
Vážený pane starosto, přijměte gratulaci  

k Vašemu zvolení do vedení města. Můžete se 

čtenářům ve stručnosti představit? 
 

Narodil jsem se 15. října 1955 v Sušici na 
Šumavě, kam se moje maminka provdala. Po-
važuji se ale za Litoveláka, moje maminka se 
po osmi letech manželství vrátila s dětmi do 
Litovle ke svým rodičům. V Litovli jsem na-
vštěvoval Základní školu na Jungmannově uli-
ci a zdejší gymnázium. V Praze jsem potom 
studoval na vysoké škole ekonomické obor 
finance a úvěr. Po studiích jsem 12 let praco-
val ve Státní bance československé 
v Olomouci. Přišla „sametová revoluce“ a ban-
ky se začaly vracet do bývalých okresů. Zaklá-
dal jsem Komerční banku - její pobočku 
v Litovli, a byl jejím ředitelem 13 let. Když 
Komerční banku koupila francouzská banka 
Société Générale, změnil se tady styl práce, 
který byl převážně už jen o prodeji, a mě jako 
ekonoma neuspokojoval. Přihlásil jsem se do 
výběrového řízení na jednatele Čerlinky, kde 
jsem uspěl, zde jsem působil 6 let. 
Do zastupitelstva města jsem byl zvolen po 3 
volební období. Manželka Vlasta je ředitelkou 
Základní a mateřské školy v Července. Máme 
jednoho syna Martina, který vystudoval rovněž 
VŠ ekonomickou a bydlí v Praze. Máme dvě 
vnoučata, Helenku a Marka.  
Jako zastupitel města Litovel jste se již dlouhou 
dobu podílel na řešení otázek spojených 
s děním ve městě. Jaká je Vaše vize dalšího roz-
voje města Litovle?  

V Litovli byly v předchozích volebních obdo-
bích vybudovány potřebné „velké stavby“. Pře-
devším kanalizace, což byla stavba velmi složi-
tá; v minulosti ani jedno vedení města nenašlo 
odvahu se do ní pustit (Litovel leží na tekutých 
píscích). Ve městě byla také postavena nová 
škola, dům s pečovatelskou službou, čistička 
odpadních vod, průmyslová zóna. Moje vize 
dalšího rozvoje města tedy už není ve velkých 
stavbách, ale takříkajíc v dotažení a vylepšení 
úrovně životního prostředí města. Mým přáním 
je, abychom měli krásně upravené město a ob-
ce, podobně, jako je tomu např. v Rakousku; 
byl bych velmi rád, pokud bychom se i u nás 
k této úrovni dopracovali. Kanalizace je zákla-
dem pro to, abychom mohli postoupit dál - bu-
dovat nové chodníky, silnice, modernizovat 
náměstí, opravovat fasády.   
Co vidíte jako nejnaléhavější, na co se chcete 
zaměřit v první řadě? 
 

Důležité je dokončení kanalizace – dnes se 
buduje v připojených  obcích, ve Třech Dvo-
rech, v Chořelicích, hotová již je v Nasobůr-
kách. Pokračovat se bude v Chudobíně, Rozva-
dovicích, Unčovicích, Březovém a Vísce. Ka-
nalizační soustava bude v závěrečné fázi dobu-
dována v Myslechovicích, Nové Vsi a Savíně. 

Rekonstrukce náměstí byla připravována již 
minulým vedením města, je zpracován projekt, 
který byl zaslán spolu se žádostí o dotaci na 
Olomoucký kraj. Bohužel – náš projekt skončil 
první pod čarou – tedy jako první projekt, který 
prostředky nezískal. Chceme proto co nejdříve 
jednat, proč náš projekt nebyl podpořen, a o 
získání prostředků budeme znovu žádat. 

Zahájili jsme obnovu restaurace na Záložně, 
jde o centrum města a její provoz bezprostředně 
souvisí také s cestovním ruchem. Projekt rekon-
strukce celé Záložny je zpracován na 80 mil. 
Kč, takto velká částka se ale městu nepodařila 
nikdy získat. Řešením je zahájení obnovy Zá-
ložny po jednotlivých provozních částech, při-
stoupili jsme k rekonstrukci restaurace a ta by 
měla být již v jarních měsících roku 2011 ote-
vřena. Náklady na její obnovu dosáhnou 16,7 
mil. Kč. Jednali jsme s vedením Litovelského 
pivovaru, snažíme se Pivovar získat k účasti na 
financování projektu s tím, aby si tuto restaura-
ci vzal za svou. Mohla by to být „výkladní skříň 
Pivovaru Litovel“ s interiérem zaměřeným 
na historii pivovarnictví. Vidíme tuto variantu 
jako zajímavou příležitost pro oživení turistic-
kého ruchu. 

