
 Z obsahu: 
Je tu opět čas, kdy bilancujeme uplynulý rok a 

plánujeme ten nastupující. O zhodnocení roku 
2008 a seznámení se záměry Města Litovel v no-
vém roce požádala redakce, jak je již tradicí  
v tomto čase, starostu města MVDr. Vojtěcha 
Grézla. Vážený pane starosto, jak hodnotíte 
uplynulý rok a jaké budou priority města v no-
vém roce? 

Rok 2008 byl velmi obtížný a náročný. Přesto, 
že se některé plánované záměry nepodařilo 
uskutečnit, je na druhé straně řada investičních 
akcí, které jsme úspěšně zvládli.  

Mezi neúspěchy patří skutečnost, že Město 
nezískalo dotace na výstavbu cyklostezky Lito-
vel – Nasobůrky, stávající cesta je pro cyklisty 
nebezpečná. O tyto dotace budeme usilovat i  
v letošním roce. Stejně tak o dotace na opravu 
Středního odborného učiliště, škola bude v roce 
2010 slavit výročí – 110 let školy; k tomuto vý-
ročí chceme, aby budova SOU v Komenského 
ulici byla zateplená a s novou fasádou. Nemohli 
jsme přistoupit ani k rekonstrukci Záložny, na 
tuto akci se rovněž nepodařilo získat prostředky. 
Dosud není zcela využita průmyslová zóna, je 
třeba dále shánět investory a zájemce o podniká-
ní. Největší bolestí pro mě osobně byla událost 
v Základní škole v ulici Vítězná, kde se 30. října 
zřítil strop, což zvedlo velmi silné reakce rodičů 
dětí, pedagogů, veřejnosti.  

Potěšitelné je, že se ve spolupráci s Olomouc-
kým krajem, Ministerstvem pro místní rozvoj a 
díky dotačním prostředkům podařilo opravit dva 
mosty. Most na křižovatce ulic před poliklini-
kou byl předán do užívání v jarních měsících 
minulého roku, most přes hlavní rameno řeky 
Moravy v ulici Dukelské pak byl zprovozněn 
díky dodavatelským firmám a příznivému počasí 
koncem loňského roku. Významná je pro bez-
pečnost silničního provozu výstavba okružní 
křižovatky u Modré hvězdy, kde se křižují silni-
ce od Šternberka, Uničova a Olomouce. Reali-
zovali jsme dále čtyři přechody pro chodce –  
v Chudobíně, u autobusové zastávky v Palacké-
ho ul., u Papcelu v Uničovské a v Kollárově uli-
ci. Opraveny byly místní komunikace Čihadlo a 
Staroměstské náměstí. Na tyto uvedené akce by-
lo celkem vynaloženo 83 mil. Kč. Nejen já, ale  
i pracovníci úřadu museli v době výstavby vy-
slechnout od občanů silná kritická slova k do-
pravní situaci ve městě. Dnes mě těší, že slyšíme 
i slova chvály.  

V novém roce budeme pokračovat v úsilí  
o další zvelebení města i našich vesnic. Zname-
ná to především zaměřit se na získávání dotací a 
finančních prostředků na realizaci akcí, které 
jsou již připraveny v podobě projektů. Záměry 
Strategického plánu rozvoje města Litovle do 
roku 2015 byly vyčísleny na celkovou hodnotu 
500 mil. Kč.  

Významné je pro rozvoj města schválení 

územního plánu. S potěšením mohu konstato-
vat, že tato územněplánovací dokumentace byla 
zhotovitelem – Ateliérem Urbi spol. s r.o. Br-
no – dodána v polovině měsíce ledna 2009. Lze 
předpokládat, že projednání tohoto dokumentu  
s dotčenými orgány proběhne v měsíci únoru a 
následně se uskuteční veřejné projednání. O ter-
mínu projednávání budeme veřejnost včas infor-
movat v Litovelských novinách a na úředních 
deskách, kde bude územní plán města měsíc 
předem vyvěšen. 

Trvalá pozornost bude i nadále zaměřena na 
realizaci opatření v protipovodňové ochraně 
města Povodím Moravy.  

V tomto roce bude prioritní dobudování kana-
lizace ve městě (Rybníček, ulice Žerotínova a 
Švermova), ve Třech Dvorech a v Chořelicích, 
dále intenzifikace čističky odpadních vod. Tady 
počítáme s dotacemi 140 mil. Kč. 

Pokračovat chceme v opravě komunikací, jako 
nejnaléhavější se jeví ulice Palackého, Příčná, 
Cholinská a Pavlínka. Dokončena by měla být 
regenerace sídliště Vítězná.  

Také budeme usilovat o získání dotace na re-
konstrukci koupaliště. Město se bude i letos vě-
novat obnově zeleně; revitalizace Olomouckého 
rybníku je připravena na tento rok. 

Pokračovat chceme v budování cyklostezek,  
v první řadě ve směru Litovel – Nasobůrky, dal-
ší projekty se připravují na trasy Litovel – Cho-
řelice - hřbitov, Rozvadovice – Unčovice a Lito-
vel – Tři Dvory. Cyklostezky budou sloužit jak 
zlepšení dostupnosti města pro vesnice, tak i 
podpoře turistického ruchu. Cyklostezka Lito-
vel – Víska bude opatřena veřejným osvětlením. 

Na Záložně chceme uvést do provozu restau-
raci. Bylo vypsáno výběrové řízení na její pro-
nájem, pokud se nepřihlásí zájemce z řad podni-
katelů, začne město opravovat kuchyň, zázemí a 
restaurační provoz na svoje náklady. 
Řešíme rekonstrukci náměstí a přilehlých 

ulic – v případě, že město nezíská dotace na cel-
kovou opravu náměstí, zahájí samo ze svých 
prostředků opravu chodníků v ulici Masarykově 
a ul. 1. máje. 

Na výstavbu infrastruktury na Pavlínce bude 
vypracována projektová dokumentace tak, aby 
zde mohla být výhledově zahájena výstavba ro-
dinných domů. 

Budeme usilovat o získání dotací na vybudo-
vání Domu s pečovatelskou službou, město evi-
duje řadu žádostí zájemců o tyto služby. Dům  
s pečovatelskou službou chceme nově vybudo-
vat na místě dnešní tzv. školičky v ulici Vítězné, 
lokalita je vhodná svojí dostupností. Rekon-
strukce objektu by byla nákladná, nově chceme 
získat i větší kapacitu, než jakou by poskytl stá-
vající panelový dům.  

Je tady záměr vybudovat výtah v místní 
knihovně, stávající historické schodiště je pro 

starší spoluobčany strmé. Ve spolupráci s vede-
ním Gymnázia Jana Opletala budeme shánět 
prostředky na dokončení fasády a vybudování 
šaten. Tolik ve stručnosti pro přiblížení plánova-
ných akcí města, které se bezprostředně budou 
dotýkat života občanů. 

V závěru se také zmíním o činnosti úřadu a 
účelových zařízení města. Kladně mohu hodno-
tit činnost odborů a pracovníků úřadu v uplynu-
lém roce, za celoroční práci jim náleží poděko-
vání. Posílena byla Městská policie, což se pro-
jevilo úbytkem projevů vandalismu a přestupků. 
Rovněž péče Technických služeb o vzhled měs-
ta zasluhuje ocenění a poděkování, slova uznání 
slyším i od občanů. Daří se i na poli kultury, je 
dobrá návštěvnost kulturních pořadů zajišťova-
ných Městským klubem. V loňském roce se 
úspěšně rozvinula činnost Seniorklubu, který 
obohacuje život našim starším spoluobčanům. 
Město podporuje a bude i nadále podporovat 
sportovní aktivity.  

Vážení spoluobčané, do nového roku Vám 
všem ze srdce přeji hodně štěstí, zdraví, lásky, 
osobních i pracovních úspěchů, klid a pohodu 
v rodinách. Všem občanům a zejména řidičům 
děkuji za trpělivost, která byla potřebná při vý-
stavbě mostů a opravě komunikací; také pro 
letošní rok Vás žádám o spolupráci a strpení 
negativních jevů s výstavbou ve městě spoje-
ných.  

starosta Města Litovle MVDr. Vojtěch Grézl 

NABÍDKA PRÁCE 
 

Firma CARMAN a.s., UNIČOV  

Asistentka ředitele společnosti 
Požadujeme :  

minimálně SŠ vzdělání, práce na PC, komuni-
kativnost, samostatnost, znalost AJ a účetnic-
tví výhodou. Řidič. průkaz skupiny B, možno 
i absolventka. Nástupní plat dohodou.  
Kontaktní telefon:731 492 271 
 
ETIO, Ji ří Sotolář - opravy el. motorů, 
čerpadel a ručního nářadí přijme do jedno-

směnného prac. poměru elektrikáře. 
Požadujeme: vzdělání v oboru elektro., praxe 3 
roky, vyhláška 50/1978 & 5. Náplň práce: ser-
vis, opravy a údržba vyhrazených el. zařízení.  
Adresa firmy: ETIO Jiří Sotolář, Brníčko 993, 
Uničov 783 91, telefon 585 053 953,  
603 246 077, e-mail:info@etio.cz www.etio.cz 

• VHS ČERLINKA V ROCE 2008 
• VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ MěÚ 
• DRAŽBA BYTŮ 
• O SAUNĚ V LITOVLI 



Vážení spoluobčané,  
dne 17. 12. 2008 se konala valná hromada společnosti, jejímiž vlastníky 

je město Litovel a 9 obcí. Rozhodování o činnosti společnosti, investicích 
a cenách pitné a odpadní vody je plně v rukou  těchto obcí – zakladatelů. 

Předkládám Vám základní informace o vývoji a činnosti společnosti. 
Výsledek hospodaření společnosti k 30. 11. 2008 vykazuje zisk 1.544 

tis. Kč. Roční objem tržeb se pohybuje kolem 44 mil. Kč. Hlavním cílem 
a posláním společnosti je provozovat vodovody a kanalizace pro 
obyvatele a organizace v obcích za přiměřenou cenu. Cílem není tvorba 
zisku, obcím nejsou vypláceny žádné dividendy a podíly. Veškeré získané 
prostředky jsou opět používány na opravy a rekonstrukce vodovodů a 
kanalizací. 

V měsíci říjnu byla provedena Finančním ředitelstvím Ostrava kontrola 
stanovení cen vodného a stočného, správnost kalkulací, smluvních vztahů, 
tvorba zdrojů a jejich použití. Tato kontrola byla ve společnosti provedena 
poprvé a jsem velice potěšen, že nebyly shledány závady. 

V roce 2008 byla provedena rekonstrukce provozní budovy na 
Cholinské ulici. Byly sem převedeny agendy z pronajatých prostor  
v Technických službách, a tak zákazníci mohou vyřizovat své potřeby na 
jednom místě. 

Pokračovali jsme v budování měrných okrsků na vodovodní síti  
v Litovli. Představuje to instalaci měřicích přístrojů do stávajících nebo 
nových šachet, odkud jsou dálkově přenášeny na dispečink informace  
o průtocích vody. Pozornost jistě vzbudila takováto stavba u švédské 
desky, kde došlo k odkrytí podzemní klenby. 

Důležitý byl geologický a geofyzikální průzkum směřující k získání 
vlastního zdroje pitné vody. Prameniště Čerlinka v lese za cukrovarem 

patří Moravské vodárenské Olomouc a.s., která jej získala při privatizaci 
státního majetku. V současné době tedy kupujeme veškerou vodu od této 
společnosti. Naším cílem je zásobovat město částečně i z vlastního zdroje. 
Probíhalo geodetické zaměření polohopisných údajů sítí dle zákona. 
Nejstarším úsekem vodovodní sítě je přivaděč pro město Litovel, který 
vede přes město po ulici Dukelské. Na tuto velkou stavbu bylo vydáno 
stavební povolení a naše společnost usiluje o získání dotace. Položení 
části nového vodovodního přivaděče bylo provedeno v předstihu při 
výstavbě okružní křižovatky u Modré hvězdy a u budované stanice PHM 
firmy Moravia Bagr – celkem 80 m o průměru 225 cm. 

K větším akcím na provozu pitné vody patřily: 
 - demontáž přemostění přes Oskavu v obci Dětřichov 
 - oprava čerpadel na čerpací stanici pro Medlov část Holubice 
 -  protlak pod vodotečí ulice Karlovská 
 - výměna havarijního vodovodního řadu v obci Červenka ul. Mánesova 
 - výměna vodovodního řadu v havarijním stavu v obci Mladeč 
Provoz ČOV a kanalizace zajišťoval průběžně chod všech ČOV a 

kanalizací v Litovli, Července, Mladči a Medlově. Mimo běžnou údržbu a 
zajišťování provozu byly provedeny následující akce – v Litovli: 

- instalace automatického chodu čerpadel na PS 3 – Doubravka 
- výměna spodních ložisek na šnekových čerpadlech – vstupní ČS, PS 3 
- výměna vzduchových elementů a výměna kompenzace na PS 3 
- úprava software pro zefektivnění dmýchání do regenerace 
- automatické řízení na PS 3 a nový GSM přenos na PS 4, 
v obcích: - vypracování nového kanalizačního řádu pro obec Červenku 
- úprava software pro řízení dmychadel na ČOV Červenka 
- montáž vedení vzduchu pro druhé dmychadlo na ČOV Medlov 
- instalace ostřikového čerpadla na ČOV Mladeč-Sobáčov 
- výměna oběžného kola čerpadla na ČOV Mladeč-Sobáčov. 
Významnou akcí bylo zpracování plánů financování obnovy vodovodů 

a kanalizací (dále jen VaK) dle novely zákona 274/2001 Sb. Tyto plány 
měli povinnost zpracovat všichni vlastnící VaK. Cílem je zajistit 
reprodukci – budoucí obnovu VaK z ceny vodného a stočného – bez 
dotací, které nebudou v budoucnu již poskytovány.  

Nyní nejsou odpisy v plné výši zahrnuty v ceně. Je to pozůstatek 
socialistického systému, kdy část nákladů nesly ze svých rozpočtů obce a 
stát. Směrnice Evropského parlamentu 2000/60/ES požaduje zajistit, aby 
uživatel nesl náklady na zajišťování a užívání vody odrážející její 
skutečnou cenu. 

Naše společnost zpracovala detailní plány VaK - dle obcí, dle ulic, 
s uvedením použitých matetriálů, průměrů potrubí, jeho stáří a životnosti. 
Na základě těchto přehledů a výpočtů byly stanoveny priority rekontrukcí 
do roku 2013. Na obnovu budou použity finanční zdroje z vodného/
stočného, z odpisů, zisku společnosti a rozpočtů obcí. Nebyla zvolena 
cesta skokového nárůstu cen z důvodu sociální únosnosti. 

Na rok 2009 byly valnou hromadou schváleny ceny, novinkou je jedna 
stejná cena pro všechny obce v rámci principu solidarity: 

pitná voda               23,96 Kč  vč. DPH 
odpadní voda          23,63 Kč  vč. DPH  
Vážení spoluobčané, přejeme Vám v novém roce pevné zdraví, osobní 

spokojenost a hodně štěstí. 
Ing. Zdeněk Potužák, ředitel a zaměstnanci společnosti 

Rada města Litovel vypisuje výběrové řízení  
na pronájem Sauny v Litovli, ul. Pavlínka  

Podmínky pronájmu: 
Celková plocha nebytového prostoru je 109 m2, kapacita sauny je 14 – 
16 osob. Prostory jsou vybavené pro provoz sauny. Celková výše pro-
nájmu bude stanovena dohodou. Nájemní smlouva je uzavírána na do-
bu neurčitou. Nájemce si zajistí vyjádření Krajské hygienické stanice 
nezbytné k provozování. Nájemce si na vlastní náklady zajistí dovyba-
vení filtračním a měřicím zařízením k provozu bazénu pro ochlazování.  
Termín podání nabídek je stanoven do 13. 2. 2009 do 12.00 hodin   
Nájemce bude vybírán formou výběrového řízení. Výběrová komise 
se skládá z členů Rady města. Zájemci, kteří podají včas přihlášku, 
budou pozváni k výběrovému řízení.  
Písemné nabídky s představou fungování sauny zašlete nebo předejte:  
k rukám tajemníka, Městský úřad Litovel,  
nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel. 

