo vydání publikace „Procházky rosou“ finanční 
částkou. Paní Cholinská touto cestou vyslovuje 
za finanční podporu poděkování.  

Knížka bude k dostání v knihkupectví pana 
Lindušky Alfa Atlas a paní Válkové Sorbonne  
v Litovli.                                                        J. M. 



Ve středu 19. listopadu se členové Seniorklubu, přátelé 
regionální historie, vydali na návštěvu vesnického muzea ve 
Střelicích. V panu Fryčákovi měli zaníceného průvodce, pravého lokální-
ho patriota v dobrém slova smyslu, a tak otázky nebraly konce. Mnozí na 
dokumentech našli své známé, přátele i osobnosti našeho regionu. Účast-
níků bylo přes třicet a následující posezení v příjemné restauraci COLCHI 
bylo třešničkou na dortu této vydařené akce.  

 
Seniorklub děkuje vedení města za zajištění posezení s důchodci, které 

zorganizovali na středu 26. listopadu v prostorách Školní jídelny na ulici 
Studentů. Zúčastnil se jak starosta města MVDr. Vojtěch Grézl, místosta-
rosta Petr Šrůtek, tajemník MěÚ Ing. Radovan Vašíček, ředitelka Měst-
ského klubu Bc. Hana Vogelová, tak i na 70 seniorů. Setkání oživilo vy-
stoupení dívek z pěveckého sboru Úsvit, který pracuje při ZŠ Jungmanno-
va v Litovli. Písničky nacvičila paní učitelka Veronika Pavlová. Vystoupe-
ní navodilo sváteční i vánoční náladu a senioři je odměnili dlouhým po-
tleskem. Pak se dostali ke slovu jednak hosté, jednak sami senioři, kteří je 
zahrnuli přívalem otázek. Šlo nejen o aktuální problémy ve městě, ale také 
o perspektivy spolupráce vedení města, dalších složek a Seniorklubu 
v následujících letech. Hlavně nás zajímalo, zda sliby o pomoci a soustře-
děné pozornosti z jejich strany nejsou jen planým povídáním, ale mají re-
álný základ. Díky též za milé pohoštění, které připravili pracovníci jídelny 
pod vedením paní Ireny Halířové. Nabídku, aby takových setkání bylo ví-
ce a jedno z nich i v letních měsících někde v přírodě, rádi akceptujeme.  

 
Ve středu 7. ledna 2009 se společně vypravíme za betlémy do Loštic. 

Sejdeme se v 12.50, autobus nám odjíždí ve 13 hodin z autobusového ná-
draží. Nejprve navštívíme v Muzeu Adolfa Kašpara výstavu „Za vánoční 
hvězdou“ a pak jsme již očekáváni 
řezbářem panem Benešem, který nám 
ukáže svůj vyřezávaný betlém i vý-
stavku obrazů, grafik a dalších výtvo-
rů loštických umělců. Ty je možno si 
zde zakoupit, stejně jako speciální ba-
lení olomouckých tvarůžků na míst-
ním náměstí. Vstupné do muzea a řez-
bářské dílny bude 20,- korun, doprava 
autobusem 18,- z Litovle, z Loštic do 
Moravičan 5,- a odtud do Litovle 22,- 
korun vlakem. Ti, kdo by chtěli odejet 
dříve, mohou použít autobus v 15.30 
hodin, pro ostatní pak odjíždí autobus 
v 17.30 do Moravičan a v 18.15 by-
chom měli být zpátky v Litovli.  

Myslím, že tento nadpis zcela vystihuje nedávno uvedené autorské 
představení Už tu byla? Michala Schmalze. Mimořádně kvalitní scénář, 
který měl „myšlenku“ s velkou dávkou laskavého inteligentního humo-
ru, navíc okořeněný „duchařskými prvky“, byl pro litovelské ochotníky 
víc než výzvou. Určitě bylo poznat, že některým hercům psal autor role 
přímo na tělo… Nemá cenu vyzdvihovat konkrétní jména. Snad mi ti, 
kteří hru viděli, dají za pravdu, že neměla slabé místo. Kromě scénáře a 
hereckých výkonů je třeba ocenit i nápaditou práci se světlem, stínem, 
zvukovým a hudebním doprovodem. I přes takto na amatérské poměry 
technicky složitou výpravu vše běželo jak hodinky, za což patří dík mla-
dým technikům divadla. Nelze nevzpomenout také na doprovodnou  
„výstavu“ města ze špejlí Pavla Svobody (na premiéře a I. repríze), o 
kterém tak trochu hra byla.  

Zkrátka, světová premiéra se vydařila a posunula zase litovelskou 
ochotnickou scénu o kus dál. Díky, Michale. Bohužel, s rostoucí kvali-
tou představení nám nepřímou úměrou klesá počet díváků. Čím to je? 
Proč se „chodí“ pouze na notoricky známé kusy...? Ale co, na množství 
nesejde, vždyť těch necelých 500 diváků (během 3 představení) dalo 
svým smíchem a potleskem protagonistům najevo, že ten rok dřiny na 
zkouškách stál za to. Děkujeme za podporu a už pro Vás připravujeme 
další kousek – tentokrát to bude žánr, který jste ještě na sokolovně nevi-
děli... A mimochodem, aktuální dění v našem souboru, včetně fotek a 
videoukázek z připravovaných, ale i již odehraných her, naleznete na 
internetových stránkách www.divadlolitovel.estranky.cz.  

V říjnu 2008 jsme se na jedné z pravidelných zkoušek muziky domluvi-
li, že se pustíme do něčeho nového, do něčeho, co jsme dosud nevyzkou-
šeli – zahrát a zazpívat našim starším nebo nemocným spoluobčanům. 
Dlouho jsme se nerozmýšleli a již v pondělí 27. října se nám dostalo vlíd-
ného přijetí v Léčebně dlouhodobě nemocných ve Šternberku, kde jsme 
rozzářili nejen pacienty, ale i tamní personál. Bylo nám tam hezky, ale 
protože v předvečer státního svátku nás čekalo ještě jedno vystoupení, mu-
seli jsme se sbalit a vyrazit směr Střelice, kde jsme v kulturním domě za-
hráli a zazpívali místním občanům.  

Na sv. Martina – 11. listopadu – si Hanáckó mozeko pozvala Hanácká 
ambasáda do Malého sálu Záložny v Litovli do pořadu Přendite si splknót. 
My jsme jim pozvání oplatili 7. prosince, kdy se v Husově sboru uskuteč-
nil program Hanácky koledováni. Poprvé jsme adventní koncert na téma 
Hanácky Vánoce představili veřejnosti loni 8. prosince 2007 v Litovli a o 
den později v Příkazech. Letos jsme si připravili a nacvičili nové hanácké 
koledy a do programu jsme zapojili celou Hanáckou ambasádu, která při-
spěla milými vzpomínkami na tento sváteční čas.  

Uzávěrka LN nedovoluje hodnotit ani zvát na další samostatné akce Ha-
nácké mozeke. Půjde tedy jen o informaci o našich akcích. Odpoledne 22. 
prosince jsme navodili vánoční pohodu v Domově důchodců v Litovli, 26. 
prosince se Hanácká mozeka představila v Muzeu Litovel v rámci akce  
„Oživlá řemesla“ a 29. prosince vyrazili členové Folklorního souboru 
HANAČKA do Olomouce zahrát hostům Hotelu Flora.  