Budeme pokračovat ve výstavbě cyklostezek. 
Cyklostezky a propojení s okolím jsou další 

podmínkou pro rozvoj turistického ruchu; v 
době dovolených se tady objevují i zahraniční 
turisté. V rámci programu „Bezpečná Litovel“ 
jsou získány dotace na cyklostezky Rozvadovi-
ce – Unčovice, Litovel – městský hřbitov, Lito-
vel – Tři Dvory, tyto budou v roce 2011 vybu-
dovány. V případě cyklostezky Litovel – Tři 
Dvory se jedná o propojení Tří Dvorů s cyklos-
tezkou na Březové.  

Zastupitelstvo města schválilo odkup Soko-
lovny od Sokolské župy, kupní smlouva na 2 
mil. Kč je již k podpisu v Praze. Město bude 
muset investovat do sociálního zázemí, na vyu-
žití budovy a hřišť má zájem Tělovýchovná 
jednota Tatran Litovel s tím, že se hodlá na in-
vesticích do areálu podílet. Tatran ve volbách 
vystoupil rovněž jako politické hnutí a má své 
členy v zastupitelstvu města, věřím, že užší 
spolupráce bude ku prospěchu věci. 

Zmíním se i o tom, co tíží občany v Nasobůr-
kách – je to val z navážkové zeminy u průmys-
lové zóny, zůstal tady z doby budování kanali-
zace, jde o cca 30 tisíc kubíků. Chceme část 
zeminy odvézt, nabízí se možnost využít ji při 
rekultivaci staré nasobůrské cihelny. Další část 
chceme ponechat a vybudovat protihlukový val, 
místo upravit výsadbou zeleně.  

Jako další důležitou akci uvedu rekonstrukci 
školní družiny a jídelny při ZŠ v Jungmannově 
ulici, je vypracována studie a připravován pro-
jekt obnovy tohoto objektu. Také zateplení bu-
dov mateřských školek chceme řešit plánovitě, 
dosud jsou odstraňovány nejnaléhavější nedo-
statky. 

Dokončení článku na straně 4. 

 Z obsahu: 

 INFORMACE ÚŘADU PRÁCE 

 MISSIS MORAVY Z LITOVLE 

 MUZEUM V MLADČI 

 POZVÁNKY NA KULTURU 

 
Vážení spoluobčané, 

do nastávajícího nového roku Vám přeji 

hodně zdraví, pracovních a tvůrčích sil.  

Podílejte se s námi na rozvoji města tak,  

aby bylo milým domovem pro nás všechny.  

 

Ing. Zdeněk Potužák, starosta města Litovel 



Příspěvek na péči od 1. 1. 2011 
Od ledna 2011 bude MěÚ Litovel, odbor sociální snižovat příspěvek 

na péči ve stupni I. (lehká závislost) z částky 2 000,- Kč na částku 800,- 
Kč měsíčně. Na základě této skutečnosti bude všem, kterým byla při-
znána péče v I. stupni závislosti, zasláno v měsíci lednu písemné sděle-
ní o změně výše tohoto příspěvku podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění účinném ode dne 1. 1. 
2011. Toto sdělení nebude doručováno do vlastních rukou. 