Město Litovel vyhlašuje veřejnou výzvu  
k obsazení pracovního místa úředníka odboru VÝSTAVBY 
formou výběrového řízení. Místem výkonu práce bude Měst-

ský úřad Litovel, platové zařazení ve třídě 9. 
 

Tajemník M ěstského úřadu Litovel  
vyhlašuje výběrové řízení k obsazení pracovního místa  

úředníka odboru životního prostředí Městského úřadu Litovel, 
agendy odboru životního prostředí  

- výkon státní správy pověřeného úřadu, platové zařazení v 9. 
tarifní třídě. Možnost nástupu dle dohody. 

 
Pro podání písemných přihlášek zájemců o pracovní místa se určuje 

termín: do 5. února 2009 do 12.00 hodin  
na adrese: Městský úřad Litovel, k rukám tajemníka, nám. Přemysla 
Otakara 778, 784 01 Litovel. Obálky označte „úředník odboru vý-
stavby“ nebo „výběrové řízení odbor ŽP“.   
Úplné znění veřejné výzvy k obsazení pracovních míst (požadavky 
pro výkon funkce, potřebné náležitosti a přílohy) naleznete na www.
mestolitovel.cz a na úředních deskách města v Husově ulici.  
Bližší informace v případě potřeby podá tajemník MěÚ Litovel, tele-
fon: 585 342 115, mobil 602 705 216, nebo elektronicky na adrese 
vasicek@mestolitovel.cz 



50. schůze Rady města Litovel  
se konala 11. prosince 2008 
 

K již p řijatým usnesením: 

• zveřejněn záměr prodloužení 
pronájmu nebytových prostor 
v domě č.p. 785 na nám. P. Otaka-
ra v Litovli – cukrárny Jantar. Mi-
mo stávajících nájemců se nikdo 
nepřihlásil. RM souhlasí s uzavře-
ním dodatku nájemní smlouvy  
s manželi H. na dobu určitou do 
31. 12. 2019.  

• zvýšení cen nájemného z nebyto-
vých prostor - RM revokuje část 
svého usnesení: výše nájemného z 
nebytových prostor v místních čás-
tech zůstává na úrovni roku 2008 
s tím, že jde o nájemné smluvní. 
Rada města bere na vědomí: 

• informace z jednání Bytové ko-
mise a schvaluje navrhované pro-
nájmy, vč. seznamu žadatelů o byt 
Města Litovel pro rok 2009 

• nové složení školských rad při 
ZŠ Vítězná a ZŠ Nasobůrky za pe-
dagogy a rodiče a jmenuje „Škol-
ské rady“. 
Rada města souhlasí: 

• s posunutím termínu inventariza-
ce majetku ZŠ Vítězná ke dni 31. 
1. 2009, v souvislosti se spadlými 
stropy v ZŠ 

• s úhradou částky cca 3.000,- Kč 
poškozené R. U. 

• s pronájmem sportovního moto-
krosového areálu v Litovli od 1. 1. 
2009 na dobu neurčitou AMK Li-
tovel, nájemné 100,- Kč/měsíc. Do 
výběrového řízení podány dvě při-
hlášky: AMK a p. M. D. z Litovle. 

• s dodatkem smlouvy o dílo mezi 
ML a KARETA s.r.o. Bruntál – jde 
o navýšení ceny díla za práce pro-
vedené nad rámec původně smlu-
vených prací, akce „Silnice II/447 a 
II/449 Litovel, okružní křižovatka“ 

• s dodatkem smlouvy o dílo mezi 
ML a MODOS s. r.o. Olomouc – 
jde o navýšení ceny díla za práce 
provedené nad rámec původně 
smluvených prací, akce „Litovel – 
rekonstrukce místních komunikací“ 

• s uzavřením Dohody o vzájemné 
spolupráci s Olomouckým krajem 
při zajišťování Programu obnovy 
venkova 

• s uzavřením smlouvy o dílo mezi 
ML a spol. TAXONIA CZ, s.r.o. 
Olomouc – Lesní hospodářský plán 
od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2019 

• s nabídkou na zpracování geode-
tického zaměření a projektové do-
kumentace akce „Litovel – náměstí 
P. Otakara, vč. ulic 1. máje a Masa-
rykova“. Souhlasí s uzavřením 
smlouvy o dílo se společností S-
projekt plus, a.s. Zlín, za cenu 
1.667.900,- Kč, vč. DPH.  

• s nabídkou fy Litovelská sta-
vební spol. s r.o. a souhlasí s 
uzavřením smlouvy o dílo na 
opravu kanalizačního potrubí v 
Unčovicích za cenu 230 tis. Kč  

• s nabídkou fy p. Tiefenbacha 
na položení potrubí v části příkopu 
v Rozvadovicích za cenu 107.457,- 
Kč, jde o požadavek OV 

• s uzavřením dodatku ke smlouvě 
o dílo s firmou STRABAG, a.s., 
Olomouc, na akci „Sídliště No-
vosady – Litovel, zpevněné betono-
vé plochy“. Souhlasí s  provedením 
do 31. 5. 2009. 

• s uzavřením smlouvy o zřízení 
VB mezi ML a ČEZ Distribuce, a.
s. – jde o uložení kabelového vede-
ní NN do pozemku v k.ú. Roz-
vadovice; dále mezi ML a Správou 
silnic Olomouckého kraje, p.o. – 
jde o uložení kabelového vedení 
NN pro veřejné osvětlení a uložení 
kanalizace, vše v k.ú. Nasobůrky. 
Dále mezi ML a Správou železnič-
ní dopravní cesty, s.o. – jde o ulo-
žení kabelového vedení NN pro 
zabezpečovací zařízení železniční-
ho přejezdu, kabelového vedení 
NN pro veřejné osvětlení a kanali-
zaci do pozemku v k.ú. Nasobůrky. 
Rada města schvaluje:  

• návrhy Plánů financování obno-
vy vodovodů nebo kanalizací. Plá-
ny se netýkají budování nových sítí 
a rozšiřování ČOV. Předkládá ing. 
Z. Potužák. 

• uzavření „Smlouvy o právu pro-
vést stavbu“ mezi ML - vlastníkem 
pozemku a VHS Čerlinka s.r.o. Li-
tovel - stavebníkem objektu „SO 
02 – sklad olejů“. Stavba bude rea-
lizována po odsouhlasení stavební 
dokumentace a vydání rozhodnutí 
o změně investora stavby. 

• uzavření Smlouvy o dílo mezi 
ML a firmou Hönig, s.r.o. Červen-
ka - „Přístavba hasičské zbrojnice 
v Chořelicích“. 
RM projednala a schvaluje: 

• předložené výroční zprávy ZŠ 
Vítězná, ZŠ Jungmannova a ZŠ a 
MŠ Nasobůrky. 
Protipovodňová opatření 

• Vzhledem k závažnosti navrho-
vaného řešení projektové doku-
mentace k územnímu řízení Proti-
povodňová opatření Litovle – I. 
etapa, souhlasí rada města s objed-
náním posudku k předložené studii 
od hydrogeologa Ing. Kristena  
z Olomouce. Do doby zpracování 
posudku nelze stanovisko Města 
Litovel k vlivu předložené studie 
na ochranu před povodní vydat. 
 Rada města pověřuje starostu měs-
ta zaslat na Povodí Moravy, s.p. 
požadavek na pokračování čištění 
koryt řeky Moravy v Litovli. 

16. zasedání Zastupitelstva 
města Litovel dne 18. prosin-
ce 2008. 
ZML schvaluje: 

• předložený návrh 4. rozpoč-
tových změn r. 2008 a rozpoč-
tové provizorium pro r. 2009  

• uzavření Smlouvy o revolvingo-
vém úvěru s Komerční bankou, a.
s., Praha 1, ve výši 20.000.000,- Kč 
a uzavření Smlouvy o poskytnutí 
zajištění s Komerční bankou, a.s., 
Praha 1, kdy zástavou bude vysta-
vená krycí směnka bez avalu. Po-
věřuje starostu podpisy smluv a vy-
stavením krycí směnky. 
ZML revokuje: své usnesení č. 5 
přijaté na 15. zasedání dne 6. 11. 
2008. Část pozemku parc.č. 56/20 
v k.ú. Víska u Litovle nebude 
z důvodu uvažované obchvatové 
komunikace, která je v konceptu 
ÚP plánována v této  lokalitě, od-
prodána. Nově náhradou schvaluje 
odprodej firmě BRAVE PASTOR 
s.r.o. části pozemku parc.č. 56/19 
v k.ú. Víska u Litovle o výměře 
3 900 m2, za cenu 300,- Kč/m2.   
51. schůze Rady města Litovel  
se konala dne 8. ledna 2009 
Rada města souhlasí:  

• s doporučením komise pro 
výběr veřejné zakázky na akci:  
„Veřejné osvětlení cyklistické 
stezky Litovel – Víska“, hodno-
ceno 6 nabídek, nejvýhodnější 
cenu (782.401,- Kč) předložila 
firma ELPREMO s. r.o. Olomouc 

• s ukončením nájemní smlouvy 
na obytnou místnost č. 110 v  do-
mě č.p. 1087 v Litovli, ul. U Sta-
dionu - kancelář TJ Tatran Lito-
vel. Dále RM souhlasí se změnou 
užívání nebytového prostoru 
v objektu č.p. 770 v Litovli, nám. 
P. Otakara (dosud užíván jako 
provozovna Sazky) na kancelář TJ 
Tatran Litovel od 1. 1. 2009. 

• s uspořádáním veřejnosti pří-
stupných akcí: sobota 23. 5. 2009, 
neděle 5. 7. 2009, sobota 1. 8. 
2009 – vždy od 20.00 do 02.00 
hod. a sobota 5. 9. 2009 od 13.00 
do 02.00 hod. – hudební produk-
ce, letní karnevaly, soutěže s hu-
debními skupinami - areál Pinda  
v Savíně – pořadatel SDH Savín, 
sobota 18. 7. 2009 od 20.00 do 
03.00 hod. – charitativní akce – 
areál Pinda v Savíně - pořadatel 
ARCUS – ONKO CENTRUM, 
čtvrtek 30. 4. 2009 a sobota 27. 6. 
2009, vždy od 20.00 do 02.00 
hod – taneční zábava – areál Pin-
da v Savíně – pořadatel Quido 
Rock Agency Litovel. OV Savín 
s konáním hudebních produkcí 
souhlasí. RM souhlasí za podmín-
ky zajištění protipožárních opatře-
ní a vybavení areálu na tyto akce 
přenosným hygienickým zaříze-

ním odpovídajícím předpokl. po-
čtu návštěvníků. RM uděluje vý-
jimku k ukončení akcí v 02.00 
hod., benefiční akce v 03.00 hod. 

• sobota 2. 5. 2009 (náhradně 9. 
5. 2000), pátek 5. 6. 2009, pátek 
24. 7. 2009 (náhradně 5. 9. 2009), 
vždy od 20.00 do 02.00 hod – ta-
neční zábavy – hřiště TJ Tatran – 
pořadatel Quido Rock Agency.  
RM souhlasí s konáním 2 hudeb-
ních produkcí – pořadatel doloží 
termíny + písemný souhlas TJ Ta-
tran Litovel  
Rada města nesouhlasí: 

• se zaviněním a úhradou pojist-
ného plnění poškozenému L. H. 
Rada města bere na vědomí:  

• výpověď nájemkyně Pohostin-
ství v Březovém dohodou a sou-
hlasí se zveřejněním záměru pro-
nájmu pohostinství 

• informaci ředitele ZŠ Vítězná - 
škola byla jmenována děkankou 
PDF UP „Fakultní školou Peda-
gogické fakulty UP v Olomouci“.  
Rada města schvaluje: 

• uzavření nájemní smlouvy mezi 
Povodím Moravy, s.p., jako pro-
najímatelem a Městem Litovel, na 
pronájem pozemků dotčených 
stavbou „Dokončení kanalizace 
Litovel – odkanalizování místní 
části Tři Dvory“. Smlouva na do-
bu určitou, nájemné 3.240,- Kč/
rok. V souvislosti s výstavbou ka-
nalizace – odkanalizování místní 
části Tři Dvory projednala RM 
smlouvy o budoucí smlouvě na 
zřízení věcných břemen na dotče-
né pozemky o umístění, provozo-
vání, vstupu a vjezdu za účelem 
čištění, údržby a oprav stavby ka-
nalizace s obcí Červenka a Povo-
dím Moravy. 

• uzavření Smlouvy o podnájmu 
nebytových prostor mezi Základní 
školou Litovel, Jungmannova 655 
a Charitou Šternberk, jako nástup-
nickou organizací Charity Litovel. 
Rada města vyhovuje a souhlasí:  

• s odpisem pohledávek dle se-
znamu, předkládá právní odděle-
ní. Dle Exekutorského úřadu Olo-
mouc nelze dohledat žádný vhod-
ný postižitelný majetek uvedených 
povinných osob. Náklady na vy-
máhání by byly vyšší než očeká-
vaný výsledek.  

• s poskytnutím finančního pří-
spěvku 4.000,- Kč pro vítězky 
soutěže Dívka roku 2009 (pořa-
datel DDM Litovel), do poroty 
deleguje místostarostu p. Šrůtka. 
Rada města nevyhovuje: 

• žádosti p. M. F z Unčovic o sou-
hlas s odběrem cca 40 m3 ornice ze 
skrývky z PZ na dorovnání terénu 
kolem novostavby RD.            J. M. 



Městská televize Litovelský INFOkanál  

vysílání v únoru 2009 

každý den na TV obrazovkách 
kdykoli na webových stránkách města  

premiéry: středa  11.2., 25.2. v 18.45 hod.  
reprízy:    denně v  6.45, 11.00, 18.45 a ve 23.00 hod. 
 

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

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

Na tomto místě jste zvyklí číst o událostech, které se v 
předešlých měsících odehrály ve městě Litovli a jeho míst-
ních částech. Dnes tady chci zrekapitulovat uplynulý rok 
2008 z pohledu obvodního oddělení. 

 
Úvodem se zmíním o personální situaci. V průběhu roku došlo k obmě-

ně obsazení služebních míst, ale stále jsou ještě tři místa neobsazena. 
Oproti předcházejícím rokům se snížil věkový průměr policistů na 35 let. 

 
K úkolům policie ve městě jako je Litovel patří především zajištění ve-

řejného pořádku, což se v loňském roce podařilo i přes mnoho uskutečně-
ných akcí s větší koncentrací návštěvníků. Ve městě bylo v loňském roce 
realizováno několik akcí se zaměřením na kontrolu podávání alkoholic-
kých nápojů mladistvým a nezletilým. Také se uskutečnily dopravně bez-
pečnostní akce zaměřené na požívání alkoholu řidiči automobilových vo-
zidel. Jedním z hodnotících kritérií je úspěšnost v objasňování trestných 
činů a přestupků. Zejména v oblasti trestních činů byl zaznamenán nejlep-
ší výsledek za posledních 7 let, když bylo dosaženo úspěšnosti 52,94 %. 