V novém roce nás čeká další dobročinná akce, 5. ledna 2009 si naposle-
dy zahrajeme a zazpíváme vánoční koledy, ale i jiné hanácké písničky 
v Domově důchodců v Července.  

 
POZVÁNKA NA HÁCKÝ BÁL 

Nový rok a zimní sezona již tradičně souvisí s plesy, proto už teď zvu 
všechny příznivce hanáckého folklóru na Hanácký bál, který se uskuteční 
v sobotu 24. ledna 2009 v 18patrové budově olomouckého regionálního 
centra u hlavního vlakového nádraží v Olomouci a zejména na litovelský 
Hanácký bál, který je naplánován na pátek 6. února 2009.  

Za celý Folklorní soubor Hanačka děkuji za Vaši přízeň v roce 2008. 
Věřím, že nám zůstanete věrni i v roce 2009.                                          RoN 

Zprava Zdeňka Sedlářová, Jaroslava Vebrová, Pavel Soldán a Iva Kevešová. 
 

Vše nejlepší v roce 2009 Vám za Divadelní odbor Sokola Litovel přeje  
Pavel Soldán 

Zveme všechny členy Seniorklubu i ostatní občany na BESEDU O ČÍNĚ, 
kterou povede litovelská keramička paní Miluše Hlavinková. Ta byla 
v této zemi na stáži a chce se s námi podělit o své zážitky. Přijďte ve 
středu 21. ledna v 16 hodin do jídelny DPS u kostela. Těšíme se na vás. 

Díky novým přihláškám je nynější stav členů Seniorklubu 106. Tak se 
dejme do práce „ostošest“ a do ní a celého roku 2009 si popřejme hod-
ně zdraví, klidu, pohody, dobré nálady a optimismu!       Josef Hubáček 



  PUELLA TRIO  - v rámci „Koncertu KPH“  
  pondělí 5. 1., Koncertní sál MK Litovel, 19.30 hod., vstupné: 60 Kč 
  Terezie Fialová – klavír, Markéta Vrbková – violoncello, Lenka Matějáková – housle   

 
VÝSTAVA PRACÍ STUDENT Ů VÝTVARNÉ VÝCHOVY UP 
8. – 29. 1., Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT: 8 – 15, ST: 8 – 17, PÁ, SO: 10 – 13 hod. 
Vernisáž: středa 7. 1. v 17 hod., V. Kubáčková, M. Janečková, J. Tunková, D. Pospíšilová, M. Janečková 
 
ČERNÁ HODINKA II. 
pátek 9. 1., Malý sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: 40 Kč  
poslechový pořad filmových písní 
 
CYKLUS LEKCÍ B ŘIŠNÍCH TANC Ů (úvodní setkání)  
pondělí 12. 1., Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., první vstup volný  
přihlášky do 12. 1. osobně v kanceláři MK nebo e-mailem: brustikova@mklitovel.cz 
 
KAMARÁDI V DIVADLE 
úterý 13. 1., Velký sál Záložny v Litovli, 10 hod., vstupné: 40 Kč  
pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ, včetně veřejnosti 
 
REPREZENTAČNÍ PLES 
sobota 17. 1., Velký a Malý sál Záložny, 20 hod., vstupné: předprodej 100 Kč, na místě 150 Kč 
hraje olomoucká skupina TRIO BENE, program: polonéza, taneční show (standardní i latinsko-americké tan-
ce, kubánská salsa show), občerstvení a tombola zajištěny 

Již tradiční výstava prací studentů výtvarného oboru Univerzity Pa-
lackého v Olomouci zahajuje nový ročník výstavních aktivit v Měst-
ském klubu Litovel. Zastoupena jsou díla těch studentů, kteří v součas-
né době dokončují studium výtvarné výchovy pro střední školy v kom-
binaci s filologickým oborem na Filozofické fakultě UP.  

Výstava bude zahájena vernisáží 7. ledna 2009 v 17.00 hod. ve Vý-
stavní síni Městského klubu Litovel. Návštěvníci se mohou těšit na bo-
haté spektrum nápadů a realizací.  

Přijďte a nechejte se inspirovat.                                                        J.T. 

Puella trio vzniklo v roce 2003 na Konzervatoři v Brně, v dnešní době 
patří k nejtalentovanějším triím mladé generace.  

Trio je pravidelně zváno na mezinárodní festivaly. V roce 2007 získalo 
3. cenu na Charles Hennen Concours v Heerlenu (Holandsko). Díky této 
soutěži dostaly členky pozvání na mezinárodní kurzy ve Weikersheimu 
(Německo) pod vedením prof. Mathiase Kirschnerreita, Volkera Jacobse-
na a Miro Quartet (USA), kde získalo hlavní cenu kurzů pro nejlepší ko-
morní soubor. 

Puella trio je uvedeno na prémiové listině mladých Klubu přátel hudby 
Nadace ČHF. Kromě České Republiky koncertovalo i po celé Evropě.  
V listopadu 2007 natočilo své debutové CD u společnosti ARCODIVA se 
skladbami B. Martinů, A. Schnittkeho a D. D. Šostakoviče, které je skvěle 
hodnoceno českou i zahraniční kritikou.  

Městský klub Litovel Vás tímto na komorní koncert srdečně zve.  

ČESKÉ NEBE. První podnět ke zpracování tohoto nového tématu 
vzešel v roce 2006 od Ladislava Smoljaka a o dva roky později, na jaře 
2008, pak začal celý tým zkoušet.  

Co mohou diváci od představení očekávat? Určitě zajímavý námět a šir-
ší spektrum postav. V českém nebi se v době první světové války schází 
komise význačných postav naší historie - praotec Čech, svatý Václav, Jan 
Hus, J. A. Komenský, Karel Havlíček Borovský i babička Boženy Němco-
vé. Řeší nejen čistě nebeskou problematiku, ale rozjímají i nad tím, co se 
děje „dole“. „Myslíme, že když je toto téma aktuální pro nás, bude i pro 
diváky,“ řekl Zdeněk Svěrák. A většina mu dá nejspíše za pravdu. Tvůrci 
kladli důraz i na pečlivější kostýmování - chtěli totiž, aby jednotlivé posta-
vy vypadaly tak, jak je lidé znají z obrázků v knihách a učebnicích. 

Při práci na scénáři autorské dvojici plně došlo, že mnohé příběhy, které 
se v naší historii odehrály, jsou tak paradoxní až komické, že by to sami 
nevymysleli lépe. České nebe však není koncentrovanou „oddechovkou“ 
ve stylu Dobytí severního pólu. Je spíše bližší např. Poslu z Liptákova,  
tomu typu cimrmanovské tvorby, který v divácích může evokovat skrze 
jisté hlubší zamyšlení jak pocity veselé, tak i ty z opačného konce emoční-
ho spektra. Kromě dobře známých obličejů (Svěrák se Smoljakem coby 
Učitel národů Komenský, Bořivoj Penc jako vskutku zapálený kazatel 
Hus, Miloň Čepelka ve své oblíbené ženské roli a zmatený praotec Čech 
Jana Hraběty) dostane v Českém nebi své místo též mladší generace cimr-
manologů - kupříkladu Robert Bárta jako Borovský nebo Petr Reidinger 
jako náš patron sv. Václav. 