Příspěvek na provoz motorového vozidla v roce 2011 
Na rok 2011 činí výše příspěvku na provoz motorového vozidla pro 

občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných 
výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupeň, 3 360,- u jed-
nostopého vozidla a 7 920,- Kč u ostatních vozidel. Pro občany, jejichž 
zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce 
zdravotně postižené občany II. stupeň, 1 150,- Kč u jednostopého vozi-
dla a 3 000,- Kč u ostatních vozidel.                    Mgr. Pavel Procházka 

Máme za sebou vzrušené období voleb. Na radnici zasedlo obnovené 
zastupitelstvo a nový starosta. Volby jsou projevem úcty a důvěry oby-
vatel vůči jednotlivým osobnostem, pro ně pak čestným závazkem. Při 
konečném výběru kandidátů se někdy nedostalo právě na toho  
„našeho“. Rozhodla však zákonná většina a zpětné úvahy jsou zbytečné. 
Zájem zastupitelů, ať mají jakoukoli stranickou či jinou legitimaci, se s 
naším shoduje: pracovat tak, aby město prospívalo. V současné hospo-
dářské krizi není jejich úkol jednoduchý. Krizové jevy dolehly i na 
místní společnost (pracovní a finanční nejistota, nezaměstnanost, pro-
blémy podnikatelů). Ve srovnání s velkými aglomeracemi mají naši za-
stupitelé jiné výhody. Většinou se osobně znají, někdy už od dětských 
let. Litovel dosud nepoznala velké skandály a nechutné veřejné soudní 
spory, jakých je v republice nemálo. Předchozí správní garnitura odved-
la dobrou práci. Máme příjemné kulturní prostředí, čisté ulice, nové 
parky a dětská hřiště, novou školu, zmodernizované přísuny potřebných 
energií, čističky odpadních vod i pravidelnou likvidaci hmotného odpa-
du. I penzisté mají kam složit hlavu. Přesto zbývá na mnoha úsecích ve-
řejného života spousta nedostatků, jejichž řešení čeká na nové zastupi-
telstvo.  

Komunální orgány jsou konečným článkem řetězu státního řízení a 
nemají na koho dál přesunovat odpovědnost za stávající problémy. Zbý-
vá jediné – spoléhat se na porozumění a aktivní spolupráci občanů. 
Volbou jsme zastupitelům dali právo to od nás požadovat. My jsme si 

podrželi právo jejich činnost připomínkovat, iniciovat návrhy, vlastně 
kontrolovat. Záleží doslova na každém z nás, jestli se podaří udržovat 
klidné, příjemné občanské soužití. Metody jsou tradičně známé, prově-
řené. Je to dodržování zákonných norem, vzájemná ohleduplnost a při-
pravenost k dobrovolné pomoci, když to okolnosti vyžadují. V Litovli  
s tím máme naštěstí dobré zkušenosti při přírodních katastrofách, které 
nás postihly v posledních desítkách let – vichřice, povodeň, přívaly sně-
hu… Ale i drobné každodenní starosti vyžadují stejný přístup. Jde pře-
devším o sousedské vztahy. Pro mne po celý život byla a je příkladem 
naše malá, stará ulice. Až na nepatrné výjimky jsme si vždycky vychá-
zeli vstříc. Za mého života se už vyměnily dvě generace, ale dobrý zvyk 
trvá. Dnes malé domky nahradily výškové domy a rodinná sídla vilové-
ho typu. I tam sousedské vztahy hrají velmi důležitou roli. Když jsou 
dobré, všem se žije líp.  

Moji francouzští studenti z Grenoblu žertem říkávali: „Ta vaše Lito-
vel je snad pupek světa“ - pro mě určitě. Měli pravdu, krásná příroda a 
přátelské sousedské vztahy mě citově navždy k mému rodišti připoutaly. 
Nevěřte na všemocnost peněz. Bez lidské příchylnosti je život prázdný. 
Přehnaná neústupnost a zlomyslné kroky ještě nikdy k rozumným kon-
cům nevedly. Věříme, že tyto vlastnosti nepřeváží u žádného ze zastupi-
telů, že naopak budou v uvážené shodě hledat možnosti, jak odstraňovat 
aktuální nedostatky, nezadlužovat Litovel, aby naše všední dny mohly 
být klidné a bezpečné, ke spokojenosti občanů. 

K tomu jim jistě každý přeje mnoho vytrvalosti a vůle.  
Bába Cholda 

Změny v přiznávání podpory v nezaměstnanosti v souvislosti se 

změnou Zákona o zaměstnanosti od 1. 1. 2011  
Vyplacení odstupného, odbytného, odchodného 
Uchazeči o zaměstnání, kterému bude příslušet z posledního zaměst-

nání odstupné, odbytné nebo odchodné, se poskytování podpory v neza-
městnanosti odloží až po uplynutí období, jež odpovídá poskytnutému 
odstupnému (skončí-li např. pracovní poměr 31. 1. 2011 a bude poskyt-
nuto tříměsíční odstupné, může být podpora v nezaměstnanosti přiznána 
nejdříve od 1. 5. 2011).  