 
Vzhledem k uvedeným skutečnostem lze považovat uplynulý rok za 

úspěšný. Naší snahou bude v takto nastoleném trendu pokračovat. 
Závěrem zmíním, že došlo ke změně v organizaci policie. Od letošního 

roku jsou zrušena Okresní ředitelství a byly zřízeny Územní odbory. Na 
činnost obvodních oddělení tato organizační změna však nemá žádný vliv.
                                              npor. Mgr. Libor Chrudina, vedoucí oddělení 

Znáte obec Měrotín? 
Ať si vybereme kteroukoliv cestu, vždycky to 

bude do kopce. Pojedeme-li do Měrotína autem, 
je to od Litovle něco přes 7 km, a to ať se dáme 
silnicí kolem vápenky nebo kolem Pindy. A ku-
dy cyklista? Nebo pěší turista? Doporučujeme 
po bezpečné cyklostezce z Litovle do Sobáčova, 
pak panelkou do Chudobína a pak? Kolem chu-
dobínského zámku a přilehlého parku zamíříme 
k prastaré štětované cestě, která nás přes Pardus-
ku zavede rovnou do Měrotína. Ještě před ro-
kem pohled na Měrotín od Pardusky připomínal 
televizní Chalupáře, ale stavební ruch už pano-
rama trošku pozměnil. Zato kostel s mohutnou 
věží je stálou dominantou krajiny. A co teprve 
fara! Krásná barokní stavba je právem zapsaná 
v seznamu nemovitých kulturních památek ČR. 
Obec Měrotín má krásnou polohu, trochu jako-
by horskou. Jak by ne! Kolem se „vypínají“ vr-
cholky Pardusky, Šuminy a Třesína. A zřejmě  
„horský“ vzduch byl také jedním z důvodů zalo-
žení měrotínských lázní. Lázní? Ano, pamětníci 
ještě vzpomínají na betonové vany v lázeňské 
budově. Jejich zakladatel, lékař Jan Izák proslul 
tím, že zdarma léčil chudé. Léčilo se zde revma 
a žaludeční choroby. Pacienti byli naloženi do 
bahna (odkud asi bylo?) a léčili se. Léčba byla 
doplněna procházkami do okolní přírody. Dnes 
už není po lázních ani památky, ale budově ná-
zev zůstal (je mezi zdrav. stř. a hospodou, pozn. 
red.) A jak se žije obyvatelům Měrotína? V obci 
je lékař, obchod, knihovna, hospoda, kadeřnice. 
Na svatby a různé oslavy mohou zájemci využít 
místnost a kuchyňku v budově, kde má sídlo i 
obecní úřad. A co sportoviště? Mají tady  
„stadionek“, v zimním období je plný bruslařů, 
v ostatních měsících slouží ke sportům všeho 
druhu.  

Z čeho má starosta Měrotína, obce s 284 oby-
vateli, pan Vladimír Kulatý, největší radost? Je 
spokojený s nedávno vybudovaným parkoviš-
těm a silnicí u hřbitova. Taky má radost, že je 
dokončen projekt na vybudování vodovodu a 
kanalizace. A co mu dělá největší starosti? Právě 
chybějící vodovod a kanalizace. Projekt je na-
chystán. Ale bez finanční injekce odkudkoliv se 
realizace neuskuteční.  

Znáte obec Mladeč? 
Známe, můžete hned odpovědět. Tuhle krás-

nou oblast, kde se mladečtí usadili, znali už lov-
ci v době kamenné. Od Litovle je tahle obec se 
zajímavým okolím vzdálená něco přes 4 km. 
Radit cyklistům nebo pěším turistům kudy jet 
nebo jít je v tomto případě asi zbytečné. Každý 
má tu svou oblíbenou trasu. Například turistická 
kolem Moravy. Nebo Komárovem a pak přes 
louky. Nebo nejnovější trasa – cyklostezka. Tou 
můžeme do Mladče i zabruslit.   

V tomto případě se nejdřív dostaneme do So-
báčova, místní části Mladče. Sobáčovský rybník 
byl vybudován nedávno, ale pro zdejší sportovní 

a společenské akce se stal vyhlášeným široko 
daleko. Vyhlášené, a to i za hranicemi České 
republiky, jsou Mladečské jeskyně. Protože prá-
vě zde byly nalezeny pozůstatky pravěkého člo-
věka. Obec s návštěvníky počítá, silnice a chod-
níky jsou vzorně upraveny a cyklisté a „pěšáci“ 
se mají v případě únavy kde posadit. A všimli 
jste si někdy nenápadného koryta u cesty nad 
jeskyněmi? Není to jen tak nějaké koryto. Pů-
vodně to byla sáňkařská dráha, kterou nechal 
vybudovat Gustav Frištenský, známý prvore-
publikový zápasník. Tudy by se to svištělo! Jen 
s tím sněhem už to není tak jednoduché. Okolí 
Mladče nabízí tolik krás, že je to snad na jednu 
obec až luxus. O jeskyních už byla řeč, takže 
další zajímavosti: Bočkovy díry, Čertův most a 
zbytky Rytířské síně. Jestli jste tam nikdy neby-
li, tak neváhejte, tahle místa jsou krásná v kaž-
dém ročním období. Přírodní park kolem No-
vých Zámků s obeliskem a Chrámem přátelství? 
Nebo toulky kolem řeky Moravy? Tyhle krásy 
jsou na dosah Litovle a čekají na vás. A nejen na 
návštěvníky z Litovelska, protože před pár dny 
se tyhle krásy objevily v pořadu České televize 
Toulavá kamera. 

Mladečtí se odvážně pustili i do tak citlivé ak-
ce, jako je zbourání kapličky. Nutno ovšem po-
dotknout, že souběžně probíhala příprava na vy-
budování kaple nové. Původní kaple byla v hod-
ně havarijním stavu a hlavně překážela dopravě. 
V roce 2003 byla nová kaple sv. Floriána slav-
nostně vysvěcena. Teprve pak byla zbourána 
stará kaple a na místo ní byl osazen kamenný 
kříž, který původně stál na místě nové kapličky. 
Nová kaple slouží svému účelu. Z původní kap-
ličky se zachovaly 2 obrazy a ty nyní zdobí inte-
riér kaple nové. Obětní stůl je vyroben z leštěné-
ho vápence, který pochází, jak jinak, z místního 
lomu. A sochy svatého Floriána a svaté Barbory, 
přizpůsobené obci Mladeč, vyřezal řezbář 
z Loštic.  

Z čeho má starosta Mladče, obce s 754 obyva-
teli, pan ing. Václav Arnoš, největší radost? 
V obci je rozvod vodovodu a plynu, je dokonče-
na kanalizace. A co mu dělá starosti? Přál by si, 
aby občané Mladče byli i nadále vstřícní k roz-
voji obce.                                                       E.V. 



Rekonstrukce místních komunikacích Čihadlo 
a Staroměstské náměstí byla spolufinancována 
ze strukturálních fondů Evropské unie a z Regi-
onálního operačního programu Střední Morava. 
Byly provedeny stavební práce, při kterých do-
šlo ke kompletní rekonstrukci vozovky včetně 
položení nového asfaltového povrchu, byly zre-
konstruovány a předlážděny chodníky podél ko-
munikací a instalovány nové sloupy veřejného 
osvětlení na ulici Čihadlo. 

Další stavební akcí spolufinancovanou ze 
strukturálních fondů Evropské unie a z Regio-
nálního operačního programu Střední Morava a 
dále z příspěvků z rozpočtů Olomouckého kraje 
a Státního fondu dopravní infrastruktury je pro-
vedení bezbariérových úprav zastávek veřejné 
dopravy v Litovli na ulicích Palackého (před 
firmou HEAD) a Uničovská (u Finančního úřa-
du). Kromě nových autobusových zálivů byl 
kvůli zvýšení bezpečnosti na ulici Palackého 
vybudován střední dělící ostrůvek a zrekonstru-
ován a nasvětlen přechod pro chodce, na Uni-
čovské byl přechod pro chodce rovněž zrekon-
struován, nasvětlen a v místě přechodu byla po-
mocí vydlážděné plochy zúžena vozovka.  

Státní fond dopravní infrastruktury kromě to-
ho významně přispěl i na vybudování přechodu 
pro chodce se zpomalovacím prahem na ulici 
Kollárova a na vybudování přechodu pro chod-
ce přes silnici II. třídy v místní části Chudobín.   
                                                   Renata Milčická 

V Litovli je obecní majetek budován a opra-
vován jednak z rozpočtu města a jednak ze zís-
kaných nevratných finančních prostředků – z 
dotací. Město Litovel získává dotace a finanční 
příspěvky ze státního rozpočtu, ze státních fon-
dů, z rozpočtu Olomouckého kraje, z nadačních 
fondů a po vstupu ČR do Evropské unie i ze 
strukturálních fondů. Dotace zpravidla předsta-
vují nadpoloviční podíl z rozpočtu daného pro-
jektu. A jaké dotace k nám putovaly v r. 2008? 
�  Z téměř stoprocentní dotace Minister-

stva pro místní rozvoj a jeho programu oprav 
obecního majetku po povodni byla provedena 
oprava mostu u polikliniky, zahájená v r. 2007.  

�  Olomoucký kraj přispěl na vybudování 
signalizačního zařízení na ulici Dukelská neda-
leko od autobusového nádraží, které upozorňuje 
řidiče pohybující se po hlavní silnici na výjezd 
hasičských vozidel jedoucích k zásahu.  
�  U základní školy Vítězná vyrostl pro 

děti lanový systém financovaný z velké části do-
tací z programu Ministerstva vnitra na podporu 
prevence kriminality. 
�  Z Ministerstva průmyslu a obchodu zís-

kalo město finanční prostředky na projekt, kte-
rým nastartovalo obnovu a modernizaci osvětlo-
vací soustavy v Litovli (výměna výbojek ve ve-
řejném osvětlení a modernizace rozvaděčů). 

Obvykle najdete moji zprávu o sauně 
v  srpnovém čísle Litovelských novin, před za-
hájením nové sezóny. Bude tam i letos, ale jsou 
chvíle, kdy je nutno i stereotyp narušit. A ta na-
stala nyní, kdy uplyne již deset let od jejího ote-
vření. 

Dlouho litovelští příznivci saunování skuhrali, 
proč za svým koníčkem musí jezdit do Mohelni-
ce, Uničova či Olomouce. A když se příležitost 
mít to „doma“ naskytla, začal se v Radě města 
Litovle tvrdý boj o samu myšlenku realizace a 
poté o finanční krytí akce. Dovolte mi vzpome-
nout skalního přívržence tohoto obřadu, který 
dnes již bohužel není mezi námi, Bohuše Sontá-
ga. Ten přišel na ideální umístění prostoru sauny 
pod tribunu stadionu do prostor, kde se do té 
doby skladovaly sekačky a travní semínko. Není 
to daleko od města, blízko sportovištím a mimo 
jiné výhoda – naproti je i možná občerstvovací 
stanice, aby nedošlo k dehydrataci. Moje malá 
zásluha snad byla jen v tom, že se podařilo pro-
sadit venkovní bazén (protože sauna bez bazé-
nu, to je jako hospoda bez piva!) a protlačit akci 
na jednání rozhodujících orgánů města.  

Díky starostovi dr. Grézlovi, vedoucímu Od-
boru MH a SI panu Skácelovi, členům Rady a 
Zastupitelstva města Litovle byl tedy umožněn 
ten milý okamžik, kdy se 10. února 1999 slav-
nostně předávala sauna do užívání litovelské ve-

řejnosti. A tak celé desetiletí slouží k naprosté 
spokojenosti. Bude tomu i nadále?  

Jako jakýsi „kmotr“ jsem stál u kolébky a pro-
vázím toto zařízení po celou dobu provozu. Mo-
hu vám zjistit i tu nejmenší podrobnost, třeba 
kolik klientů se v kterýkoliv den saunovalo, zda 
to byli muži či ženy či dokonce rodiče s dětmi 
nebo partnerské dvojice, i kolik jich bylo za plné 
nebo snížené vstupné. Vezmeme-li jen průměr-
ná čísla zjistíme, že počet klientů se každoročně 
pohyboval kolem 2 500, vyjde nám za deset let 
úctyhodných 25 000 návštěvníků a pokud byl 
průměrný počet saunovacích dnů v roce kolem 
150, jde opět o značné číslo. Známe i spotřebu 
energií za každý měsíc i za celou sezonu. Je ale 
faktem, že právě stoupající ceny energií zvyšují 
náklady na provoz, a tak se výše vstupného při-
měřeně zvedala. Dnes je srovnatelná se zařízení-
mi podobného typu, velikosti a vybavení v okolí 
a vyhovující všem sociálním skupinám.  

Po celou dobu je zařízení pod křídly Technic-
kých služeb a těšilo se přízni ředitele, pana Jaro-
slava Valoucha a pracovnice sauny, paní Maruš-
ka Jurečková se o nás převzorně stará. V posled-
ní době se však nad idylkou stahují mračna. 
Sauna má jít do pronájmu - provoz není renta-
bilní. Ekonomický pronájem je o tom, že jeho 
uživatel chce nejenom na nájem vydělat, ale i 
mít svůj zisk, to je nabíledni. A že to bez pod 

 
statného navýšení vstupného nepůjde, je jasné i 
slepému. Máme obavy, aby se zařízení nestalo 
výlučnou záležitostí jen pro některé, protože ne 
každý, a hlavně důchodce či student, bude za 
návštěvu chtít obětovat takové prostředky. Co 
jsem se již napsal o blahodárných účincích sau-
ny a o chrámu těla i ducha! Co když to půjde do 
háje jen díky tomu, že se nenajdou finance na 
vyrovnání případného schodku? Ukažte mi jedi-
ný bazén či saunu v širokém okolí, které se obe-
jdou bez dotací! Ale snad se to dělá pro lidi, pro 
občany, pro nás? A kdo má takové zařízení spra-
vovat? Dříve se technické služby jmenovaly pří-
hodněji - komunální. Komuna znamená obec, 
komunální snad znamená obecní a pro občany?! 
Proč tedy hledat jinou cestu a volit jakýsi ho-
kuspokus? 

Ano, vedení zařízení se dá něco vytknout. Ne-
podařilo se za celých deset let více zainteresovat 
školy a školky a někdy i sportovce. Ale pozitiva 
převažují. Chceme přece mít zdravé, otužilé a 
spokojené občany? Tak páni konšelé, uvažujte a 
rozvažujte odpovědně, než se dostaví nějaká  
„bota“, která nás všechny může pěkně tlačit. My 
jsme vás volili a zastupitel je od slovesa zastu-
povat! 

Přejeme sauně nejméně deset dalších klidných 
a bezproblémových let, hodně spokojených kli-
entů i pověst oázy tělesného i duševního zdraví 
a relaxace.                       

      J. Hubáček 

Půjčky  
z fondu rozvoje bydlení 

(5. kolo) 
Rada města Litovel vyhlašuje výběrové řízení  
k poskytnutí půjček na opravy a modernizaci 
bytového fondu realizované dle „Zásad o vytvo-
ření a použití účelových prostředků FRB“ 
schválených usnesením Zastupitelstva města Li-
tovel č. 18/12, dne 24. 4. 2008.  

21denní lhůta 
pro podání žádostí o půjčku běží 

od 1.2. do 22.2.2009   
Podané žádosti budou posouzeny příslušnou ko-
misí a předloženy Radě města Litovel, která ty, 
které budou kompletní a v souladu se  
„Zásadami“ předloží ke schválení Zastupitelstvu 
města Litovel.  
Půjčky jsou určeny pouze majitelům bytů a do-
mů. 
Podrobnější informace spolu s žádostí o půjčku 
můžete získat denně u Mgr. Kateřiny Fišrové, 1. 
poschodí, dveře č. 24, tel. 585 153 126 

Základní škola, Vítězná 1250, Litovel 

ZÁPIS 
do prvního ročníku  

školního roku 
2009/2010  

se bude konat 
v  pátek 6. 2. 2009  
od 14.00 do 18.00 hodin, 
v  sobotu 7. 2. 2009 od 9.00 do 11.00. 
 
Rodiče s  sebou přinesou rodný list dítěte. 

 



1. února            Scrabbliáda - soutěž ve skládání scrabble. Začátek ve 
14.00 hod. V DDM Komenského. Startovné 20,- Kč.  