Ať už patříte k vyznavačům cimrmanovského humoru či nikoliv, jedno 
se pánům sdruženým kolem Divadla Járy Cimrmana upřít nedá: Již přes 
40 let vytvářejí něco unikátního, co nedělá nikdo jiný. České nebe doufej-
me není jejich poslední hrou v ustáleném autorském a hereckém obsazení, 
přesto by si její návštěvu pokud možno neměl nechat ujít nikdo, kdo si je-
jich tvorby cení.  

Cimrmanovu hru uvedeme v pondělí 2. února 2009 v 19.00 hodin ve 
Velkém sále Záložny v Litovli. Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně 
Městského klubu Litovel (www.mklitovel.cz) nebo v TIC (Bavi). 

Připravujeme na únor:  

DIVADLO JÁRY CIMRMANA  

HANÁCKÉ BÁL 

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  

– začátek všech plesů ve 20 hodin, Velký sál Záložny v Litovli 
17. 1. REPREZENTAČNÍ PLES  
24. 1. RS při ZŠ JUNGMANNOVA  
  6. 2. HANÁCKÉ BÁL MK LITOVEL  
20. 2. SOU  
21. 2. SPOLEČENSKO-EROTICKÁ SHOW  
27. 2. RS při ZŠ VÍTĚZNÁ  
28. 2. RS při GJO  
  7. 3. TIC LITOVEL (ag. BAVI)  

Večer plný filmové muziky, provoněný čajem a okořeněný mluveným 
slovem na Vás čeká v Malém sále Záložny 9. ledna 2009 v 19 hodin. Za-
hajovací pořad letošního cyklu „MUSICA POETICA“ bude poctou skla-
datelům, kteří svou hudbou ovlivnili světovou kinematografii (např. An-
gelo Badalamenti, John Wiliams, Bill Conti, Vangelis a další). Můžete se 
těšit i na soutěž domácí okénko a překvapení na dobrou noc. Pokud máte 
rádi film a muziku, ČERNÁ HODINKA II je tu pro Vás. Vstupné 40 Kč. 



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 bez programu), cvičebna 2. p.  
                          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 LEDEN: 

Na všechny kurzy, cvičení,  
výtvarnou tvořivost se předem  

přihlašuje, omezený počet míst. 

OPĚT ZAČÍNÁME v pond ělí 5. ledna 2009. 
 

6. 1. úterý 20.00 – 21.30 hod. - JEDNÁNÍ TÝMU DOBROVOL-
NÝCH MAMINEK  - plán společných akcí  
21. 1. středa 18.00 – 19.00 hod. - PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER  
Ing. Pavla Bakalářová na téma: Příprava na výběrové řízení, sestave-
ní životopisu, přijímací pohovor  

Již 1. prosince se v koncertním sále Městského klubu konalo 
MIKULÁŠSKÉ NADĚLOVÁNÍ S BESÍDKOU pro klienty 
Mateřského centra Rybička. Zúčastnilo se 45 dětí s rodiči i prarodiči. 
Také tuto akci přišli podpořit senioři s Litovelského seniorklubu, 
kterým tímto děkuji. Celkem se nás sešlo kolem 150, společně jsme 
přivítali sv. Mikuláše s Andělem a čertíkem Bertíkem.  

Besídku připravily děti s rodiči, předvedly, co vše se dá naučit v ma-
teřském centru za tři měsíce, od září letošního roku. Také sv. Mikuláš 
poděkoval za krásné vystoupení a rozdal dětem dárečky a Mikulášské 
dortíčky. Na památku se každý mohl nechat vyfotografovat, z dětských 
tváří zářilo štěstí a radost. Kdo chtěl, mohl si zatančit a příjemně tak 
strávit i zbytek večera.  

Děkuji všem, kdo se akce účastnili, manželům Bakalářovým za 
krásné a věrohodné masky sv. Mikuláše a Anděla a Petře Baciakové za 
čertíka, paní Navrátilové za dortíky.                                                 J.B. 

Děkuji Týmu dobrovolných maminek za výrobu vánočních vazeb pro se-
niory – klienty Charity Litovel, radost a lásku je dobré přinášet do všech 
rodin. Celkem jsme vyrobily 60 kusů vánočních ozdob na stoly.        J. B. 

I když venku nebyl sníh, naše školička se 4. prosince proměnila v ledo-
vé a sněhové království se spoustou sněhových panáčků a panenek. Na ně 
čekalo splnění několika sněhových disciplín, kde prokázali statečnost  
a šikovnost. Tato proměna mateřské školičky se všem moc líbila. 

Děkujeme rodičům za spolupráci.                             kolektiv MŠ Čihadlo 



Zveme všechny milovníky umění a zájemce o místní kulturní dění na 
výstavu „František Flasar a jeho dílo“. Připomeňme si nejen výstavou, ale 
i tímto krátkým příspěvkem člověka, jehož práce nás při každodenním 
shonu obklopuje, aniž bychom si to všichni uvědomovali (např. lunety 
v obřadní síni Městského úřadu, velký poutač – sgrafito s 12 osobami a 
nápisem Muzeum u vstupu do místního parku Míru, sgrafita na některých 
hasičských zbrojnicích, sokolovnách, kostelech, farách, hospodách, obec-
ních úřadech i rodinných domech v obcích na Litovelsku).  

František Flasar se narodil 23. března 1903 v Července. Měl další 3 sou-
rozence. Ve 20. letech získal výuční i tovaryšský list malíře pokojů. 
V roce 1929 se oženil, s manželkou vychoval syna a dceru. V Brně absol-
voval v roce 1942 odborný kurz uměleckých řemesel. Věnoval se výtvarné 
práci v různých podobách (obrazy různých technik, plastiky, sgrafita 
v exteriérech i interiérech nejrůznějších budov, malířsko-dekoratérská i 
restaurátorská činnost aj.). Nepůsobil pouze v Litovli a okolí, ale na za-
kázku tvořil díla pro místa vzdálená desítky nebo stovky kilometrů, např. 
Luhačovice, Zábřežsko, Prostějovsko, obce a města Slovenska, místa leží-
cí mimo dnešní Olomoucký kraj. Drobnější díla Františka Flasara se v 
současnosti nacházejí většinou u soukromých majitelů. Spolupracoval 
s divadelními ochotníky – navrhoval divadelní scény, zhotovoval kulisy i 
sám hrál a režíroval. K nedožitým devadesátinám v roce 1993 na něj za-

vzpomínal v Litovelských novinách pan Otto Urbášek, rovněž osobnost 
místního ochotnického divadla.  

V prvních měsících letošního roku chceme pamětníkům výstavou 
v litovelském muzeu připomenout a současníkům představit osobnost, kte-
rá se dlouhá léta podílela na kulturním a společenském životě města Litov-
le. 27. února 2009 to bude už 20 let od úmrtí Františka Flasara. Za tu dobu 
se uskutečnilo pouze několik malých ukázek jeho děl v Července či 
v Litovli. Poslední výstava, která však představovala více osobností naše-
ho regionu, byla instalována ve Výstavní síni Městského klubu Litovel 
v rámci Dnů evropského dědictví v září 2006.  