Ukončení zaměstnání na vlastní žádost nebo dohodou 
Uchazeči o zaměstnání, který ukončí poslední zaměstnání bez vážného 

důvodu sám nebo i dohodou se zaměstnavatelem, bude přiznána podpora 
v nezaměstnanosti po celou dobu v procentní sazbě 45 % průměrného mě-
síčního čistého výdělku, zatímco běžně činí procentní sazba první dva mě-
síce 65 %, další dva měsíce 50 % a zbývající dobu 45 %.  

Zaměstnání vykonávané souběžně s evidencí (tzv. nekolidující za-

městnání) 
U uchazečů o zaměstnání, kteří si podají žádost o zprostředkování za-

městnání a podporu v nezaměstnanosti po 1. 1. 2011, a ta jim bude při-
znána, je vyloučen souběh pobírání podpory v nezaměstnanosti s mož-
ností přivýdělku v tzv. nekolidujícím zaměstnání. Po dobu výkonu tako-
vého zaměstnání nebude podpora v nezaměstnanosti poskytována. 

 
Změny v porodném. 
Nově má nárok na porodné žena, která porodila své první živé dítě a 

zároveň rozhodný příjem v rodině nepřevýšil 2,40 násobek životního 
minima rodiny. V případě úplné rodiny (matka, otec, dítě) nesmí roz-
hodný příjem rodiny (měsíční příjem z kalendářního čtvrtletí, které 
předchází čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo) překročit částku 16 992 
Kč, v případě neúplné rodiny (rodič, dítě) nesmí rozhodný příjem rodi-

ny překročit částku 10 752 Kč. Výše porodného činí 13 000 Kč, narodí-
li se vícerčata, výše porodného činí 19 500 Kč. Změny se týkají rodin, 
ve kterých se dítě narodilo nejdříve 1. 1. 2011. 

 
Změny v rodičovském příspěvku. 
Nově se postupuje u tzv. tříleté a potažmo čtyřleté varianty. Rodičů, 

kterým se dítě zakládající nárok na tuto dávku narodilo do 1. 2. 2009 
(včetně), se změny netýkají, tj. jejich rodičovské příspěvky „doběhnou“ 
postaru. Rodičů, kterým se dítě narodilo v období od 2. 2. 2009 do 28. 
2. 2010, se novela zákona týká, a to v režimu přechodných ustanovení 
zákona. Znamená to, že rodič, který má dítě narozené v tomto období, a 
před rodičovským příspěvkem měl nárok na peněžitou pomoc v mateř-
ství popř. nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, a hodlá 
čerpat rodičovský příspěvek do tří let věku dítěte, musí volbu této vari-
anty provést nejpozději do 28. 2. 2011 (pokud tak již neučinil). Výše 
dávky zůstává stejná tj. 7 600 Kč měsíčně. V případě neprovedení vol-
by „tříleté varianty“ bude rodič od března 2011 automaticky zařazen do 
tzv. čtyřleté varianty s výší dávky 3 800 Kč měsíčně. Rodičů, kterým se 
dítě zakládající nárok na rodičovský příspěvek narodilo 1. 3. 2010 a 
později, se týká už nová právní úprava, tzn. že volbu „tříleté varianty“ 
bude možné provést vždy jen do konce měsíce, ve kterém dítě dovršilo 
9 měsíců života (na rozdíl od právní úpravy platné do 31. 12. 2010, kdy 
se jednalo o lhůtu 21 měsíců života). Výše dávky se nemění tj. činí 7 
600 Kč měsíčně. 

 
Změny v sociálním příplatku. 
Nově mají nárok na sociální příplatek pouze rodiče, kteří pečují o 

zdravotně handicapované děti popř. alespoň jeden z rodičů je dlouhodo-
bě těžce zdravotně postižený nebo je sám handicapovaným nezaopatře-
ným dítětem. Sociální příplatek podle nové právní úpravy náleží do 31. 
12. 2012. 