Mgr. Jana Čekelová 
5. února            Výtvarné hrátky  – téma: Malování na sklo. DDM Staro-
městské náměstí od 15.00 – 17.00 hod. Cena: 30,- Kč. Je nutné se nahlásit 
předem.                                                                                       Alena Černá 
9. února            Výlet do zoo Kopeček. Sraz účastníků  v 7.40 hod. na au-
tobusovém nádraží v Litovli. Návrat v odpoledních hodinách. Cena je 
100,- Kč.                                                                                Ing. Pavel Sova 
9. února            Hlin ěné čarování a bowling. Sraz 8.00 v DDM, Komen-
ského 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, Bouzov – 
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 kuchtíky – 
pečení (jednoduché recepty). Sraz 8.00 hod. v DDM Komenského ul. Ce-
na 180,- Kč zahrnuje poplatky, oběd, potřebný materiál k pečení. Ukonče-
ní v 15.30 hod.                                                         Mgr. Ivona Odstrčilová 

12. února          Šplouchavé dopoledne a tvořivé odpoledne. Krytý bazén 
a odpoledne různé výtvarné techniky. Sraz 8.00 v DDM Komenského ul., 
cena 160,- Kč zahrnuje vstupné, potřebný materiál a oběd. Ukončení  
v 15.30 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 potřebný materiál a oběd. Ukončení ve 14.00 hod.  

Mgr. Ivona Odstrčilová 
14. února          Klub mladých zve na akci s názvem Free space. Jde o 
sobotní otvíračku v klubu mladých (budova bývalého agitačního střediska, 
Sušilova ul.). Nenuďte se doma a přijďte si zahrát kulec, pinec, stolní fot-
bal, šipky nebo PC hry. Pro zájemce, kteří rádi tvoří bude nachystáno vý-
tvarné překvápko. Otevřeno bude od 13.00 do 16.00 hod. Vstupné 5,-. 

                                                          Šárka Grunová, DiS. 
16. a 23.2., 2., 9. a 16.3. Zahájení kurzu práce na PC I. Základy EX-
CELU a INTERNETU  – určeno úplným začátečníkům, v rozsahu 10 vy-
učovacích hodin. Vždy v pondělí od 16.00 hod. Cena kurzu 1 500,- Kč. 
Přihlášky do 12. února.                                             Mgr. Ivona Odstrčilová 
18. a 25.2., 4., 11.a 25.3. Zahájení kurzu práce na PC II. Základy 
WORDU – určeno úplným začátečníkům, v rozsahu 10 vyučovacích ho-
din.. Vždy ve středu od 16.00 hod. Cena kurzu 1 500,- Kč. Přihlášky do 
16. února.                                                                 Mgr. Ivona Odstrčilová 
21. února          Výměnná setkání železničních modelářů. Nádraží ČD  
v Července od 7.00 hod. Pronájem stolu 20,- vstupné: děti 5,- dospělí 10,- 

                                                                    Mgr. Ivona Odstrčilová 
26. února          Výtvarné hrátky  – téma: Kašírovaná zvířátka. Akce 
probíhá v DDM Staroměstské náměstí od 15.00 – 17.00 hod. Cena: 30,- 
Kč. Je nutné se nahlásit předem.                                               Alena Černá 

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

tel., fax: 585342448 

Program na měsíc únor 

SNÍŽENÍ  MANIPULA ČNÍHO  POPLATKU   
V PRŮBĚHU (K1-K4). 

Vaše objednávky Vám doručíme zdarma již nad 500 Kč. 

Ještě si stále nedoručujete zboží domů se slevou min. 15 %? 
Aktuální katalog KOSMETIKY AVON si můžete zakoupit 
v Kadeřnictví Martina na ulici Palackého 883, Litovel. 

Těšíme se na Vás na kosmetických kurzech ve Vašem městě. 
Více na www.avonkurzy.wz.cz 

Martina Benešová, 737 622 385, m.benesova.avon@volny.cz 

PRÁZDNINY U MO ŘE - Řecko, Kateriny, 19. - 28.června, cena do 
18 let 8 800,- Kč, nad 18 let 9 900,- Kč             Mgr. Ivona Odstrčilová 
 
LT ŽÁDLOVICE, 4.- 11. července, cena 2 700,- Kč         Alena Černá 
 
LÉTO S BENEM - Letní tábor v Penzionu FIT – Velké Losiny 
5. – 11. července, předběžná cena 2 660,- Kč   Mgr. Mirosl. Grulichová 
 
S PIRÁTY NA KONEC SVĚTA, LT Vidnava s integrací postižených, 
15. – 25.července, cena 2 950,- Kč       

Mgr. Jana Čekelová, Šárka Grunová, DiS 
 
ČAROVNÁ CESTIČKA, příměstský tábor, 20. - 24. července, cena 
950,- Kč                                                                                Alena Černá 
 
TATANKA VITKU – LÉTO BÍLÉHO BIZONA - LT v Cakově, 
26.7.-3.8., cena 2200,- Kč                                               Ing. Pavel Sova 
 
VÝLETNÍ ČEK – příměstský tábor, 3. - 7. srpna cena 1 000,- Kč 

                                                              Hedvika Weberová, DiS 

V roce 2006 zahájil na faře Církve československé husitské v Litovli 
činnost nízkoprahový klub pro děti CVRČEK. Jde o projekt, který vznikl 
jako podpora školní výuky prvního stupně ZŠ, a to formou zábavného 
programu, her, soutěží a celoroční dobrodružné hry, jejíž děj – který z vel-
ké míry určují děti samy – vyústí na týdenním prázdninovém pobytu. 

Různorodý program klubu je zaměřen na rozšíření znalostí v předmě-
tech jako je angličtina, historie, zeměpis, přírodověda, zdravověda, výtvar-
ná výchova a další humanitně–společenské obory. Záměrem je podpora 
všestranného rozvoje osobnosti dítěte, školního prospěchu, obecného roz-
hledu, rozvoj komunikačních dovedností, spolupráce a zapojení do kolek-
tivu i smysluplné vyplnění volného času dítěte. Nabízí každotýdenní se-
tkání, občasné víkendové akce a týdenní prázdninový pobyt. 

V současné době navštěvuje klub Cvrček téměř 30 dětí, a to dvakrát  
v týdnu. Svépomocí, z prostředků náboženské obce CČSH a díky pomoci 
dobrovolníků se podařilo zrekonstruovat k těmto účelům klubovnu a ku-
chyňku v prostorách fary. Občerstvení a teplý čaj je zejména v zimních 
měsících samozřejmostí. 

Z akcí, které v rámci klubu pro děti pořádáme to byl např. dnes již tra-
diční letní tábor v Jeseníku, vědomostní a sportovní Olympiády nebo  
podzimní Drakiáda. Na Štěpána se děti sešly u vlastnoručně ozdobeného  
vánočního stromu, aby si odnesly malý dárek. Nejprve však s rodiči muse-
li uspět ve „vánočním kvízu“ a sníst hromadu cukroví. 

Snažíme se o to, aby každé setkání s dětmi provázela přátelská atmosfé-
ra a dobrá nálada, ale zároveň, aby si děti něco připomněly a něco nového 
se naučily.                                                        Mgr. et mgr. Lucie Haltofová 

• 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 



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

Občanské sdružení LUKA v Loučce u Choliny. 
Občanské sdružení LUKA je neziskovou organi-
zací se snahou o prohlubování plnohodnotné inte-
grace postižených dětí i dospělých ve společnosti. 

Pilotním projektem sdružení jsou „Mosty v Lu-
kách“ – integrační centrum, které po rekonstrukci 
bývalé školy v obci Loučka slouží k pobytům po-
stižených a zdravých dětí i seniorů uprostřed pří-
rody. Poskytuje tak důstojné prostředí pro rodin-
nou terapii a současně výrazné zkvalitnění života 
rodin starajících se o děti a seniory zdravé i  
s handicapem.  

Spolupracujeme s ústavy sociální péče, dětský-
mi domovy a speciálními školami při pořádání 
kulturních i sportovních akcí.  

Součástí centra je i keramická dílna, počítačová 
učebna s internetem, infrasauna, hřiště, venkovní 
plocha s posezením, ohništěm a krytým pódiem. 
Centrum má ideální podmínky pro ozdravné po-
byty, školy v přírodě, školní výlety atd. 

Pro rok 2009 jsme připravili pro děti zdravé  
i postižené tradiční Sportovní víkend a Letní inte-
grační tábor, pro seniory chystáme dvoudenní po-
byty zaměřené na výuku počítačových dovedností 
Počítače pro seniory v LUKÁCH a pětidenní po-
byt plný aktivit i relaxace Pohoda pro seniory 
v LUKÁCH, ženy se budou hýčkat na Víkendu 
pro ženy, milovníci koní prožijí Jezdecký víkend 
spojený s hipoterapií. 

 
Více informací o pobytech naleznete: 
na www.os-luka.com, tel. 723 253 041,  
e-mail: manazer@os-luka.com. 
Občanské sdružení LUKA,  
783 22  Loučka 84 
Statutární zástupce: Radmila Šnyrychová, ředitel-
ka, telefon: 777 148 673 

Vážení čtenáři, a zvláště zájemci 
o rybaření, Český rybářský svaz, 
místní organizace Litovel vám 
tímto s potěšením sděluje, že na 
měsíc únor t.r. plánujeme škole-

ní nových členů, nových rybářů. Noví adepti 
rybářského sportu tady budou seznámeni se zá-
klady ekologie a biologie ryb, základy rybolov-
ných technik a taktéž s nezbytným minimem 
související právní úpravy výkonu rybářského 
práva v ČR, tedy především se zákonem o ry-
bářství a jeho prováděcí vyhláškou. Školení bu-
de zakončeno zkouškou, jejíž úspěšné složení je 
nezbytné pro možnost vydání státního rybářské-
ho lístku a povolenky k rybolovu.  

 
Školení nových členů se uskuteční ve dnech 

21. a 22. února 2009 (sobota + neděle), vždy od 
8.00 hod. v sídle ČRS MO Litovel (Palackého 

29, Litovel). Zkoušky jsou potom plánovány na 
sobotu 28. února, taktéž od 8.00 hod. v sídle 
ČRS MO Litovel.  

Přihlášku za člena ČRS MO Litovel je mož-
no získat buď již nyní osobně v sídle MO vel 
(úřední hodiny: pondělí mezi 16.30 a 17.30) či 
v prodejně rybářských potřeb na ulici Nasobůr-
ské (prodejna bývalého nábytku), anebo pro-
střednictvím webových stránek naší organizace 
(www.crslitovel.cz). Po vyplnění je přihlášku 
nutno doručit do schránky v sídle ČRS MO Li-
tovel. Přihlášení zájemci budou ještě v předsti-
hu vyrozuměni o konání termínu školení. Ti, 
kdož do zahájení nestihnou přihlášku podat, 
mohou tak učinit přímo na místě před začátkem 
školení.  

Současným členům ČRS MO Litovel tímto 
sdělujeme, že výdej povolenek pro rok 2009 

probíhá v sídle MO ČRS Litovel vždy v pondě-
lí, v únoru v době od 15.30 hod., v měsících 
březen až červen od 16.30 hod. (ukončení vydá-
vání povolenek dle zájmu rybářů, minimálně do 
17.30 hod.). V měsíci únoru budou vydávány 
povolenky též v sobotu 14.2. od 8.00 hod do 
11.30 hod. Případné změny termínů vydávání 
povolenek, stejně jako telefonický kontakt 
umožňující sjednání individuálního termínu, 
naleznete na vývěskách naší organizace nebo na 
www.crslitovel.cz.   

 
Bližší informace o výdeji povolenek a cenách 

pro rok 2009 je možno získat na vývěskách naší 
organizace, nebo prostřednictvím našich webo-
vých stránek (www.crslitovel.cz) a dále přímo 
v sídle MO Litovel.  

 
O. Dočkal, P. Machala, ČRS MO Litovel 

 



Soutěž pokračuje! V minulém kole se účast-
nilo 24 soutěžících! Z nich uspěly:  
Libuše Machačová, Alena Planičková a Vlasta 
Vymětalová z Litovle. 
 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 

Doba usilovných předvánočních nákupů je 
dávno za námi. V tomto takříkajíc nákupně od-
počinkovém čase, kdy je stejně většinou hlubo-
ko do kapsy, však chci upozornit na malou pro-
dejničku, která mě v čase předvánočním mile 
překvapila. Potraviny Urbanová jsou známé jak 
Litovelákům, tak snad ještě více projíždějícím 
řidičům, kteří využívají velmi vstřícné prodejní 
doby; otevřeno je již od páté hodiny ranní, pří-
padně zase večer do sedmi hodin. Ovšem pod 
tuto prodejnu spadá i nedaleká „trafika“, a v její 
zadní části se právě nachází ono překvapení – 
prodejna s dárkovým zbožím. Vystavené zboží 
je nabízeno velmi přehledně, každé má svoje 
místo, prostor tak, aby si zákazník mohl snadno 
vybrat. Prodejna je vybavena nábytkem zhoto-
veným na „míru“ a v uspořádání prodejny se to 
velice dobře projevilo. „Zboží je obměňováno 
sezónně, po Vánocích přichází svátky jara, letní 
zboží je střídáno podzimním sortimentem. Pro-
dejnu jsme otevírali již na předešlý rok. Pro tyto 

Vánoce se nám podařilo zajistit pestrý výběr, 
navázali jsme řadu kontaktů s dodavateli sorti-
mentu dárkového zboží. Specializujeme se vý-
hradně na naše české výrobky – keramiku a vý-
robky chráněných dílen – svíčky apod. Sorti-
ment řezaných květin se nám neosvědčil, nabízí-
me hrnkované květiny, hlavně na jaře. Reagova-
li jsme na potřeby našich zákazníků a máme ta-
dy trochu netradičně i koutek s nabídkou sorti-
mentu papírnictví, především firemní potřeby – 
nedaleko je průmyslová zóna. Provozní doba  
v darce je stanovena od 9.00 – 17.00 hodin. Po-
kud si ale vybere zákazník při nákupu v tabáku, 
je obsloužen i v jinou dobu,“ uvedla vedoucí 
paní Jana Urbanová. Prostory se sortimentem 
novin a časopisů rovněž stojí za povšimnutí svo-
jí pestrou nabídkou zboží a služeb. Je tady i 
služba dobíjení kreditu mobilních telefonů.  

Je vidět, že zákazníků si tady váží podle staré-
ho úsloví Náš zákazník, náš pán. V marketech 
jsme často směrováni k nákupu něčeho, co 
vlastně ani nepotřebujete, ale když už to zlevni-
li… Našich prodejen pohříchu ubylo, končí i 
prodejny na vesnicích, ve Třech Dvorech, Roz-
vadovicích… Jak se vám daří podnikat vedle 
přebujelé sítě marketů, těch super a hyper? Do-
konce i na tomto konci Litovle mají vyrůst další 
prodejny velkých obchodních řetězců. „Mám 
velice dobře zmapovanou nabídku velkých ná-
kupních center a tudíž vím, které služby a zboží 
tady chybí. Svým zákazníkům proto nabízíme 
hlavně zboží, které ve velkých marketech nena-
jdou. Máme svoje dodavatele z místních zdrojů, 
dbáme na kvalitu zboží, nejdeme cestou co nej-
levnějších výrobků. Vycházíme vstříc potřebám 
zákazníků a tomu jsme přizpůsobili i prodejní 
dobu. Konkurence velkých obchodních marketů 
se nebojíme, dokážeme si najít svého zákazní-
ka“ dodala paní Jana Urbanová. Pokud vás cesty 
zavedou na Olomoucké předměstí, zajděte i do 
prodejen paní Urbanové. Najdete tady vzornou 
obsluhu a lákavé zboží.                                J. M. 