Muzeum Litovel již v roce 1985, ještě za života Františka Flasara, uspo-
řádalo soubornou výstavu, která rozsahem i obsahem určitě překvapila i 
ty, kteří mistra znali. Říká se, že dvakrát nevstoupíme do téže řeky, a to 
platí i u připravované výstavy. Přijďte se podívat do litovelského muzea 
na prezentaci a ukázku jeho díla. Mimo fotografií z osobního i pracovního 
života uvidíte studijní skici a náčrty (poprvé veřejně prezentovány), řadu 
obrazů se soukromých sbírek, divadelní kulisy a další. Nové muzejní pod-
chycení a zpracování jeho života a díla Vám tuto významnou osobnost 
našeho kraje určitě ještě více přiblíží. Výstava v litovelském muzeu začíná 
již ve středu 14. ledna 2009. Otevřeno bude vždy od středy do neděle 
v době od 9 do 16 hodin. Všichni jste srdečně zváni.                           RoN 

Vydávání almanachů obce Červenka se stalo pravidelným v době, kdy 
místní kroniku vedl pan ing. Jan Harszlak. Almanachy byly často doslo-
va rozebrány do posledního výtisku, takže získat dnes některé číslo je 
obtížné, ne-li zcela nemožné. Byly vždy tematicky zaměřeny na určitou 
kapitolu dějin, tradice, zvyky v obci.  

Je proto potěšitelné, že obec se chystá vydat další z řady almanachů. 
Podnětem pro jeho vydání je výročí úmrtí červenského občana, známé-
ho malíře a kulturně činného člověka, pana Františka Flasara.  

Díky tomu, že v rodině je úcta ke všem dochovaným památkám na 
pana Flasara, dala se dost podrobně zmapovat jeho životní dráha i půso-
bení jako výtvarníka – malíře obrazů, autora kreseb, nástěnných maleb, 
sgrafit, reliéfů a také restaurátora. V neposlední řadě i jeho působení 
jako divadelního ochotníka, kdy se velice všestranně zapojoval do vzni-
ku ochotnických představení. 

Almanach má být vyšperkován slovem prof. Dr. Františka Dvořáka, 
rovněž červenského rodáka. Jeho osobní vzpomínky na pana Flasara 
mohou být bezesporu cennou součástí almanachu. V době, kdy je psána 
tato noticka, je příspěvek do almanachu ještě příslibem, a doufám, že to 
nezakřiknu. Kdo ale četl Dvořákovy vzpomínky na Litovel, určitě by si 
to přál. Prof. Dvořák může neopakovatelným způsobem podat kouzlo 
let, která prožil na Července a v Litovli současně s panem Flasarem. 

V městském muzeu bude k výročí pana Flasara v lednu otevřena vý-
stava. Vydání almanachu se trochu opozdí, můžete jej získat v průběhu 
měsíce února. 

Almanach zpracovala kronikářka obce Červenka paní Petra Prucková 
za podpory rodiny pana Frant. Flasara a především jeho vnučky Vlasty 
Lachnitové.                                                                              J. Motlová 

Přehled výstav Muzea Litovel na rok 2009 
STÁLÁ EXPOZICE 
leden – prosinec 2009 

Litovelská řemesla 1. pol. 20. století 
představení dalších řemesel i řemeslníků z Litovelska  

 
VÝSTAVY 

13.1. – 15.3.2009 

František Flasar a jeho dílo 
souborná výstava k 20. výročí úmrtí výtvarného umělce, rodáka z Červenky 

 
18.3. – 29.3.2009 

Portolánový atlas z roku 1563 
vrcholný projev kartografického umění své doby, dílo Jaume Olivese 

z fondu Vědecké knihovny v Olomouci 
 

7.4. – 23.8.2009 

Dřevo v umění – přírodní krása 
různé podoby dřeva – tvorba lidí našeho regionu, kteří dokáží  

vdechnout duši tomuto přírodnímu materiálu 
 

4.9. – 29.11.2009 

Sběratel Petr Linduška 
představení pestré kolekce litovelského sběratele  

(kulaté pohlednice, dětské knihy, zápalkové nálepky, odznaky,…) 
 

4.12. – 20.12.2009 

Posezení nad kronikami Litovle 
ukázka zapůjčených děl a prezentace z novodobých sbírek Muzea Litovel 

(kroniky spolků, organizací, podniků a zájmových sdružení)  

Plán činnosti MSL na 1. pololetí 2009 
čtvrtek 22. ledna 2009 – Shromáždění členů MSL, výstavní sály Mu-
zea Litovel. (Výroční Shromáždění členů MSL, přednáška a prohlídka 
výstavy „František Flasar a jeho dílo“, křest publikace „Zajímavosti 
z Litovelska - Ročenka MSL 2008“.) 
 
únor 2009 – Sladovna Litovel – exkurze v místním potravinář. závodu  
 
březen 2009 – Hanácký kroj – přednáška Ing. Radovana Urválka  
 
neděle 19. dubna 2009 – Silácká Litovel, Gustav Frištenský – přednáš-
ka Mgr. Zdenky Frištenské, připomenutí 130. výročí narození sportovce  
 
sobota 23. května 2009 – Muzeum řemesel Letohrad, Moravská Třebo-
vá (město + muzeum) – autobusový zájezd 
 
sobota 6. června 2009 Hanácké skanzen Příkazy – cyklovýlet ve spolu-
práci se Seniorklubem Litovel  

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

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

e-mail: hpkuchejda@seznam.cz 



Turistovo prokletí 
Orientovat se v novém místě je vždycky obtíž-

né a někdy to i bolí. Úplně miluji rady průvodce 
typu Začněte svou pěší prohlídku jihozápadně 
od… Jak mám, u čerta, poznat kde je jih, když 
prší? Vezměme si kupříkladu návštěvu takového 
NTSEC (Taiwanské národní muzeum vědy a 
vzdělání), o němž se průvodce zmiňuje jako o 
nejkrásnějším muzeu svého druhu v Asii. Cesta 
k němu je podle průvodce jednoduchá. Vystupte 
na stanici metra Shilin a dále pokračujte auto-
busem R30 až na místo. Jasné jak facka. Až na 
to, že stanice metra má 6 východů a na každém 
z nich je nějaká ta zastávka autobusu. Kam jez-
dí, to se dozví jen Číňané. No nic. Jdu na infor-
mace, ti to musí vědět. Chlápek za pultem jen 
mávne rukou k jednomu z východů a strčí mi do 
ruky papírek s anglickým a čínským textem. Na 
jedné straně je zmíněné NTSEC, na druhé je Pa-
lác Národního muzea. Venku najdu tabulku 
s nápisem R30 a těším se z tohoto úspěchu. Za-
stavuje jiný autobus a řidič kýve, ať jdu dovnitř. 
Neváhám. Zřejmě viděl ten můj papírek v ruce. 
Cestou si uvědomuji, že všechno je jinak. On 
jede směrem k Paláci, a tam já už byl. Asi četl tu 
opačnou stranu mého papírku. Oznamuji mu to. 
Usměje se, zastaví a ukáže na druhou stranu uli-
ce. Jasné jak facka. Teď už to musí být ten 
správný směr. Jiný neexistuje. Zastavuje auto-
bus. Není to R30, ale to vůbec nevadí. Horko se 
stává nesnesitelné a tady je autobus s klimatiza-
cí. Ukazuji papírek a dávám si pozor na tu 
správnou stranu. Řidič kýve, jako že jo. Opět 
jedeme kolem stanice Shilin. Uplynula hodina 
od chvíle, kdy jsem tady stanul poprvé. A hle, i 
zde je napsáno R30. Zřejmě jsem měl čekat na 
R30 na opačné straně ulice. Jasně. Muzeum NT-
SEC za ty trampoty stálo. 