Ing. Pavlína Hedererová, vedoucí odboru 



2. schůze Rady města Litovel  
se konala dne 6. prosince 2010 
Rada města Litovel projednala a 
schvaluje: 

• předložený návrh Jednacího řádu 
Rady města Litovel 

• uzavření smluv o nájmu pozem-
ků  

• uzavření nájemních smluv na 
pronájem lesních pozemků díl č. 1 
společnosti Loštická lesní s.r.o., díl 
č. 2 společnosti WOOD CAPITAL 
s.r.o. Brno za 1,80 Kč/m2/rok, na 
dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 
2 roky. Před podpisem smluv bude 
Městu Litovel předložen souhlas s 
hospodařením od Správy CHKO 
Litovelské Pomoraví.  

• uzavření Smlouvy o poskytování 
služeb mezi Městem Litovel a spo-
lečností .A.S.A. odpady Litovel, s.
r.o, Cholinská ul., Litovel 

• uzavření Smlouvy o výpůjčce 
odpadových nádob mezi Městem 
Litovel a společností EKO – KOM 
a.s., Praha  

• uzavření Smlouvy o dílo na zpra-
cování Manipulačního a provozní-
ho řádu pro Olomoucký rybník me-
zi Městem Litovel a panem H. H. 
ze Senice na Hané s tím, že finanč-
ní plnění bude až v březnu 2011 z 
rozpočtu pro rok 2011 

• pro již vyhlášené výběrové řízení 
na zhotovitele díla (zakázka malé-
ho rozsahu na služby do 2 mil. Kč 
bez DPH, kdy předmětem díla bu-
de průzkum znečištění, analýza ri-
zik, projekt nápravných opatření, 
žádost o dotaci, vč. příloh) ustano-
vuje pětičlennou komisi pro posou-
zení a hodnocení nabídek: Milo-
slav Číhal, MVDr. Vojtěch Grézl, 
Ing. Zdeněk Potužák, Jaroslav Ská-
la, náhradníci: Petr Šrůtek, MUDr. 
Alena Šromová, Hedvika Webero-
vá, DiS 

• nákup myčky nádobí pro ŠJ Stu-
dentů. Nákup bude hrazen z daňo-
vé úspory 

• výměnu oken v MŠ Kollárova 

• konání max. 3 prodejních trhů na 
náměstí P. Otakara v roce 2011 
s tím, že poplatek za zábor pro-
stranství pro konání jednoho trhu 
bude činit 15.000,- Kč 

• přidělení uvolněného bytu č. 
102 - 2+1, v ul. Vítězná v Litovli, 
č.p. 105, na dobu 1 roku paní A. P. 
a uvolněného bytu č. 208 - 4+1, 
v ul. 1. máje v Litovli, č.p. 791, na 
dobu 1 roku paní P. V. 

• sjednocení nájemného u všech 
obecních bytů od 1. 1. 2011 na 47,- 
Kč/m2 u bytů „standard“ a 42,30 
Kč/m2 u bytů se sníženou kvalitou 

• žádost pana J. P. z Litovle o bez-
platný zábor prostranství na nám. 

P. Otakara v Litovli za účelem 
provozování stánku s občerst-
vením a na dobu provozování 
stánku uděluje výjimku z OZV 
č. 3/2008 o zákazu konzumace 
alkoholických nápojů na veřej-
ném prostranství s tím, že dne 
24. 12. 2010 bude stánek pro-
vozován do 15.00 hodin a dne 
31. 12. 2010 bude provozní doba 
prodloužena do 02.00 hodin. Na 
spotřebovanou energii bude uza-
vřena samostatná dohoda. 
Rada města Litovel stanoví: 

• závěsný odznak může užívat při 
významných příležitostech a ob-
čanských obřadech místostarosta 
pan Petr Šrůtek, místostarosta pan 
Jaroslav Skála, člen rady města 
MVDr. Vojtěch Grézl. Dále rada 
města stanoví, že tajemník MěÚ 
Ing. Radovan Vašíček může užívat 
závěsný odznak při slibu státního 
občanství ČR a jiných významných 
příležitostech. 
 