Jako perfektní akci hodnotili senioři besedu 
s litovelskou keramičkou paní Miluší Hlavinko-
vou o Číně, která proběhla ve středu 21. ledna 
v jídelně DPS. Účast byla více než slušná, cel-
kem 55 účastníků se muselo uskrovnit a chyběla 
i místa k sezení. Paní Miluše strávila v Číně 50 
dní, projela 10 měst, mimo jiné i Honkong a Pe-
king. Reprezentovala svými dovednostmi Čes-
kou republiku za Sdružení lidových řemesel a 
výrobců ČR a také naše město. Zajímavými fo-
tografiemi, osobními zážitky, materiály a arte-
fakty vhodně doplňovala svůj poutavý výklad. 
Chceme i nadále seznamovat s našimi spoluob-
čany, kteří vytáhli paty do světa, propagují či 
proslavili naše město i kousek za humny.         jh 

DALŠÍ AKCE NA SOKOLOVNĚ:  
20.2.2009  Dětský den 
21.2.2009  ples fotbalisté Červenka  
27.2.2009  ples TJ Sokol Červenka 
  7.3.2009  ples TJ Tatran Litovel 

MAS Moravská cesta v souladu s Integrova-
nou strategii rozvoje území chce podpořit rozvoj 
společenského života v obcích a regionu Lito-
velska - Pomoraví. Chceme využít prostředků 
Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 
2009 – oblast podpory 2: „Podpora venkovské-
ho společenstva“. Do tohoto programu připravu-
jeme projektovou žádost s pracovním názvem  
„Živé akce na Moravské cestě“.  Náš projekt si 
klade za cíl podpořit vybrané kulturní, společen-
ské a volnočasové aktivity, které pořádají obce, 

místní spolky, kulturní sdružení, sportovní klu-
by, zájmové organizace, školy a příspěvkové 
organizace na území MAS Moravská cesta 
(mapa území na www.moravska-cesta.cz). Po-
kud plánujete pořádání zajímavé akce v období 
od 1. června 2009 do 30. listopadu 2009, vyplň-
te kontaktní tabulku na našich webových strán-
kách a zašlete ji do 5. února 2009 na mail:  
moravska-cesta@centrum.cz  nebo do kancelá-
ře MAS (tj. budova Obecního úřadu Červenka, 
Svatoplukova 16, 784 01 Červenka).  Tisk. zpr. 

 Foto: red. 

TJ Sokol Červenka 
pořádá 

VII. SOKOLSKÝ PLES 
„MAŠKARNÍ“ 

který se koná v pátek  
27. 2. 2009 

v sokolovně v Července 
Začátek ve 20.00 hodin 

Hudební průvodce večerem 
skupina HAPPY END 

Bohatá tombola i občerstvení 
Masky vstup zdarma (sraz do 
20.30, aby stihly panáka grátis) 

Kruhy, linie, trojúhelníky, obrazce různých 
tvarů nejen v obilí a ostatních zemědělských 
plodinách, ale též v písku, hlíně, na sněhu, le-
du i na vodě, zdobí planetu Zemi snad odpra-
dávna. V posledních desetiletích se však vý-
skyt velmi zintenzívnil a obrazce, jež jsou nám 
známy ze skalních rytin, amerických a austral-
ských planin i anglických polí se objevují již 
po celé Evropě v neuvěřitelné kráse a různoro-
dosti tvarů i způsobů tvorby. 

Beseda nejen o těchto jevech proběhne se 
záhadoložkou Mgr. Toničkou Plíškovou 2. 
března v Malém sále Záložny v Litovli.   -MK- 



Z vernisáže lednové výstavy ve Výstavní síni Městského klubu v Litovli. 
Studenti výtvarného oboru UP Olomouc se představili s pestrou škálou 
výtvarných technik, byly tady zastoupeny fotografie, malba, kresba, objek-
ty z kovu, textilní tvorba. Na snímku je zachycena studentka předvádějící 
jednu z kolekce zástěr.  

Také v letošním roce je pro vás ve Výstavní síni připravena na každý 
měsíc, kromě prázdnin, výstava. Výstavy jsou zahajovány vernisážemi  
s úvodním slovem, kulturním programem i malým pohoštěním. Výstavní 
síň je dle programu otevřena v pracovní dny po, út, čt do 15.00 hodin, ve 
středu do 17.00 a v pátek do 13.00 hod. Lze ji navštívit také v sobotu od 
10.00 do 13.00 hodin, zavřeno je v neděli.                                              red. 

O.s. Haňovští  
pořádá druhý ročník soutěže 

o nejlepší pálenku  
z Haňovic a okolí.  

Oznamujeme všem občanům z Haňovic, Kluzova a širokého okolí, 
že se na obecním úřadě v Haňovicích vybírají vzorky pálenek. 

 
Podmínky soutěže: 
♦ Vzorek pálenky musí mít alespoň 0,3 l. 
♦ Soutěžící uvede z jakého ovoce pálenka je, který je to ročník a kde 

pálenka byla vypálena. 
♦ Za odevzdaný vzorek dostane soutěžící drobnou pozornost. 
♦ Každý soutěžící může odevzdat libovolný počet vzorků, ale každý 

vzorek musí být z jiného ovoce nebo jiného roku pálení. 
♦ Uzávěrka odevzdávání vzorků je 20. března 2009. 
 
Soutěž proběhne dvoukolově: odborné a laické hodnocení, obě kola 

28. března 2009. Hodnotitelé budou vybráni z občanských spolků, sdru-
žení a zástupců okolních obcí. Laická soutěž a celkové vyhodnocení bu-

de spojeno se sousedským posezením. 
Bližší informace budou zveřejněny v průběhu měsíce března. 

 
Není důležité vyhrát, ale vypálit. 

 

První akce Seniorklubu v tomto roce byla velmi úspěš-
ná. Výlet do Loštic absolvovalo 33 účastníků, kteří si ne-
jen prohlédli zajímavou expozici v Muzeu Adolfa Kašpara, ale i řezbář-
skou dílnu pana Beneše a bohatě se zásobili výrobky místní tvarůžkár-
ny. Akci připravili manželé Faltusovi. Díky! 

 
Zveme všechny seniory i ostatní občany na besedu „Vodní sporty 

v Litovli“, která se uskuteční ve středu 25. února od 16 hodin 
v restauraci Loděnice. Setkáte se tam s úspěšnými reprezentanty, olympio-
nikem, mistry Evropy, trenéry a dalšími vodáky. Vrátíme se s nimi do let, 
kdy začínala jejich cesta za úspěchy, tituly a medailemi. Pokud máte doma 
materiály nebo fotografie, vezměte je s sebou. Těšíme se na vás! 

 
Upřesňujeme rámcový plán činnosti Seniorklubu na první pololetí ro-

ku 2009, který umístíme pro vaši informaci ve vývěsní skříňce 
v Husově ulici. Současně zde najdete vždy plakát s aktuální nabídkou 
akce.                                                                                                       jh 

Ročenky Muzejní společnosti Litovelska 
Muzejní společnost Litovelska, občanské sdružení, vydala na konci roku 

2008 již druhou ročenku. Její slavnostní křest se uskutečnil po skončení 
výroční schůze (Shromáždění členů MSL) ve čtvrtek 22. ledna 2009 od 
18.30 hodin v Muzeu Litovel. 

„Zajímavosti z Litovelska – Ročenka MSL 2008“ je sborník příspěv-
ků o 66 stranách, včetně barevných příloh. Je k dostání v Muzeu Litovel, 
v Knihkupectví Atlas alfa Petra Lindušky a Knihkupectví Sorbonne Pavly 
Válkové za 59,- Kč. Dočtete se zde o Muzejní společnosti Litovelska 
v letech 2007 – 2008, písemnostech litovelského muzea ve Státním okres-
ním archivu Olomouc, o úsovském panství na přelomu 16. a 17. století, 
smrtné neděli ve Hvozdečku na Bouzovsku, cihlářství na Litovelsku,  
o historii petanque v Litovli, ČOV a kanalizaci v Litovli, Okrašlovacím 
spolku v Litovli. 

Na stejných prodejních místech je stále k mání i „Ročenka MSL 2007“ 
za 69,- Kč. Rozšiřte si Vaši regionální knihovnu o 2 nové tituly. 

Za MSL Robert Najman, předseda 

Muzejní společnost Litovelska, občanské sdružení zve všechny své čle-
ny a příznivce na další akci, kterou bude dne 19. února 2009 exkurze 
v litovelské sladovně. Průvodcem nám bude ředitel Sladovny Litovel, Ing. 
František Poštulka. Sejdeme se ve čtvrtek 19. února 2008 v 15.30 hodin 
u vrátnice litovelského závodu. Přidejte se k nám.               zve výbor MSL 

STROMY. Na světě neexistují větší a působivější organismy. Propůjčují 
ráz rozsáhlým oblastem pevniny. Dosahují udivujících výšek. Dožívají se 
tisíců let. Provází lidstvo na každém kroku. Poskytují ochranu, materiál, 
obživu, energii, inspiraci… Evokují, fascinují, rostou. Prostě jsou - ku 
prospěchu sobě vlastnímu i našemu. 

 
V létě loňského roku vyhlásilo Město Litovel zajímavou fotografickou 

soutěž „Město stromů“. Až do 19. prosince 2008 měli soutěžící možnost 
doručit svá fotografická dílka na téma „STROM“ na adresu Městského 
klubu, který ve spolupráci s Fotoklubem Litovel soutěž organizačně zajis-
til. Snímky podle vypsaných propozic přitom nemuseli nutně pocházet 
z Litovle. A tak bylo doručeno více než 150 soutěžních snímků od soutě-
žících ze všech koutů republiky, zachycujících stromy i les v různých veli-
kostech, tvarech a ročních obdobích.  

Odborná porota v čele s fotografkou Mgr. Milenou Valuškovou vybrala 
a ocenila ty nejlepší snímky. Hodnocení se účastnili i ředitelka Městského 
klubu Bc. Hana Vogelová a vedoucí odboru životního prostředí Ing. Pavel 
Kurfürst. Odboru životního prostředí Města Litovel patří i poděkování za 
hodnotné ceny pro úspěšné soutěžící.  

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže s předáním cen úspěšným foto-
grafům proběhne ve Výstavní síni Městského klubu ve středu 4. února. 
Výstava soutěžních snímků, a to nejenom těch oceněných, potrvá až do 
konce měsíce. 

Jste zvědaví jak toto fotografické klání dopadlo? Mrzí vás, že jste se ne-
zúčastnili a nejste si jistí, zda nemáte doma v šuplíku snímky podobné těm 
oceněným? Přijďte se podívat, všichni jste srdečně zváni. Vždyť stromy 
jsou vždy srdeční záležitostí.                                           Ing. Petr Dolinský 

Den otevřených dveří v sídle sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM 
Ješov 24 u Litovle, dne 4. února 2009. 

U příležitosti světového dne proti rakovině pořádá občanské sdružení 
ARCUS – ONKO CENTRUM ve svém sídle v Ješově u Litovle Den 
otevřených dveří od 10 do 15 hod. Máme připraveno promítání filmů  
z činnosti sdružení, informace o programech v roce 2009: o benefičních 
akcích, ozdravných pobytech a Mezinárodním onkologickém kongresu. 
K dispozici tu budou i brožury pro pacienty a možnost vyzkoušet si 
přístrojovou lymfodrenáž. K nahlédnutí zde bude Pařížská charta proti 
rakovině, která byla dána po jednom výtisku do každé země. 

Bližší informace: Jana Koželská, předsedkyně představenstva  
ARCUS - ONKO CENTRUM, mobil: 603 533 288 



DIVADLO JÁRY CIMRMANA   
pondělí 2. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod.,  

nové divadelní představení: „ČESKÉ NEBE“       vyprodáno! 
 
FOTOSOUTĚŽ – „M ĚSTO STROMŮ“ 
5. – 28. 2., Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT: 8-15, ST: 8-17, PÁ, 
SO: 10-13 hod. 
Vernisáž: středa 4. 2. v 17 hod., úvodní slovo: Mgr. Milena Valušková 
spolupořadatel: Město Litovel a Fotoklub při MK Litovel  
 
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ  
čtvrtek 5. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 10 hod., vstupné: 40 Kč  
pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ, včetně veřejnosti 
 
XXIII. HANÁCKÉ BÁL 
pátek 6. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 20 hod., vstupné: v předprodeji 
100, na místě 150 Kč  
hrají:     taneční jihomoravská kapela FANTAZIE (Velký sál),  
             HANÁCKÁ MOZÊKA (Malý sál) 
vystoupí: folklorní soubor HANAČKA, mažoretky při MK Litovel 
 

KECAL & P ŘÁTELÉ  
pátek 13. 2., Malý sál Záložny v Litovli, 20 hod., vstupné: 50 Kč 
koncert žánrově nezařaditelného uskupení, které dal dohromady vand-
rovník, básník a průvodce po hradu SOVINEC Leopold Ullmann (alias 
QUECKA), uvádíme v rámci „Musica Poetica“ 
 
KLAVÍRNÍ KONCERT  
středa 25. 2., Koncertní sál MK Litovel, 16.30 hod. 
pořadatel: Základní umělecká škola Litovel  
 
PRAGUE BASSOON BAND – fagotový soubor – koncert KPH 
čtvrtek 26. 2., Koncertní sál MK Litovel, 19.30 hod., vstupné: 60 Kč 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 

PŘIPRAVUJEME:  
ROZMARNÝ DUCH (divadlo - březen), POUTNÍCI (duben) 

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  

Soubor vznikl v roce 2005 z iniciativy Václava Vonáška, vítěze řady prestižních mezinárodních soutěží. Další-
mi členy souboru jsou přední čeští fagotisté téže generace. Všichni členové jsou absolventy pražské HAMU.  

Podnětem ke vzniku souboru byl zájem prezentovat fagot jako nástroj s pozoruhodnými zvukovými, ale  
i technickými možnostmi, jejichž uplatnění nejlépe vynikne právě v oblasti komorní, respektive sólové. Slovo  
„Band“ v názvu souboru má několik významů. Především signalizuje variabilní repertoárovou pestrost souboru. 
Neorientuje se pouze na interpretaci skladeb z oblasti vážné hudby, ale zahrnuje díla a transkripce děl téměř 
všech slohových období – od baroka a klasicismu přes 20. století, až po skladby lehčího žánru.  

Prague Bassoon Band nabízí publiku nový zvukový obzor s pestrým a netradičním repertoárem. 
Městský klub Litovel Vás srdečně zve na komorní koncert, který se koná ve čtvrtek 26. února v 19.30 hod.  

v Koncertním sále MK Litovel. Vstupné 60 Kč.                                                                                               -MK-  

HANÁCKÉ BÁL MK LITOVEL  
Ôž je to zas tade, rok ôtekl jak voda a ôž vás zvemê  

na XXIII. Hanácké bál.  
Bôde v pátek 6. unora o osmi večir na Velkym sále Záložne.  

 
Decky bêla a zas bôde bohatá tombola, vestópi Folklórni só-
bor Hanačka a nemosi mět nigdo žádné strach, že bê omdlel  
z hladô nebo žizňó. O všecko je postarany. 
Hrát bôde mozêka z jižni Morave FANTAZIE, kerá hrá ever-
grine, hudbô 60 – 90. let, sóčasné POP, ale ê dechovko. Mo-
zekanti só členi dechové hudbê Polanka. V Malym sále bode 
hrát Hanácká mozêka.  
Tak vás všeckê zvemê, přêndite si zatancovat, pobavit se, 
zkrátka přêndite si zaskotačet.   
Vstupny v předprodejo 100 Kč, na mistě 150 Kč.  
Předprodej: Městské klub Litovel, nám. Př. Otakara 753,  
tel.: 585 341 633,  775 339 098.                                                -MK- 

Koncert žánrově nezařaditelného 
uskupení, které dal dohromady 
vandrovník, básník a průvodce po 
hradu SOVINEC Leopold Ull-
mann (alias QECKA). Živá ukáz-
ka z desky „Čtvero vnitřních ob-
dobí“.Těšte se, možná přijde i... 
masožravá srnka či králíček azurit. 