Ve městě Taichung se nachází největší taiwan-
ský pivovar a ten, dle anglicky psaných novin, 
měl příští den pořádat slavnosti piva. Někde 
blízko stanice shinkanzenu, což bude asi tak 20 
km od města, hádal jsem, jinak ale snadný cíl. 
Teď jen najít ten správný autobus. Dopracoval 
jsem se k němu pomocí nějakého mladíka, a ten 
se pak radil s dispečerem, jak mě nejlépe nasmě-
rovat až na místo. Přijel autobus č. 102, to byl 
ten správný, dispečer nastoupil spolu se mnou a 
něco říkal řidičovi a ukazoval na mne. Po cestě 
řidič zastavil mimo zastávku, ukázal rukou jako 
že támhle a lidi kolem mne také, tak jsem vy-
stoupil a šel. Bylo mi jasné, že nazpět tudy už 
nemohu a budu tedy muset najít tu stanici rych-
lovlaku. Bylo již hodně pozdě večer, když jsem 
se po půl hodince chůze od pivovaru ocitl 
v příjemně klimatizované hale stanice. Ptal jsem 

se na informacích, kde je zastávka autobusu 
č.102. A proč byste jezdil autobusem? divila se 
slečna za přepážkou, můžete jet přece vlakem, 
ten jezdí každých 20 minut. Byl v tom ovšem 
háček. Aby se člověk do vlaku dostal, musel si 
nejdřív koupit v automatu lístek. A na to aby 
uměl čínsky. Vlak nepřicházel v úvahu. Našel 
jsem si tedy stanoviště autobusu č. 102, jehož 
zastávky byly dokonce popsány čínsko-
anglicky. S uspokojením jsem mezi nimi našel 
vlakové nádraží. Tam jsem také vystoupil. Zde 
však na mne padl podivný pocit, jako když člo-
věk překročí bludný kámen. Bylo to nádraží, byl 
tam i bufet, a přece to nebylo ono! Byl jsem ně-
kde jinde, ale nechápal jsem proč a jak. Šel jsem 
k nádražní pokladně a nejistým hlasem požádal 
o lístek na Taichung. Připadal jsem si jako idiot, 
vždyť jsem jinde být nemohl. Ale muž za okén-
kem jen přikývl a podal mi lístek. Opravdu, bylo 
na něm napsáno Taichung. Tak ještě zeptat se 
muže před vchodem na nástupiště, odkud že je-
de ten můj vlak. Z prvního nástupiště, zněla od-
pověď. I přijel vlak, a byl to rychlík a jel hodně 
dlouho, než zastavil a vyklopil mě opravdu na 
tom „mém“ nádraží. Doma na hotelovém pokoji 
jsem pak vytáhl mapu a pozorně studoval, kde 
jsem to vlastně byl. Jasně, byl jsem tu noc ve 
městě Changhua City, ležící na zcela protilehlé 
straně. Od Taichungu vzdálené snad 30 km. Že 
je napojeno na stanici rychlovlaku taktéž auto-
busovou linkou č. 102, byla jen shoda okolností. 

Česko a Taiwan 
Ostrov Formosa má zhruba poloviční velikost 

než naše země a přitom na něm bydlí 23 milionů 
obyvatel. Z toho pramení i hustota obyvatel 
v centru velkoměsta, a třeba v metru při doprav-
ní špičce se z toho našinci točí hlava. Všichni 
jsou však v pohodě, vlaky jezdí na čas a na koho 
se nedostane hned, způsobně počká, vždyť za 
minutu či dvě jede další. Denně jsem si ráno ku-
poval v metru noviny. Vždycky jsem pak nasta-
vil hezké slečně obě ruce, ona mi do nich taktéž 
oběma rukama vložila drobné peníze zpět spolu 
s kontrolním lístkem, způsobně se uklonila a 
usmála se slovy „xiexie“ (děkuji). Já učinil to-
též. Že s úsměvem jde všechno líp nemusí zdej-
ším obyvatelům nikdo vykládat. Člověk zakabo-
něný a naštvaný, který by chtěl dosáhnout svého 
zvýšeným hlasem či křikem, by dosáhl jen všeo-
becného úžasu a nepochopení. Což by ho nej-
spíš ještě více vytočilo, a to by se Taiwancům 
obzvlášť zalíbilo. 

V novinách jsem s velkým zájmem četl jejich 
Schránku důvěry. I u nás se kdysi tyto věci tisk-
ly, naposled, pokud vím, ještě v Zemědělských 
novinách, dřív než němečtí majitelé novin usou-
dili, že čeští čtenáři si zaslouží lepší zprávy 
v podobě bulváru. Nu, na Taiwanu si prozatím 

rozhodují o svém vkusu sami, a tak v takové  
„schránce“ jsem našel i okénko do duše obyva-
tel ostrova. Nejde o nic světoborného. Jejich sta-
rosti jsou stejné jako naše. Za všechny třeba ci-
tuji dopis jedné manželky, jejíž manžel i přes 
veškeré její naléhání odmítá o sebe pečovat, ne-
cvičí a roste mu pivní břicho. Ona sama se pak o 
sebe stará, má krásnou postavu a není tedy divu, 
že si ji v zaměstnání všímá její mladší kolega a 
nyní si již není svými city jista. V odpovědi stá-
lo, ať zváží, co je větší zlo, pivní břicho manžela 
či rozpadlé manželství. 

Zvláštností Taiwanu je velké množství volně 
pobíhajících psů. Turisté často najdou varová-
ní „Vyhýbejte se zaběhlým psům“, ale nebylo mi 
jasno, když jsem takového jednoho potkal na 
úzké cestě v pohoří Yangmingshan, zda ten pes 
někde četl „Vyhýbejte se zaběhlým Evropanům“. 
Jindy zase jsem se vyčerpán stoupáním doškrá-
bal až k autobusové zastávce s lavičkou ve stínu, 
jejíž celé dvě třetiny zabíral takový jeden zatou-
laný pes. Nu což, místo tam pro jednoho ještě 
bylo, tak jsem si sedl vedle. Pes se po chvíli le-
žérně a líně zvedl a vydal se po silnici zase dál. 

Viděl jsem v televizi půlhodinový pořad o 
Praze. Byl plný chvály na toto město, přesto tam 
však byla zmínka o velkém množství kapesních 
zlodějů. A nejen kapesních, dodal bych. Na 
Taiwanu je zločinnost prakticky nulová. I zde 
mají v novinách Černou kroniku, ale převládají 
v ní zprávy o neštěstích při povodních, požá-
rech, tu a tam nějaká vražda ze žárlivosti. I zde 
jezdí mladí lidé na silných motocyklech a nepo-
chybně bude jejich touha po adrenalinu stejná 
jako u nás. Přesto však, když cítí potřebu spá-
chat sebevraždu, učiní tak decentně a neberou 
přitom nikoho s sebou. I zde jsou chudí lidé, ale 
že by snad kvůli tomu kradli u železničních tratí 
měděné kabely, natolik chudí (ani duchem) ne-
jsou. Nechci jen chválit zdejší obyvatele, pro 
úplnost tedy dodávám, že v podchodu stanice 
metra Jiantan jsem viděl dva bezdomovce a pro-
stor kolem nich nebyl zrovna nejčistější. 