3. zasedání Zastupitelstva města 

Litovel dne 14. prosince 2010  
ZML schvaluje: 

• předložený návrh 6. rozpočto-
vých změn roku 2010 

• rozpočtové provizorium pro rok 
2011 a jeho pravidla 

• přijetí příspěvku ve výši 
157.710,- Kč, který je finanční 
kompenzací na krytí nákladů spoje-
ných s řešením kalamitního pře-
množení komárů v Litovli 

• uzavření „Darovací smlouvy“, 
dle které manželé R. z Olomouce 
darují Městu Litovel ideální 1/27 
pozemku parc.č. 150/53, o výměře 
949 m2, v k.ú. Myslechovice 

• odkoupení částí pozemků v k.ú. 
Tři Dvory a  odkoupení pozemků 
v ul. Cholinské  

• odprodej částí pozemků firmě 
ČEZ Distribuce a.s. Děčín, za cenu 
1.000,- Kč/m2, pro účely vybudo-
vání trafostanic 

• Obecně závaznou vyhlášku Měs-
ta Litovel č. 2/2010 „O místním 
poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů“ s tím, že roční vý-
še poplatku je stanovena 500,- Kč 
na 1 občana 

• zřízení osadních výborů v míst-
ních částech Březové, Chořelice, 
Chudobín, Myslechovice, Naso-
bůrky, Nová Ves, Rozvadovice, 
Savín, Tři Dvory, Unčovice a Vís-
ka 

• členy Finančního výboru: Ing. 
Milan Procházka, pan Dalibor Jan-
čí, pan Zdeněk Urbánek, Ing. Jan 
Krejčí, paní Jarmila Rozsypalová, 

Ing. Radek Ošťádal 

• členy Kontrolního výboru: 
pan Pavel Veselý, Ing. Roma-
na Ambrožová, pan Jaroslav 
Báča, pan David Baroň, JUDr. 
Marie Mazánková, Ing. Rado-
van Urválek. 
Dále ZML schvaluje: 

• 1. jmenování starosty města 
Ing. Zdeňka Potužáka jako delegáta 
na valnou hromadu společnosti 
VHS Olomouc, a.s., na funkční ob-
dobí 2010 – 2014 a jako náhradní-
ka jmenování místostarosty města 
pana Petra Šrůtka.  

• 2. jmenování místostarosty města 
pana Jaroslava Skály jako delegáta 
na valnou hromadu společnosti 
VHS Čerlinka, s.r.o., na funkční 
období 2010 – 2014 a jako náhrad-
níka jmenování místostarosty města 
p. Petra Šrůtka. 

• 3. jmenování místostarosty města 
pana Petra Šrůtka jako delegáta na 
valnou hromadu společnosti MTS, 
a.s., na funkční období 2010 – 
2014 a jako náhradníka jmenování 
členky rady města Hedviky Webe-
rové, DiS.  

• 4. jmenování člena rady města 
pana Miloslava Číhala jako delegá-
ta na valnou hromadu společnosti .
A.S.A. odpady Litovel, s.r.o., na 
funkční období 2010 – 2014 a jako 
náhradníka jmenování členky rady 
města MUDr. Aleny Šromové. 

• 5. jmenování starosty města Ing. 
Zdeňka Potužáka jako delegáta na 
členskou schůzi Litovelského byto-
vého družstva na funkční období 
2010 – 2014 a jako náhradníka 
jmenování člena zastupitelstva 
města pana Zdeňka Jančího. 

• 6. jmenování starosty města Ing. 
Zdeňka Potužáka jako delegáta na 
valnou hromadu občanského sdru-
žení Moravská cesta (Litovelsko – 
Pomoraví) a jako náhradníka jme-
nování místostarosty města pana 
Petra Šrůtka. 

• 7. jmenování člena rady města 
MVDr. Vojtěcha Grézla jako člena 
Rady pro kontrolu hospodaření 
Odborného léčebného ústavu Pase-
ka, p.o. 
 