Pro pověrčivé v pátek 13. února 
ve 20 hod. v Malém sále Záložny 
v Litovli. Koncert se koná v rámci 
cyklu „Musica Poetica“. Vstupné 
50 Kč.                                    -MK- 

Líbivá duchařská komedie o tom, že není radno zahrávat si s okultními vědami, zvlášť když hlavní médium 
je poněkud potrhlé povahy. Pak se lehce může stát, že seriózní muž zažívá rodinné propletence, s nimiž si 
neví rady. Příběh Charlese Condomina obletěl úspěšně doslova celý svět a potěšil miliony diváků. 

Autor komedie Noel Coward byl významným představitelem anglické konverzační komedie. Divadlo mělo 
podle něj nejprve bavit a teprve prostřednictvím zábavy donutit diváka přijmout určité poučení. Dílo Noela 
Cowarda prozrazuje hereckou zkušenost, má vytříbený cit pro dialog, který je brilantní, vtipný, nápaditý. Ten 
také jiskří v jeho komedii Rozmarný duch, která má překvapivé situace, pro diváky vždy přitažlivé téma man-
želských vztahů a zejména zajímavý princip konfrontace světa živých a mrtvých.  

Současné obsazení: Jana Zenáhlíková / Lucie Zedníčková, Mahulena Bočanová / Adéla Gondíková / Kate-
řina Hrachovcová, Ludmila Molínová / Hana Talpová, Ivana Andrlová / Olga Želenská, Marcela Nohýnko-
vá / Jana Šulcová, Marcel Vašinka / Daniel Rous, Zbyšek Pantůček / Petr Pospíchal.  

Anglickou komedii u nás odehrajeme ve středu 4. března v 19 hodin ve Velkém sále Záložny v Litovli. 
Vstupné od 150 Kč. Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně Městského klubu Litovel (www.mklitovel.cz) 
nebo v TIC (Bavi).                                                                                                                                       -MK- 

Smíšený pěvecký sbor  
KANTIKA  

přijme nové zpěváky - muže, 
basisty i tenoristy.  

Nabízíme nový repertoár, kolem 
5 – 6 domácích vystoupení a le-
tos zájezd do Německa.  
Zkoušíme každé pondělí 18.30 - 
20.30 hodin v Městském klubu 
Podrobnější informace na Měst-
ském klubu Litovel.              I. B. 

TJ SOKOL UNČOVICE pořádá  
V SOBOTU 14. ÚNORA 

 
T R A D I Č N Í   

M A Š K A R N Í  P L E S .  
 

Hraje AXEL OLOMOUC 
Sraz masek v 19.30 hod.  
BOHATÁ TOMBOLA  

VSTUPNÉ: 50,-  masky 40,- Kč 
COUNTRY taneční vystoupení 

Ples v duchu Valentýna 
Srdečně zve TJ Sokol Unčovice 

Městská knihovna tímto vyjadřu-
je poděkování za hodnotný knižní 
dar rodině Daševských, knihy byly 
zpracovány a jsou k dispozici uži-
vatelům knihovny v Litovli i kniho-
ven v místních částech.            L. F. 



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

AKCE NA ÚNOR: 

Na všechny kurzy, cvičení,  
výtvarnou tvořivost se předem  

přihlašuje, omezený počet míst. 

3. února 20.00 – 21.30 hod. - JEDNÁNÍ TÝMU DOBROVOL-
NÝCH MAMINEK  - plán společných akcí 
 
16. a 17. února. od 9.30 – 11.30 hod. - MASOPUSTNÍ VESELÍ 
aneb Maškarní bál pro nejmenší děti 1,5 – 5 let – KAMPAŇ SÍTĚ 
MC o.s. (klienti MC v 1. p. převlékání, 2. p. akce), maminky napečou 
něco dobrého, společné občerstvení 
 
18. února. 18.00 – 19.30 hod. - PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER, Šárka 
Vlachová na téma: Homeopatie u dětí, jarní nachlazení, úrazy, co by 
nemělo chybět v lékárničce, očkování, kojení. 
 

Touto cestou děkuji i jménem Charity Litovel všem sponzorům a 
dárcům, kteří přispěli finanční částkou nebo věcným darem v roce 
2008 na podporu mateřského centra Rybička. Jsme tu pro vás a pře-
devším pro vaše děti od narození do 6 let, a o tom svědčí i statistika 
MC Rybička za rok 2008. Šťastné děti a spokojené maminky jsou naší 
odměnou.  

Děkuji také organizacím, se kterými jsme spolupracovali a nadále 
spolupracujeme. Jsou jimi: Síť MC o.s., OLIVY o.s., Seniorklub  
v Litovli, MK, MŠ v Litovli a ZŠ Laškov, Cepac Morava o.s., ostatní 
MC Olomouckého kraje, Sluňákov, Luka o.s. - Mosty v Lukách, Tru-
bači z Doubravy, Kapela Modrá Rosa, Tatran Litovel – fotbal a další.
                                                               Jana Baciak a Charita Litovel 

Tým dobrovolných maminek sestává v současné době z 10 maminek, 
které se podílejí na přípravě a realizaci programů. 
Maminkám z tohoto týmu patří vřelé díky za pomoc a dobrovolnost na 
akcích, které jsme připravovaly a budeme i letos v zajišťování progra-
mů pro maminky s dětmi pokračovat. Bez jejich pomoci by se akce 
neuskutečnily. 

Celkem bylo vykoledováno: 350 806 Kč 
Po skončení koledování byly pokladničky na jed-
notlivých obecních úřadech rozpečetěny, peníze 
sečteny a vykoledovaná částka odeslána na cent-
rální charitní konto u České spořitelny v Praze.  

Z tohoto konta budou peníze rozdělovány na humanitární pomoc u nás  
i v zahraničí a do regionů na schválené projekty místních charit. 

Děkujeme všem, kteří svým darem přispěli na pomoc lidem v nouzi a 
na rozvoj charitních projektů. Stejně tak děkujeme všem koledníkům a 
vedoucím skupinek, kteří nám s Tříkrálovou sbírkou pomáhali. Ve 41 
obcích našeho regionu koledovalo letos 88 skupinek koledníků.  
 
PODĚKOVÁNÍ. Charita Litovel děkuje všem dárcům a příznivcům, 
kteří v roce 2008 podpořili její činnost. Jsou to Město Litovel, Obec Čer-
venka, Obec Náklo, Obec Měrotín, VHS Čerlinka a.s., Městská tepláren-
ská společnost a.s., Papcel a.s., M.J.Final s.r.o., MUDr. Alena Šromová, 
Mgr. Lenka Dostálová, František Snášel, Římskokatolická farnost Litovel.
                                                     Ing. Ludmila Zavadilová, Charita Litovel 

Vykoledováno v obcích:  
Litovel                          73 050,- 
Chořelice                        4 670,- 
Rozvadovice                   4 401,- 
Unčovice                        8 963,- 
Tři Dvory                        6 399,- 
Nasobůrky                      6 508,- 
Savín                              2 915,- 
Červenka                      27 329,- 
Pňovice                           7 946,- 
Červená Lhota                4 514,- 
Hradečná                        3 162.- 
Mladeč                            4 996,- 
Luká                               7 281,- 
Ješov                               4 264,- 
Slavětín                           3 516,- 
Měrotín                           6 220,- 
Bouzov, Doly               13 456,- 
Kovářov                          2 420,- 

 
Kozov, Blažov, Kadeřín, 
Svojanov, Bezděkov       6 520,- 
Hvozdečko                      2 195,- 
Olešnice                          2 104,- 
Bílsko                             4 384,- 
Vilémov                        10 900,- 
Olbramice                       3 346,- 
Dubčany                          4 472,- 
Náklo                            16 349,- 
Mezice                            5 230,- 
Skrbeň                           13 119,- 
Příkazy                          16 371,- 
Cholina                           6 920,- 
Senice                           24 334,- 
Cakov                              4 603 
Odrlice                            5 323,- 
Senička                         10 235,- 
Náměšť                           7 612,- 
Loučany                        14 473,- 



Vzpomínky na pana Flasara – neváhám říct, na člověka se širokým umě-
leckým záběrem, obdařeného značnou manuální, řemeslnou zručností. 
Dovolím si uvést pár vět o něm jako člověku, který žil a tvořil i v nelehké 
době německé okupace. O jeho tvorbě mnoha děl nás vkusně informuje 
právě probíhající výstava v litovelském muzeu. K jeho dílu se již vyjádřili 
mnozí v oboru renomovaní. Věřím, že se tak bude dít i v budoucnu. Poně-
vadž jsem prožil pár pěkných let pravého dětství v blízkosti pana Flasara, 
mohu říci, že jsem jej znal jako člověka, který dokázal kolem sebe šířit 
dobro, pochopení pro strádající. Měl lidi rád. Za všechny, kdo jej takto 
znali, mu děkuji, a také za to, že se nebál v době německé okupace občan-
sky se stýkat s naší rodinou. Otce jsem neměl. Žil jsem s maminkou a ba-
bičkou v těsném sousedství s Flasarovými.  

Vaše dílo, pane Flasare, je zde pro Litovel, Červenku i mnohá místa na 
Moravě a má stále co říci i dál. Těšíme se z něj. Já na Vás vzpomínám ja-
ko na dobrého, slušného člověka, v úctě k tomu, co jste dokázal vytvořit. 
Když jsem 13. ledna 2009 vlastní chybou opožděně přišel na zahájení vý-
stavy vašich děl, dýchla na mě atmosféra dnes již zaniklých či zanikajících 
zákoutí Červenky či Litovle. Díky organizátorům výstavy. V rámci litovel-
ských možností jste dokázali hodně. Dík i Vám. Ing. Jaromír Válek 

Jak jsem tak listoval staršími novinami, tak jsem objevil i informaci  
o přípravě výstavy o životě a práci pana Františka Flasara. Dovolil jsem si  
poslat několik řádek z osobního setkání s Františkem Flasarem před pade-
sáti lety, na kterého s přáteli často vzpomínáme. 

Jak jsem poznal pana Františka Flasara 
Ne, nechci si osobovat právo hodnotit život a dílo pana Františka Flasa-

ra. K tomu jsou povoláni jiní a odborně zdatnější lidé. Já jsem ho poznal  
z té lidské stránky jako velmi častý, několikaletý návštěvník jeho pracoviš-
tě hned vedle náměstí, kdy jsem ho pozoroval při práci na velkoplošných 
reklamách litovelského kulturního dění. Zaujal mně jeho rozmach při prá-
ci na figurálních kresbách doprovázených krásným písmem. Několikrát 
týdně jsem pozoroval klížení a míchání barev a pracovní postupy, během 
nichž jsme hovořili i o odborných otázkách jeho profese i různých výtvar-
ných technikách. To dospělo tak daleko, že z popudu pana Flasara jsme se 
spolu s dalšími zájemci o amatérskou tvorbu např. Jiřím Zapletalem, Jind-
rou Hutařem, Bohuslavem Zámečníkem a později Ondrou Michálkem a 
Lamrem, scházeli ke společným vycházkám po městě a litovelském okolí. 
Pod jeho vedením jsme sbírali zkušenosti kresbou témat uhlem, tuší a 
akvarelovou technikou. Jsem přesvědčen, že právě posledním dvěma jme-
novaným, Michálkovi a Lamrovi, to dalo hodně k jejich dalšímu profesio-
nálnímu životu. Já panu Flasarovi vděčím za seznámení s profesorem lito-
velského gymnázia, akademickým malířem Homolou, který mne uvedl k 
olomouckým akademickým malířům Kučerovi a Jemelkovi za dalším po-
znáváním tajů kumštýřského řemesla.  

Jaký vlastně byl pan František Flasar? Byl to člověk nesmírně pracovitý, 
vlídný, se smyslem pro humor a ochotou předávat nezištně svoje vědo-
mosti všem zvídavým lidem. Po mnoha vesnicích kolem dokola můžeme 
ještě dnes vidět jeho skvělá sgrafita s vynikající figurální kresbou doplně-
nou živými motivy. To již nemluvím a lunetách v obřadní síni městského 
úřadu v Litovli. I to je kus života pana Františka Flasara. 

Balatka Oldřich, Červená Lhota 

Tragédie v rodině Eicherově 
Tak nazval profesor Karel Sedlák článek ve své práci Z minulosti obce 

Sobáčova (strojopis uložen v Muzeu Litovel), kterou dokončil v roce 
1959. Vzpomínal zde na jedno z největších neštěstí, které se na Litovelsku 
kdy stalo. Z jeho podrobného popisu vybírám jen základní informace. 

V pátek dne 5. února 1909 po páté hodině odpolední přijížděl koňský 
povoz ze Sobáčova do Litovle. V Litovli byla zrovna velká povodeň, která 
zaplavila celé olomoucké předměstí. Ve směru od pivovaru k prvnímu 
mostu do centra města jeli syn sobáčovské hostinské Jan Eicher, jeho sest-
ra Anna Eicherová, Růžena Smitalová, dcera litovelského řezníka, Božena 
Cvrčková z Prahy (sestra litovelské švadleny Anny Cvrčkové, Karel Sed-
lák uvádí jméno M. Cvrčková) a Olga Dokoupilová z Chudobína, která se 
učila u Anny Cvrčkové šití. Kůň se při najetí na most polekal hukotu řeky 
a praskání ledových ker a i s vozíkem a pětičlennou osádkou se zřítil do 
rozbouřené Moravy. Na pomoc nebylo ani pomyšlení. Pátrání po obětech 
zaměstnalo příbuzné i veřejnost na více než 3 měsíce. 13. května 1909 ve-
čer byla nalezena čtvrtá z nich, tělo slečny Cvrčkové se nalézt nepodařilo. 
Tragédii nám dodnes připomíná fotopohlednice, která je uložena 
v litovelském muzeu. Čest památce obětí tohoto neštěstí.                      RoN 

Z vernisáže výstavy „František Flasar a jeho dílo“ v litovelském muzeu.  
O tvorbě pana Flasara pohovořil historik PhDr. Vítězslav Kollmann. 
Za obec Červenka a Město Litovel vystoupili starostové, pánové Jaro-
slav Vlk a MVDr.Vojtěch Grézl. Starosta obce Červenka poděkoval za 
uspořádání výstavy k 20. výročí úmrtí významného červenského rodá-
ka. Starosta města Litovle se zmínil o lunetách, které zdobí obřadní síň 
litovelské radnice. Za početné pamětníky se ujal slova MUDr. Petr 
Vočka. Na vernisáži byly kytičkou a pamětní záložkou přivítány: dcera 
Františka Flasara Olga Válková, jeho 3 vnučky žijící na Července a 
kronikářka obce Červenky Mgr. Petra Prucková. O kulturní vložku se 
postaral dětský pěvecký sbor Červeňáček pod vedením ředitelky školy 
paní Vlasty Potužákové. 
Ředitelka muzea Mgr. Zdenka Frištenská poděkovala všem, kteří po-

mohli představit reprezentativní výběr z díla zapůjčením obrazů, plas-
tik, divadelních kulis, studijních prací apod. stejně jako tvůrcům výsta-
vy. S dílem Františka Flasara se můžete seznámit v Muzeu Litovel  
do 15. března 2009.                                              Foto:P. Čunderle, red. 