Před nástupem do práce si zaměstnanci spo-
lečně zatančí tai-či. Jinde zase, to bylo před ka-
deřnictvím, se celé pracovní osazenstvo shro-
máždilo, a pod vedením šéfové deklamovalo co-
si z připravených textů. Tuto scénu jsem si vyfo-
tografoval, za což jsem sklidil chvilkový příval 
nevole od šéfové, která se ale okamžitě promě-
nila v úsměv. Ptal jsem se těch mladých, cože to 
dělají a proč, ale oni se skryli za neznalost ang-
ličtiny a jen se hrozně smáli. Myslím, že je to 
všechno náramně bavilo. Nevím, jestli by 
taiwanský majitel provozovny pochodil s tako-
vými zvyky u nás. A jestli to vůbec někdy u nás 
někdo zkoušel.                          Miroslav Klučka 

pokračování v dalším čísle LN 



Příprava mužů na podzimní sezónu začala 8. 
července 2008 opět pod trenérem M. Večeřou a 
vedoucím mužstva M. Kratochvílem. Do přípra-
vy již nenastoupil hráč D. Štěpán, který ukončil 
svoji aktivní činnost a také hráči, kterým skonči-
lo hostování. Byl to Mir. Večeřa, I. Vybíral, T. 
Frieb a J. Šenk. Na hostování do Nákla potom 
odešel i brankář P. Svozil a protože dlouhodobě 
byl zraněn i útočník J. Seyfried a k dispozici ne-
byl ani J. Fišara, bylo třeba kádr posílit, což se 
povedlo. Všichni noví hráči do mužstva zapadli 
a stali se posilami. Ze Sigmy Olomouc se poda-
řilo získat střelce S. Krpce, z Mikulovic zkuše-
ného bývalého ligového hráče J. Janošťáka,  
z Val. Příkaz kvalitního obránce P. Švajdu a do 
branky A. Hradila z Konice. Do mužstva se také 
vrátil z Mikulovic M. Svačina a z Konice náš 
odchovanec P. Coufal. Na hostování z Horky 
přišel opět Z. Olbert a z dorostu M. Čep. Muž-
stvo před sezónou odehrálo 8 přípravných utká-
ní a všechny je prohrálo. Hra však byla kvalitní, 
soupeři také (MSFL a divize), a tak porážky to-
lik nebolely. Skóre z těchto utkání bylo hrozivé 
5:30. Vstup do mistrovských utkání KP se po-
tom mužstvu nepovedl.  

Na domácí půdě jsme s velmi silnou rezervou 
1. HFK Olomouc prohráli nezaslouženě 0:1, což 
uznal i náš soupeř, ale body bohužel putovaly 
do Olomouce. Také ve 2. kole v Určicích zahrá-
la Litovel dobře. Byla aktivní, vedla, ale deset 
minut před koncem utkání inkasovala druhou 
branku a bylo po nadějích. Ve 3. kole Litovel 
hostila Zl. Hory a po vítězství 3:2, které se rodi-
lo těžce, přišla série dalších sedmi vítězných zá-
pasů. Mužstvo postupně porazilo Jeseník 3:1, 
Šternberk 5:0, Leštinu 7:0, Přerov 1:0, Kozlovi-
ce 5:1, Želatovice 3:2 a Ústí 4:0. Série byla pře-
rušena až v Dolanech a úplně zbytečně. Muž-
stvo prohrálo 2:4 i když soupeř hrál skoro celý 
druhý poločas bez vyloučeného hráče a stav 
utkání byl ještě nerozhodný 2:2. O týden později 
se muži doma představili již v dobré formě a 
v pohodě porazili ambiciózního nováčka 
z Hněvotína 3:0. Další zápas v Mikulovicích ne-
ní třeba komentovat. Rozhodli ho rozhodčí a 
Litovel prohrála 0:2. V dalších třech kolech se 
muži opět radovali z vítězství. Porazili Loštice 
3:2, Kralice 3:0 a 1. HFK Olomouc B 1:0 na je-

ho hřišti. Vítězství to bylo hodně cenné, neboť 
domácí tým posílilo hned několik hráčů 
z druholigového kádru. Zklamáním bylo vůbec 
poslední kolo KP, kdy jsme doma hostili Určice. 
Bohužel mužstvo toto utkání nezvládlo i když 
mělo drtivou převahu a velké šance, které však 
nedokázalo proměnit a jediná branka soupeře 
nás připravila nejen o tři body, ale i o postavení 
v tabulce, kterou jsme vedli od 9. kola. Mužstvo 
nakonec skončilo po podzimu na velice pěkném 
2. místě, když získalo 36 bodů a skóre 44:18. 
Celý podzim tak musíme hodnotit velice kladně! 
Byla to parádní jízda, jakou jsme v Litovli již 
dlouho neviděli. Mužstvo i s trenérem zasluhuje 
velkou pochvalu a po podzimu je stále ve hře  
o postup do divize. Jaro bude ale velmi těžké. 
Vedoucí Mikulovice do toho jdou hlava nehlava 
a my zase nevíme, zda po dobrých výkonech 
udržíme všechny naše klíčové hráče. Všech 17 
podzimních utkání odehrál jen S. Krpec a M. 
Svačina. O jedno utkání méně odehrála pětice J. 
Planička, J. Janošťák, P. Kvapil, Z. Olbert a H. 
Fišara. Nejlepším střelcem mužstva a celé soutě-
že se stal skvělý S. Krpec se 16 brankami. Dru-
hý v pořadí skončil M. Svačina a také jeho 12 
branek je úctyhodný počin a je také druhým nej-
lepším střelcem KP. Třetím naším nejlepším 
střelcem se stal H. Fišara s 5 brankami.   

Starší dorostenci si v KP počínali velice dob-
ře. Umístili se na 3. místě, když získali 37 bodů 
a skóre 42:14. Jsou naším druhým nejlepším 
týmem v klubu. Svěřenci trenéra J. Zapletala a 
vedoucího J. Jindry na podzim 12x zvítězili, 1x 
remizovali a jen 2x prohráli. Nejlepšího výsled-
ku dosáhl st. dorost proti vedoucímu celku ta-
bulky. Dokázal doma porazit Šumperk 1:0 a při-
pravil mu tak jedinou porážku v soutěži. Kvalit-
ní byla i domácí remíza 2:2 s druhým HFK Olo-
mouc. Nejvyššího vítězství dosáhl tým proti os-
mému Černovíru, který odešel poražen 
v poměru 6:0. Vysokou porážku obdržel i pátý 
Lipník, který v Litovli prohrál 6:2. St. dorost 
prohrál jen dvakrát a vždy těsně 0:1. První po-
rážka přišla hned v 1. kole v Holici s tamním 1. 
HFK a velice mrzela. Druhá potom v 5. kole 
v Mohelnici. Celkově musíme hodnotit st. do-
rost velice kladně. V týmu je řada kvalitních 
hráčů s dobrou perspektivou a M. Jindra, A. 

Šrom a L. Grulich si to již vyzkoušeli za muže 
v KP. Trenéři ale děkují všem svým hráčům, 
kteří po celou sezónu podávali stabilní výkony. 
Nejlepším podzimním střelcem st. dorostu se 
stal A. Vrba se 13 brankami před O. Mikeskou 
se 6 brankami a dvojicí L. Grulich a A. Šrom, 
kteří vstřelili 5 branek.  

Mladší dorost se v KP umístil na 10. místě 
se ziskem 17 bodů a skóre 34:37. Svěřencům 
trenéra P. Prucka a vedoucího R. Coufala nevy-
šel vstup do soutěže. V prvních osmi kolech ml. 
dorost 6x prohrál. Potěšila jen výhra nad sed-
mým Kostelcem 5:1 na jeho hřišti a domácí ví-
tězství 7:0 nad jedenáctým Lipníkem. Úspěchem 
byla i domácí remíza 1:1 s prvním celkem tabul-
ky 1. HFK Olomouc. Mladší dorost celkem 5x 
zvítězil, 2x remizoval a 7x prohrál. Některé po-
rážky však byly jen těsné a tým má na to, aby se 
na jaře posunul do horní poloviny tabulky. Také 
mladším dorostencům patří poděkování za jejich 
snahu a poděkování patří i p. R. Huličnému, kte-
rý pomáhá oběma našim dorostům. Nejlepším 
střelcem ml. dorostu se stal P. Prucek s 9 bran-
kami před J. Látalem se 7 brankami a J.
Baránkem, který vstřelil 6 branek.  

Starší žáci se v KS umístili na 7. místě, když 
získali 9 bodů a skóre 19:47. Kádr st. žáků byl 
před sezónou hodně oslaben, a tak byla naše žá-
kovská družstva na naši žádost přeřazena o sou-
těž níž. St. žáci vstoupili do mistrovských utkání 
pod vedením trenérů J. Dlaska a M. Strupka, 
který později na vlastní žádost od týmu odstou-
pil. Družstvu se začátek soutěže vůbec nepovedl 
a v prvních šesti kolech jen prohrávalo. Tým se 
ale postupně lepšil a porážka 1:2 se třetím N. 
Malínem toho byla dokladem. Poslední tři kola 
podzimu tým vyhrál a cenné bylo zejména vítěz-
ství 4:3 nad pátým celkem z Hanušovic. Po špat-
ném začátku, kdy to vypadalo na další sestup, je 
teď reálná naděje na střed tabulky. Nejlepším 
střelcem st. žáků se stal Dom. Koutňák se 6 
brankami, před M. Borovkou 5 branek a dvojicí 
J. Dvořáček a P. Heinz, kteří skórovali 3x.  

Mladší žáci se v KS umístili na 8. místě se 
ziskem 6 bodů a skóre 14:47. Také trenér P. 
Pěruška začal pracovat s hodně obměněným ká-
drem, který byl navíc velice úzký. K  prvnímu 
mistrovskému utkání ve Vel. Losinách ml. žáci 
vůbec nemohli pro malý počet hráčů nastoupit. 
Družstvo dokázalo jen 2x zvítězit. Doma porazi-
lo poslední N. Malín 7:3 a v posledním kole 
prohrál v Litovli 2:0 i Jeseník, který skončil 
v tabulce na 2. místě a byla to jeho jediná poráž-
ka v soutěži. Nejtěžší prohru 0:11 utrpěli naši 
ml. žáci  v Litovli s prvním celkem tabulky 
Šumperkem. Nejlepším střelcem ml. žáků se stal 
A. Huličný s 5 brankami před dvojicí R. Korhoň 
a L. David, kteří skórovali 2x.  

Minifotbal mladší  byl v oddíle nově ustaven 
a vedli ho trenéři J. Polanský a D. Sedláček. Ve-
doucím družstva byl P. Pěruška. 

Soutěž se v rámci okresu Olomouc hrála tur-
najovým způsobem. Nejlépe se našim nejmlad-
ším fotbalistům dařilo na prvních dvou turna-
jích. V Tršicích a v Řepčíně na Sigmě se vždy 
umístili na pěkném 4. místě. V dalších turnajích 
se však již tolik nedařilo a celkově se náš mini-
fotbal umístil na 6. místě, když získal 10 bodů 
a skóre 8:63. Je to však jen začátek a družstvo 
se bude určitě zlepšovat. Nejlepším střelcem se 
stal R. Šmoldas se 3 brankami před R. Hustým, 
který dal 2 branky.                                P. Blažek 
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Náš jezdecký klub, vedený Mgr. J. Pokorným, sídlí v lokalitě Šargoun, 
asi 1 km jižně od Litovle. Lze sem zavítat i z obce Rozvadovice, odkud je 
to také zhruba kilometr. Proč byste se měli vlastně zajímat o náš jezdecký 
klub? Prostě proto, že kdo chce být nablízku ušlechtilým tvorům nebo za-
žít pocit jízdy na koni, má možnost se zde realizovat. 

Jsme sportovní stájí se zaměřením na anglické ježdění. Máme tu 8 koní 
a 2 hříbata, která zatím prožívají koňské dětství, později by se měla připra-
vit na kariéru sportovního koně. Z těchto 8 koní jsou 4 sportovní pony, 
dále 3 čeští teplokrevníci a 1 moravský teplokrevník. Všichni jsou aktivně 
prověřováni ve sportu. Většina poníků a někteří velcí koně slouží 
k výcviku dětí, jezdeckých adeptů jízdy na koni. 

Výcvik se koná každý den s trenérem na jízdárně, pokročilí vyjíždějí do 
terénu do našeho Litovelského Pomoraví. 

Rádi přivítáme nové členy, měsíční poplatek je 400 Kč. Nováčci se nau-
čí bezpečnosti kolem koní a při manipulaci s koňmi, hřebelcování, čištění, 
péči o koně, překážkový materiál, přípravu na závody apod. Účast na 
sportovních soutěžích je završením snažení. 

Tohoto času má 6 členů HJK jezdeckou licenci, 2 licenci cvičitele jez-
dectví, 1 licenci stavitele parkuru a 1 licenci rozhodčího. Další 2 dívky, 
členky klubu, jsou na „dobré cestě“ k získání jezdecké licence, zkoušky je 
čekají na jaře příštího roku. 

V roce 2008 naši jezdci absolvovali 80 závodů v ČR. Poděbrady, Hra-
dec Králové, Pardubice, Litomyšl, Janov, Lanškroun, Loštice, Dolní Mo-
ravice, Sobotín, Dubicko, Skály, Olomouc, Letohrad – to jsou jen některá 
místa, kde jsme soutěžili a výsledky dokazují, že jsme město reprezentova-
li úspěšně. 

„Historie jezdectví má v Litovli dlouhou tradici. Již v roce 1883 za Ra-
kousko-Uherska byl v Litovli založen při Sokole jízdní spolek Záporož,“ 
uvedl pan Josef Pokorný, majitel stáje. „Byl jedním z prvních čtyř jízdních 
spolků v českých zemích. Vedle velkých měst – Opavy, Olomouce a Pra-
hy - byla dalším místem právě Litovel. Haná byla bohatým krajem, a tak 
se s nimi Litovel mohla měřit.  