Byl to můj poslední večer ve městě Tainan. 
Rozhodl jsem se pro večerní procházku městem, 
bez konkrétního cíle, jen tak. Náhle padla kapka 
deště, po ní druhá. V televizi hlásili přicházející 
tajfun, tohle mohla být předzvěst. Nehodlal jsem 
zmoknout, otočil jsem se tedy zpět a přidal do 
kroku. Přišel jsem k hotelu a najednou se mi ne-
chtělo hned dovnitř. I vybral jsem si stánek 
s občerstvením naproti. Zavírali. Děda se už dí-
val na televizi a bába zrovna uklízela. „Beer?“, 
zeptala se. Zavrtěl jsem hlavou. „Cha“,  požádal 
jsem o čaj a hned dodal, teď už anglicky, „ice“ . 
Bába zamířila k ledničce, vyštrachala plastickou 
lahev ledového čaje, přistrčila přede mne skle-
ničku a nalila. Podala mi papírové ubrousky a 
naznačila, ať si otřu pot z čela. Ti dva se pak 
chvilku spolu bavili a člověk jako by slyšel pá-
rek našich staroušků… „ještě není hotovo a ty 
už si sedíš u televize“… „dej mně pokoj, ten stůl 
si už ukliď sama“… mezitím si všimla, že mám 
dopito, přišla ke mně, dolila a lehce posunula 
stůl, abych měl lepší výhled na televizi. Seděl 
jsem nyní již vedle dědy… „Tajfun“ …řekl 
jsem, aby řeč nestála, a věřte nevěřte, děda se 
dal do řeči a co povídal, to nepotřebovalo pře-
kladatele, to bylo asi tohle… „ba, ba, letos je 
těch tajfunů nějak moc, 19 lidí to vzalo s sebou 
minule, veškerou zeleninu zničilo na poli, bude 
drahota…“ Čas se nachýlil, vytáhl jsem peně-
ženku z kapsy, že zaplatím, a na to bába, opět 
jasně a bez překladatele… „i kampak panáčku 
na nás s penězi, přišel jsi k nám žíznivý i napít 
jsme ti dali, to by tak hrálo, abychom peníze od 
tebe brali, tak jen běž a bůh tě opatruj a stav se 
zase někdy, půjdeš-li kolem!“ Že jsem si to 
všechno vymyslel? Že to mohlo být jinak? Že by 
se takhle párek našich staroušků vůči přivandro-
valému turistovi odněkud z Asie nikdy nezacho-
val?  A já tvrdím že ano. Dobří lidé žijí všude. 

Hongkong  
Jako malý kluk jsem sbíral známky. Pamatuji 

přesně, jak jsem držel známku s nápisem Hong 
Kong a nahlas jsem si ta dvě slova opakoval, 
zněla jak údery zvonu. Snil jsem o tom, co se asi 
za tím názvem skrývá. Taktéž mě fascinovala 
známka s nápisem Macao. Snad proto, že mi ten 
název připomínal moje tehdy oblíbené Malcao. 
Obě ta místa mají podobný osud. Dříve britská, 
resp. portugalská kolonie, přešly v devadesátých 
letech pod správu ČLR. Dnes mají statut SAR 
(Special Administrative Region of China - 

Zvláštní regionální správa Číny), ale pod hes-
lem „Jedna země, dva systémy“ jim byl do znač-
né míry ponechán prostor pro svobodné podni-
kání. Zatímco Hongkong se stal významným 
asijským městským státem s kontejnerovým pří-
stavem a sedmou největší burzou světa, z Macaa 
se stalo největší hráčské centrum světa s četnými 
kasiny a hotely. 

První dojmy 
Hongkong je považován za jedno z nejdraž-

ších míst na světě, a to se týká především cen 
hotelů. Doporučoval bych všem případným ná-
vštěvníkům počkat s ubytováním na poslední 
chvíli, kdy internetové ceny padají až o 50 %. 
Také jsem poslechl rady průvodce Lonely Pla-
net a ve směnárně na letišti směnil jen nejnutněj-
ší částku. Oproti směnárnám ve městě tam mají 
nastavený velmi nepříznivý kurs. Dalším nepří-
jemným překvapením je cesta z letiště jejich 
rychlovlakem Airport Express, kterému se člo-
věk nevyhne. Za nějakých 12 minut jízdy zaplatí 
100 HK dolarů, což je něco přes 200,- Kč. Ze 
stanice Kowloon Station, kde vystoupí, se na 
hotel nedostane jinak než taxíkem a zde konečně 
alespoň malá satisfakce; jízda cca 15 minut ne-
přijde našince na víc než nějakých 100,- Kč. 
Krátce po mém příjezdu na hotel se rozpršelo. 
To se ohlašoval tajfun Kammuri. Na pokoji ho-
telu byla sice varná konvice, ale nebyl k dispozi-
ci čaj. Voda sice tekla, ale nebyla pitná (na 
Taiwanu je v takovém případě všude k dispozici 
voda zdarma, třeba balená). V televizi pouhé 4 
programy, z toho jeden anglický. Internet k dis-
pozici, ale za 60,- Kč na půl hodiny. Deštníky  
u recepce nepůjčují, kde jsem na tu myšlenku 
přišel (např. v Singapuru či Taiwanu, chtělo se 
mi říci). Díval jsem se tu noc z okna hotelového 
pokoje v 15. poschodí na ulici dole a poslouchal 
déšť, jak bubnuje na sklo. Světla blesků každou 
chvíli přebila světla neonů tam venku. Tak tohle 
je tedy ten můj vysněný Hong Kong! Některým 
snům je snad lépe nechat je být…  

Příštího rána jsem se dozvěděl, že letadlo, kte-
ré letělo hned za tím mým, muselo ve výšce 100 
metrů přerušit kvůli poryvům větru přistávací 
manévr a vrátit se na Taiwan. Měl jsem tam být 
já, řekl jsem si skoro lítostivě, tolik se mi chtělo 
být pryč odtud. Dlužno však říct, že to bylo na-
posled. 

Hongkong je krásný!  
Nastala normální „práce“. Obstarat si mapy, 

síťovou jízdenku, návštěva těch turistických 
nej…, a že jich v Hongkongu není málo! Snad 

každý zná, třeba z obrázků, panorama Hongkon-
gu, nazírané z poloostrova Kowloon. Obrysy 
mrakodrapů na druhé straně můžete milovat či 
nenávidět, ale nenechají vás lhostejnými. Každý 
večer v době od 20.00 – 20.20 je to vše ještě 
umocněno hudbou, dle níž jsou z budov mrako-
drapů vysílány laserové paprsky na všechny 
strany. Můžete se poté projít po promenádě, kte-
rá je věnována hongkongskému filmu a po vzo-
ru Hollywoodu i zde najdete na chodníku otisky 
dlaní nejslavnějších filmových hvězd. Můžete se 
vydat tramvají – spíše lanovkou – na nejvyšší 
vrchol v okolí zvaný Peak, navštívit tamní gale-
rii a podívat se na noční Hongkong pěkně shora. 
Můžete se projet dvoupatrovou tramvají, snad 
jedinou svého druhu na světě a hezky seshora 
pozorovat ten cvrkot tam na ulici. Totéž 
v dvouposchoďových autobusech. Můžete na-
vštívit slavný zábavní Ocean Park a třeba se po-
dívat na dvojici brášků, 3letých pand, které to-
muto parku věnovala Čína u příležitosti 10. vý-
ročí nezávislosti HK. Nebo se projet na vražed-
né horské dráze nazvané Dragon, po níž vás bu-
de ještě chvíli bolet hlava. Či navštívit žraločí 
akvárium, ptačí divadlo a jiné. K tomu všemu se 
dostanete lanovkou. Cestou zpět se mě dvě děv-
čata ptala, odkud jsem. Jméno mé země jim nic 
neříkalo, ale když jsem se zmínil, že Česká re-
publika získala jako první zlatou medaili 
(Kateřina Emmons, ve střelbě), způsobně mi za-
tleskala. Byla to doba olympiády, v níž HK hrál 
také svoji roli – byly zde jezdecké disciplíny. Na 
den zahájení, 8. 8. 08 se v Olympic Piazza, na 
špičce poloostrova Kowloon, shromažďovaly 
davy lidí, aby na velké obrazovce shlédli slav-
nostní zahájení. I já byl mezi nimi, jenže mi při 
osobní prohlídce nalezli deodorant-spray, a ten 
mi jako nepovolenou věc zabavili. Na večerních 
zprávách televize HK jsem se pak mohl vidět 
pod titulkem „Přísná, ale nutná bezpečnostní 
opatření“. Co už do televize nedali, bylo to, že 
jsem se po chvíli vrátil ke vchodu s tím, že 
opouštím to jejich slavné Olympic Piazza, ale  
„ne bez mého spraye“. Po chvilce dohadování 
mi ho skutečně vydali zpět. Závěr ceremoniálu 
jsem již viděl v bezpečí své postele na hotelo-
vém pokoji a musím říci, že komentátoři televi-
ze HK byli opravdoví profesionálové, našemu 
týmu přisoudili favorizované postavení na zla-
tou medaili v podobě Štěpánky Hilgertové a jen 
jednou za celý ten dlouhý čas se spletli a nazvali 
mou zemi Czechoslovakia. 

      Miroslav Klučka, dokončení v dalším čísle 

Panorama Hongkongu s moderní budovou divadla. Rybáři v zátoce.                                                                  Foto: M. Klučka 
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Dnes na otázky odpovídá litovelský 
mistr FIDE a velká juniorská šachová 
naděje naší země Jan Krejčí. 
Zhruba poslední dva roky jsme se 
osobně moc nevídali a já můžu jen 
konstatovat, že čerstvý student gym-
názia má už hodně daleko k malému 
klukovi, jak jsem ho ještě docela ne-
dávno znal já. Jak stíháš aktuálně 
školu a do toho šachy?  

Po skončení základní školy jsem se dostal na litovelské gymnázium a 
čeká mě celá střední škola. Takže je to pro mě samozřejmě nové. Ale mys-
lím, že to půjde. Táta se už domlouval s vedením školy, zda mě budou 
pouštět na význačnější šachové podniky a zatím se zdá, že vstřícnost mo-
hu očekávat.  

Ptám se proto, že předpokládám průběžně nabitý šachový program. 
Je pravda, že za šachovnicí jsem téměř neustále. Turnajů hraji hodně 

spíš v létě. Předoni jsem se jen za letní měsíce zúčastnil čtyř podniků, loni 
jich bylo pět. Kromě toho jsem už v minulosti zkusil v zimě hrát 
v Mariánských Lázních a v Litomyšli. Nevylučuji, že něco z toho letos zo-
pakuji. K tomu připočítejme mistrovství republiky a v případě slušného 
výsledku, který se v předchozích letech naštěstí pokaždé podařil, následně 
i účast na mistrovství Evropy či na světovém šampionátu. Průběžně pak  
o víkendech hraji dvě šachové ligy, záleží na tom, jaké možnosti má klub 
Litovle. Třeba loni jsem si zahrál extraligu. Nad rámec praktické hry ve 
výše uvedených soutěžích absolvuji ročně pět až šest tréninkových sou-
středění. 

Tomu tedy říkám program! Tvým oficiálním trenérem je už několik let 
Sergej Berezjuk. Jak spolu vycházíte? Vyhovuje ti jako trenér?  

Jsem rád, že mě trénuje. V tomto směru patří k těm nejlepším u nás. 
Dostal jsem od něj velmi dobrou šachovou školu, za kterou jsem vděčný. 
Vycházíme spolu fajn, nicméně je pravda, že jako trenér je přísný. Pedant-
sky vyžaduje systém tréninku, neustálé a tvrdé rozbory partií. A velký vý-
znam přikládá fyzické přípravě. Mě třeba nikdy moc nebavilo chodit vlek-
lé túry. Ale on na soustředění klidně zorganizoval a šel dvacetikilometro-
vý výšlap, ze kterého jsem se vrátil úplně hotový.  

Zlepšuješ se rychle. Zejména za poslední dva roky jsi udělal velký vý-
konnostní skok. Jak aktuálně hodnotíš svoje slabiny a přednosti ve hře? 

Nejslabší jsem zatím ve složitých koncovkách, případně pokud je příliš 
zamotaná střední hra, nemusím najít dobrý plán další hry. Nejraději mám 
pozičně vyhraněná postavení nabízející konkrétní a jasné postupy. Netvr-
dím, že si rád nezakombinuji a pokud je to nutné, jsem obvykle schopen 
kombinaci uspokojivě propočítat. Přesto více tíhnu k pozičnímu a strate-
gickému pojetí partie. Z tohoto důvodu se mi ze všech šachistů asi nejvíc 
líbí někdejší mistr světa Fischer. Přijde mi, že on uměl proniknout do libo-
volné pozice s porozuměním. Byl to v mých očích vysoce univerzální 
hráč, měl často fantastické plány a geniální myšlenky.  

Zkus se trochu i pochválit…      
Nenaříkám si na úroveň znalosti teorie zahájení. Snažím se otevření hry 

hodně studovat, doplňuji si aktuální informace a sleduji pozorně vývoj 
v této oblasti. Ještě stále nejčastěji hraji bílými v prvním tahu dvojkrok 
královského pěšce, ale snažím se přecházet i do zavřených her. Černými 
zkouším Španělskou hru, Sicilskou obranu a v zavřených systémech Me-
ránskou variantu Slovanské obrany. 

Táta je dobrý šachista úrovně kandidáta mistra. Je to fajn mít odmalič-
ka takto silného hráče doma vedle sebe, ne?  

Je to obrovská výhoda, čímž nechci říct, že to nemá i stinné stránky.  
U nás to každopádně bylo tak, že vzhledem k mému věkovému odstupu 
sestry, táta nejdříve učil šachy ji. Často jsem přihlížel a dost toho odkou-
kal. Později začal učit samozřejmě i mě. Sestru to ovšem po nějaké době 
přestalo bavit, a tak se otec šachově věnoval pak už jen mně. Hrát mě ba-
vilo vždycky, horší to bylo se soustavným tréninkem. Jenže táta byl 
v tomto ohledu nekompromisní. Když jsem byl malý, trénovali jsme den-
ně. Vím, že to zní skoro přemrštěně, ale po určitou dobu to tak skutečně 
bylo. Věnovali jsme šachu dvě či tři hodiny denně. To se mi občas nelíbi-
lo, prostě se mi nechtělo, některé dny jsem byl líný a nebo bych se případ-
ně bavil rád něčím jiným. V tomto byl táta neoblomný. Dnes už to chápu 
víc. Každopádně je fakt, že bez něj bych dnes nebyl tam, kde jsem. Stinné 
stránky takovéhoto vztahu se projeví spíše později, když se stane, že pak 

už má žák vyšší úroveň než učitel. U nás doma už tomu tak je. Přesto má 
táta průběžné tendence mi do hry mluvit. A ačkoliv netvrdím, že nemá 
sem tam pravdu, často se už neshodneme. S tím se ale nedá nic dělat. Vě-
řím, že táta mi bude radit i kdybych jednou dosáhl až na velmistra (smích). 

Pamatuji si, jak na jednom z turnajů v minulých letech, pořádaný tehdy 
klubem Litovle, počítač ve švýcaru nalosoval vás dva proti sobě. Byl jsi 
tenkrát o něco menší, ale výkonnost už jsi měl slušnou. Dobírali jsme si 
tehdy s ostatními hráči tátu, jak to bude. A on se smál: „V klidu, chlapi, 
pořád má ze mě ještě na šachovnici strach.“ Ta partie nakonec skončila 
remízou. Dnes už by ses asi nebál, co? Chci se však zeptat na něco jiného. 
Jak bys dnes bral situaci, kdyby se zase někde na turnaji stalo, že na sebe 
narazíte?  

Hm, asi špatně. Přiznávám, že bych měl velký psychický blok a bylo by 
mi to líto. Představte si, že se to třeba stane hned v prvním, nasazovacím 
kole. A je vymalováno. Jsem ratingově o dost silnější hráč a tudíž musím 
slabšího soupeře nekompromisně porazit. Jenže on je to táta. Nevím, když 
si to zkouším představit, mám z toho hodně smíšený pocit. Nakonec bych 
asi samozřejmě hrál tvrdě na výhru, ale dobře by mi z toho nebylo. A to už 
vůbec nevím, jak by to působilo na něj a jak by to zvládl. 

Nechtěl jsem tě zlobit… Cílem bylo poukázat na možnou paradoxní si-
tuaci. Zamíříme jinam. Jsi výrazná juniorská naděje naší země. Uvědomu-
ješ si to? A pokud ano, nesvazuje tě to někdy?   

O nějakém stísněném pocitu nemůže být řeč. Na reprezentaci jsem si ve 
svých, postupně jdoucích, věkových kategoriích stačil už dávno zvyknout. 
Spíš je v tom odpovědnost, snaha neudělat ostudu a odvést nejlepší výkon. 

Pamatuji tě jako malého kluka, který se šachy teprve učil a dnes je mezi 
námi rozdíl asi jako mezi kopcem v lese a Mount Everestem. Přemýšlel jsi 
někdy o tom, jak rychle míjíš a předbíháš řadové a většinou mnohem star-
ší klubové hráče?  

Ne, nad tím jsem nikdy neuvažoval. Beru to tak, že každý má jiný ta-
lent, jiné možnosti a podmínky a jiný strop, kam se může v šachu dobrat. 
Ale jsem si velice dobře vědom, že navzdory práci a dřině, kterou jsem 
šachu musel dát a dávám, jsem měl ve srovnání s mnohými skvělé výchozí 
podmínky a začal jsem opravdu jako malý kluk. Spíš obdivuji někoho, 
kdo neměl asi desetinu toho, a přesto se tu hru aspoň trochu slušně naučil. 

Jak u tebe funguje přecenění či podcenění soupeře?    
K tomu prvnímu téměř nedochází. Necítím ani nějaký zvláštní strach ze 

silných soupeřů, spíš mám respekt. Na mojí momentální úrovni to beru 
tak, že s kýmkoliv do ELO koeficientu 2500 se dá hrát a kdykoliv taky ně-
co uhrát. Záleží na konkrétní situaci. Legrace pro mě zatím končí 
s velmistry. To ovšem neznamená, že hraji bojácně. Spíš naopak! Vím, že 
nemám co ztratit a jdu do toho. A už se mi nejednou stalo, že se to vyplati-
lo. Horší je spíše podcenění soupeře. V tomto úplně čisté svědomí nemám. 
Nejde o to, že bych se na partii vykašlal, když hraji se slabším hráčem. 
Spíš je to tak, že ho dříve či později dostanu do prohrané pozice a pak za-
čnu hrát ležérně a méně soustředěně. Sem tam se stane, že se někdo od to-
ho dna odrazí, vše zkomplikuje a výjimečně ještě i prohraji. A pokud ne, 
platím za to daň další hodiny a půl dřiny, abych to přece jen dokázal do-
vést do vítězného konce. Nestává se to naštěstí moc často.  

Jakého ratingově nejsilnějšího hráče jsi zatím dokázal porazit?  
Docela aktuálně na loňském turnaji v Pardubicích velmistra Maxima 

Turova s ELO 2586. To jsem měl fakt velkou radost. 
Ptal jsem se kdysi na to samé v jednom rozhovoru velmistra Tomáše 

Orala: zřetelné pojetí o šachu má už i hráč úrovně ELO 1900 a přesto 
s tebou neuspěje. Proč? V čem je ten kvalitativní rozdíl nejmarkantnější? 

Na to se nedá odpovědět jednoduše. Šachy jsou hrou pravidel a uplat-
ňování zásad. Jenže faktorů, které působí současně na šachovnici v jed-
nom momentu, je velmi mnoho. Kdo je umí lépe kombinovat a kdo jim 
lépe rozumí, ten lépe hraje. Není to jen v dobrém propočtu. Může být 
hráč, který bude umět počítat opravdu slušně, ale jestli mu bude třeba chy-
bět cit pro pozici a nebude mít znalosti, skončí nevalně. Když jsem měl 
úroveň ELO 1800, dodržoval jsem základní poziční zásady, snažil se ro-
zumně stavět figury, našel jsem si vždy tah a vzápětí propočítal jeho dů-
sledky. Dnes mám pro pozici mnohem lepší cit, vnímám její případnou 
dynamiku, užitnost figur a práci, kterou odvádějí, místo jednoho tahu na-
jdu tři, spočítám jejich vývoj a pak zvažuji. Zjednodušeně řečeno je to  
o schopnosti hlouběji proniknout do pozice, porozumět jí, vědět, co vyža-
duje, umět počítat a vymýšlet a shromažďovat výhody a… no vidíte, říkal 
jsem, že je toho hodně a jednoduše to vysvětlit nelze.           

Pokračování na vedlejší straně 



SPORT  SPORT  SPORT  

Litovelští kuželkáři hodnotili uplynulou sezónu 2008 na výroční 
schůzi dne 24. 1. 2009 jako velmi úspěšnou. 

A družstvo mužů – hraje moravskoslezskou divizi, kde skončilo po 
podzimní části ze 14 účastníků na 5. místě. Po doplnění nadějnými do-
rostenci hraje velmi dobře, má dobré ambice i divizi vyhrát a zajistit si 
postup do 3. moravské ligy. 

B družstvo mužů – hraje krajský přebor Olomouckého kraje a také si 
vede velmi úspěšně. Ze 14 družstev je na 4. místě. Tento kolektiv je 
taktéž doplňován dorostenci a svými výkony dělá kuželkářům radost. 

C družstvo mužů – v okresním přeboru Olomoucka si rovněž vede vel-
mi úspěšně, když po podzimním kole je z 15 mužstev na 2. místě. Muž-
stvo má výbornou tréninkovou morálku a na jejich výsledcích je to znát. 

D družstvo tvoří žáci, dorostenci a začínají kuželkáři. I toto družstvo 
má stoupající úroveň a dobrou věcí je, že se tady rozehrávají naši do-
rostenci. Po podzimním kole jsou na 11. místě z 15 družstev. 

Dorostenci hrají 2. ligu, která má 10 účastníků a jsou po podzimním 
kole na 6. místě s rozdílem 2 bodů od 2. místa. Věříme, že chlapci při 
svém tréninkovém úsilí nám udělají hodně radosti v jarním kole. V prv-
ním letošním utkání 2. dorostenecké ligy zvítězili na naší kuželně 3:1 
proti TJ ČKD Blansko. O výhru se zasloužili M. Jindra výkonem 368 
kolků, T. Truxa výkonem 373 a D. Čulík výkonem 396 kolků. Zvítězili 
celkem o 53 kolků.                                                                     J. Čamek 

Aqua aerobic (neboli vodní aerobic) není rychlý ani nebezpečný. Má 
obrovskou výhodu – je zdravý a účinný. Díky odporu vody klouby netr-
pí, svaly sílí a podkožní tuk mizí.Vodní aerobic se vyvinul naprosto při-
rozeně z rehabilitačního cvičení, kterému se oddávali pacienti s bolest-
mi pohybového aparátu i sportovci, kteří potřebovali zregenerovat una-
vený, opotřebovaný či dokonce zraněný organismus. Ve vodě mohli dě-
lat cviky, které by na suchu byly prostě neproveditelné. Aqua aerobic se 
úplně osamostatnil asi před deseti lety ve Spojených státech. I „oby-
čejní“ smrtelníci, kteří se vrcholovému sportu oddávali jen v křesle  
u televize, zjistili, že cvičení ve vodě je velmi efektivní a příjemnou for-
mou pohybu. Nová forma vodního pohybu se naproti tomu dynamicky 
vyvíjela a s přibývajícími cviky rostla i spokojenost zúčastněných. Vě-
nují se mu samozřejmě hlavně ženy. Vodní cviky totiž dokáží až pře-
kvapivě dobře ukrajovat z přebytečného tuku a formovat postavu. Mno-
ho mužů navíc považuje aqua aerobic za čistě „holčičí“ záležitost. Je to 
škoda - vzhledem k příznivým zdravotním účinkům tohoto sportu.  

Začít se dá v každém věku a s jakýmikoliv proporcemi. I obézní člo-
věk začne (samozřejmě v kombinaci s vyváženou stravou a správnou 
životosprávou) dost brzy pociťovat, jak ho opouštějí první gramy a tělo 
je uvolněnější, pohyblivější. Kdo s nadváhou problémy nemá, ucítí zase 
záhy pevnější svaly. Cvičit může opravdu úplně každý - včetně těhot-
ných, seniorů i dětí. Pokud se člověk rozhodne pomocí vodního aerobi-
ku zhubnout nebo zformovat postavu, měl by se připravit na celkovou 
změnu životního stylu a jídelníčku. Do bazénu by měl docházet pravi-
delně 1 – 2krát týdně, a to po dobu minimálně tří měsíců. 

Vodní aerobic zná i cvičební pomůcky. K posilování a relaxaci slouží 
vodní nudle, činky, míče. Zkuste toto relaxační cvičení, určitě budete 
spokojeni!                                                                                             J.Š. 

Plavecký bazén při základní škole Vítězná 1250 Litovel 

pořádá pravidelné cvičení ve vodě každé úterý 
19.00 – 20.00 hodin, cena:   50 Kč/1 hod. 

Tatran Litovel, oddíl kuželek  
pořádá ve dnech jarních prázdnin  
10. – 11. února 2009  
nábor mládeže  
pro kuželkářský sport na kuželně Modrá hvězda.  
Soutěžit budou chlapci a dívky ve dvou kategoriích:  
10 – 12 let a 13 – 15 let. 
Začátky vždy v 9.00 – 12.00 hodin, odpoledne 13.00 – 15.00 hodin. 
Soutěž je dotována věcnými cenami.  
Přijďte okusit pěkný kuželkářský sport, který má v Litovli dobrou  
úroveň. Vezměte si s sebou sportovní oblečení a obuv.  
Srdečně Vás zve výbor kuželek Tatranu Litovel 
Bližší informace:        Jaroslav Čamek, Žerotínova 264, Litovel  

KRÁTCE. Jiřina Ščučková, třetí nejlepší cyklistka v republice 
žijící v Litovli, končí s profesionálním sportem. Dále bude soutěžit  
v atmatérských cyklistických závodech. Rozhovor s ní přineseme v dal-
ším čísle Litovelských novin. 

Pokračování článku z vedlejší strany.  
To je stejné jako se zabývat tím, proč někdo zvládne šachy třeba do 

úrovně ELO 1700 a dál se nepohne, někdo do kandidáta mistra a někdo se 
tím mistrem stane. Snaží se všichni, ale zřejmě má každý svůj strop. A ne 
každý má také čas se šachu věnovat naplno a průběžně.  

Obligátní otázka: co ty a počítač? 
Samozřejmě, že soustavně pracuji s PC. To je dnes už při přípravě na 

soupeře nezbytné. Používám jako všichni průběžně aktualizovanou mega-
databázi partií, která mi hodně pomáhá. Za prvé vidím, co soupeř hraje a 
do jakých chodí variant, za druhé se v rámci přípravy na něj nejen učím ty 
varianty, ale snažím se v nich najít zlepšení. Někdy to vyjde hned 
v zahájení. Překvapím novinkou protivníka, získám výhodu a tu realizuji. 
Ovšem bývá to i naopak. Pak je třeba si chybu uložit do paměti a napříště 
se jí vyhnout. S šachovým programem rozebírám hlavně partie. Při úrovni 
jeho hry mi ukazuje všechny možné varianty, předkládá různá řešení. Je to 
velká pomoc. Nejraději mám Fritze a Rybku. Jsou samozřejmě i jiné špič-
kové programy, já si vybírám ty, které tíhnou spíše k taktičtější a dynamic-
ké hře. Třeba Rybka je v tomto opravdu výborná. Jeden z mála programů, 
který je ve svém nastavení a naprogramování ochoten překročit bariéru 
úcty k materiálu a obětovat třeba pěšce za iniciativu. Co se týče on-line 
hry na internetu, tak tu provozuji výjimečně. Trenér Berezjuk tvrdí, že je 
povrchní a dost kazí hráče. Myslím, že má pravdu. Čímž nechci říct, že to 
někomu nemůže vyhovovat a nebo ho to bavit. Vím, že tam chodí i hodně 
silní hráči. 

Získal jsi titul mistra FIDE, schází ti poslední norma k titulu mezinárod-
ního mistra a nad rámec tohoto máš jistě další plány… 

Titul IM je opravdu prvořadý. Postupně samozřejmě přijde chuť i na 
úroveň velmistra, ale v tomto ohledu je to už opravdu těžké. Když bych to 
zvládl do dvaceti (pozn. autora: tj. za 4 roky), budu nad míru spokojený. 

Ale to je spíš zbožné přání, než abych si myslel, že to musí vyjít. Je to slo-
žité. Kdysi mi přišla i norma mezinárodního mistra těžká a dnes mně schá-
zí poslední norma, takže třeba za dva roky… Asi má všechno svůj čas. 
Přesto jsem hodně zdrženlivý a jsem si vědom, že je to i o sportovním 
štěstí. Navíc mě ve skromnosti udržují i názorné příklady. Třeba tak dobrý 
hráč jako je mezinárodní mistr Pavel Šimáček se s velmistrovskými nor-
mami rovněž trápí. Takže já nemusím být žádná výjimka. Nad rámec titulů 
mám jediné přání: hrát jak nejlépe umím a dotáhnout to, kam až to půjde. 

Dnes se najdou dle výkonnosti i horší hráči než jsi ty, kteří ve svém mlá-
dí přesto sní o kariéře profesionálního šachisty. Napadlo tě někdy, že by 
tě šachy i živily? 

Nikdy! To ani náhodou! Myslím to vážně… Je to senzační hra, skvělý 
sport, ale jen na úrovni koníčka. Chci hrát, třeba si šachem i přilepšit či 
přivydělat, když to půjde, ale tím to končí. Maximálně mi ty finance po-
mohou k dalším šachovým aktivitám, ale živit mě bude určitě něco jiného. 
I kdybych byl jednou velmistrem, neuvažoval bych o tom. Chci v klidu 
udělat střední školu a pak se samozřejmě pokusit jít studovat vysokou, 
snad nejlépe nějaký ekonomický obor. V tom vidím větší jistotu a vzdělá-
ní považuji za prvořadé. Ono to skoro vypadá, že jsem moc vzorný, co? 
Jenže je to v něčem jiném… Já totiž občas můžu na vlastní oči vidět ně-
které hráče – i řadové velmistry – kteří se šachem živí. Myslím, že není o 
co stát. Velká dřina a nervy za mizerný výdělek, naprostá nejistota, častá 
izolovanost od rodiny a na místo ní desítky hotelových pokojů a ubytoven. 
Nevím, mě takový světoběžnický život neláká ani v nejmenším. 

Děkuji za rozhovor a přeji jménem Gambitu hodně zdaru!  
Ladislav Spurný (kráceno) 

 
Rozhovor vyšel v aktuálním čísle časopisu Gambit, což je oficiální šacho-
vý časopis šachového svazu Olomouckého kraje.  
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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 

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

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

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

• prodej nemovitosti (bar s hernou) v Uničově. Ne-
movitost napojena na veškeré inž. sítě. Cena 3,05 mil. 

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

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

zprostředkováváme prodej nové výstavby 17 RD 
Křelov – Břuchotín, info: www.carmanhome.cz 

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. 

 

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

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

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

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

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  LITOVEL  
odbor školství, kultury a sportu 

náměstí Přemysla Otakara 778, 784 01 LITOVEL 

Tel.: 585 153 153 
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 pí-
semné přihlášce - a to nejpozději 18. února 2009. 

 
PÍSEMNÉ PŘIHLÁŠKY (S UVEDENÍM KONTAKTNÍ ADRESY A ČÍSLA TELEFO-

NU) VČETNĚ POŽADOVANÝCH NÁLEŽITOSTÍ ZASÍLEJTE DOPORU ČENĚ 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 



 