Současný Hanácký jezdecký klub se kromě chovu koní věnuje výcviku 
jezdců a sportovnímu ježdění, čímž se rozumí účast na jezdeckých závo-
dech po celé republice. Naši odchovanci dosahují dobrých umístění na 
jezdeckých kolbištích. Kdo chce být úspěšný, musí mít lásku ke koním, 
musí také hodně pracovat na sobě, projevit značnou dávku trpělivosti. Jen 
základní výcvik trvá dva roky, bývá zakončen jezdeckou zkouškou. 
Úspěšný absolvent obdrží jezdeckou licenci, v Hanáckém jezdeckém klu-
bu ji získalo již kolem 15 absolventů výcviku jen z Litovle, další jsou  
z okolí,“ dodal pan Pokorný.    Martina Škrabalová, HJK Litovel, redakce 

Fotbalový výbor, který pracoval ve složení: M. Navara – předseda, P. 
Blažek – sekretář a V. Axmann – pokladník, děkuje všem svým členům 
za jejich činnost a práci pro oddíl v uplynulém roce. 

Poděkování patří také všem našim sponzorům a příznivcům, kteří nás 
podporovali!                                                                        Fotbalový výbor 

Hanácký jezdecký klub děkuje touto cestou všem svým příznivcům,  
sponzorům a Městu Litovli za podporu tohoto ušlechtilého sportu.      
                                                                                Za HJK vedení klubu 

Vážení příznivci, sportovci a funkcionáři TJ Tatran Litovel, 
dovoluji si poděkovat Vám všem za Vaši přízeň a sportovní činnost  

v roce 2008. Společně s Vámi děkuji za podporu sportu Městu Litovel, 
všem sponzorům a dárcům za pomoc sportovním aktivitám. Sportovcům 
také za reprezentaci našeho města. 

Přeji všem osobní pohodu, mnoho štěstí a 
spokojenosti v době svátečních dnů a konce 
roku 2008.  

V nastávajícím roce pak mnoho společných 
sportovních úspěchů. Věřím, že naše spoluprá-
ce, zájem a pochopení budou pokračovat i na-
dále v roce 2009. 

Vše nejlepší Vám i občanům města  
za TJ Tatran Litovel přeje Mgr. Oldřich Štěpán, tajemník TJ 

Jubilejní XX. ročník štafetového běhu „Po stopách Jana Opletala a Me-
moriál Jiřího Vaci“ byl tradičně odstartován u rodného domu Jana Opleta-
la ve Lhotě u Nákla a končil před Gymnáziem Jana Opletala v Litovli. Ja-
ko první běželo žactvo 6. – 9. tříd. Nejrychlejší žáky má Základní škola 
Heyrovského z Olomouce, kteří pokořili trať za 28 minut a 55 sekund, žá-
ci z našeho gymnázia obsadili krásné 3. místo, za ZŠ U Stadionu Uničov. 

Jako druhá běžela kategorie dorostenců, ve které závodilo 8 družstev. 
Po ukrutném boji a snažení vybojovalo první příčku Gymnázium Jana 
Opletala, což bylo poprvé za celou historii závodu. Druhou příčku obsadi-
lo Gymnázium Hejčín, třetí Slovanské gymnázium Olomouc. 

Celá akce byla zakončena vyhlášením vítězů a předáváním cen, závod 
finančně zajistil Krajský úřad Olomouc. 

Účastníci štafetového běhu z Gymnázia Jana Opletala: 
Žactvo: Jitka Polášková, Daniel Kryl, Martina Šenková, David Hracho-

vina, Ondřej Štafa, Radek Chytil, Kamila Smékalová, Jan Dvořáček, Eva 
Podivínská.   

Dorost: Jana Coufalová, Jakub Rozsypal, Ondřej Mikeska, Tomáš For-
mánek, Martina Spáčilová, Petra Vašíčková.  

Vítězům nezbývá než poděkovat a popřát jim, aby se další XXI. ročník 
vyvedl stejně dobře, jako ten listopadovým sluncem prozářený XX. roč-
ník.                                                          Zapsala Veronika Trbulová, III. B 

Redakce Litovelských novin děkuje všem, kteří v průběhu roku pravi-
delně nebo občas zasílali své příspěvky na stránky místního tisku  

a těší se na spolupráci v novém roce.  
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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 

• prod. bytu v OV 3+1 v Litovli, 72 m2, 2x lodžie, 2x 
komora, sklep, plast. okna, zděné jádro, c. 1,59 mil.  

• pronájem bytu 3+1 v Litovli, cca 70 m2, 1. patro, 
volný od 2009, náj. 5.000,- Kč/měs. + energie 

• prodej DR bytu 3+1 v Uničově, 74 m2, kolaudace 
12/2002, plast.okna, nová kuchyňská linka vč. el. 
spotřebičů, žaluzie, reg. tepla, omítky, plovoucí pod-
lahy, dlažba. Cena 1,65 mil. 

• pronájem 6-ti kanceláří v Olomouci, ul. Ostružnic-
ká, 174 m2 s přísl., náj. 33.000,- Kč/měs. + energie 
 
Zprostředkováváme prodej nové výstavby 17-ti RD  

v lokalitě Křelov – Břuchotín, bližší info:  
www.carmanhome.cz 

 
Našim klientům přejeme mnoho úspěchů v na-

stávajícím  roce 2009 

Střední odborná škola 
a Střední odborné učiliště, 
Uničov, Moravské nám. 681 

783 91 Uničov 
tel.: 585 002 345 

web: www.issunicov.cz   
e-mail: skola@issunicov.cz 

 
Nabídka studijních a učebních oborů  
pro žáky s ukončeným základním vzděláním  

na školní rok 2009 – 2010 
 ČE: 

63 41 M / 01 

Ekonomika podnikání 
 

23 45 L / 001 

Mechanik seřizovač / Mechanička 

 

23 51 H / 01  

Strojní mechanik 
 

41 55 H / 01  

Opravář zemědělských strojů 
 

23 68 H / 01  
Mechanik opravář motorových vozidel 

    
21 53 H / 01  

Modelář 
 

23 56 H / 01  
Obráběč kovů se zaměřením  
na obsluhu NC a CNC strojů 

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM:  
64 41 L / 524 

Podnikání  
Určeno absolventům všech tříletých učebních oborů. 

 
Dny otevřených dveří 12. a 26. ledna 2009  

od 1000 – 1700 hod. 

DOBRÝ SIGNÁL A JASNÝ OBRAZ NA VAŠICH TV PŘIJÍMA ČÍCH  
VÁM PO CELÝ ROK 2009 PŘEJE   JOSEF KULICH  

Palackého 1001, LITOVEL, mobil: 603 538 093 

POTRAVINY 
TABÁK  

DÁRKOVÉ ZBOŽÍ  
JANA URBANOVÁ 
Svatoplukova ul., Litovel, 

 
Děkujeme za přízeň  

všem svým zákazníkům,  
přejeme veselého Silvestra, 

klidný rok 2009,  
  zdraví a rodinnou pohodu.  

Jana Urbanová  
a kolektiv pracovníků 

prodejen 

 