• 8. jmenování tajemníka Městské 
ho úřadu Litovel Ing. Radovana 
Vašíčka jako delegáta na valnou 
hromadu zájmového sdružení práv-
nických osob „Střední Morava – 
Sdružení cestovního ruchu“ 

• předložený návrh rozdělení kom-
petencí starosty města, místostaros-
tů a členů rady města 

• záměr realizovat soubor prací a 
činností vedoucích ke zjištění zdro-
jů kontaminace (tj. průzkum zne-
čištění, zpracování rizikové analýzy 
lokality Litovel – Nasobůrky a 
zpracování kompletní žádosti o do-
taci z OPŽP, včetně všech příloh) a 
k odstranění ekologické zátěže 

• podání žádosti Města Litovel o 
členství v občanském sdružení 
Místní akční skupina Moravská 
cesta (Litovelsko – Pomoraví)
ZML souhlasí: 

• s financováním akce „Kanalizace 
a ČOV Litovel – dokončení“ pro-
střednictvím úvěru u Komerční 
banky, a.s., maximálně do výše po-
dílu města 

• se stavbou rodinných domů - pa-
na J. J. z Rozvadovic mimo součas-
ně zastavěné území obce Rozvado-
vice, dále pana T. H. z Čunína a 
paní V. K. z Litovle mimo součas-
ně zastav. území obce Chudobín. 
ZML pověřuje: 

• starostu města a vedoucího fi-
nančního odboru k provádění roz-
počtových opatření v závěru roku 
dle důvodové zprávy 

• radu města schválením uzavření 
smlouvy s firmou (vítězem výběro-
vého řízení) a starostu města podpi-
sem smlouvy o dílo, v níž bude po-
psáno, co by měla zajišťovat – 
zpracování analýzy, podání žádosti 
na OPŽP, zpracování projektu na 
sanaci znečištění, sankce za nedo-
držení termínu pro podání žádosti o 
dotaci ve výši 50 % ceny díla. 

• ZML určuje pro spolupráci s od-
borem výstavby jako příslušným 
úřadem územního plánování mís-
tostarostu města p. Petra Šrůtka. 

Red. 

V letošním roce bylo náměstí Přemysla Otakara v Litovli vyzdobeno 
pro předvánoční náladu nás všech velice decentně a vkusně, zvláště vá-
noční strom se tentokráte vydařil. Jenže! K nelibosti nás všech již 12. 
prosince ráno chyběla část výzdoby – modrá blikající světýlka – na stro-
mech před radnicí. Zloděj se tak namlsal, že další den zmizela veškerá 
výzdoba ze stromů v této řadě. Zvláště tyto krádeže jsou politování hod-
né, kazí vánoční náladu a pohodu nám všem. Jak může mít někdo z této 
odcizené výzdoby radost? 

Co na to policie? Pachatel neznámý… Osobně mu přeji, ať dostane 
svrab a neštovice, a na nose ať mu vyroste velká bradavice.             Red. 



Začátkem ledna po celé republice opět vyjdou do 
ulic skupinky tří biblických králů. Popřejí obyvate-
lům zdraví a štěstí v novém roce a požádají o příspě-

vek na pomoc lidem v nouzi. Tříkrálová sbírka se v našem regionu 
uskuteční již po deváté.  

Účelem Tříkrálové sbírky není jen vybrat co nejvíce peněz, ale také 
vychovávat mladou generaci k solidaritě, spoluzodpovědnosti a lidskos-
ti. Jde o to, aby mladí pochopili, že jsme odkázáni jeden na druhého. 
Jestliže teď nepomůžeme tam, kde je třeba, nemůžeme očekávat, že až 
budeme strádat my nebo naši blízcí, někdo pomůže nám.  

 
V minulé Tříkrálové sbírce pomohlo 95 skupinek koledníků Charitě 

vybrat v celém regionu střediska Litovel (45 obcí) částku 369 992 Kč. 
Část sbírky určenou pro vlastní projekty Charity v Litovli jsme využili 
následovně:  

  80 000,- Kč     ........... podpora provozu pečovatelské služby 
  30 000,- Kč     ........... dovybavení půjčovny zdravotních pomůcek 
  20 000,- Kč    ……….podpora projektu Mateřského centra Rybička 
  42 000,- Kč    ............ přímá pomoc sociálně slabým rodinám 
  20 000,- Kč    ……… pomoc lidem postiženým povodněmi 
Zbývající částka byla použita na humanitární pomoc v zahraničí, kte-

rou organizuje přímo Sekretariát Charity České republiky v Praze 
(bližší informace na www.caritas.cz), na projekty a poradenskou činnost 
Arcidiecézní charity Olomouc (www.acho.caritas.cz) a 5 % z vybrané 
částky na režii sbírky (výroba pokladniček, tisk složenek, příprava 
Tříkrálového koncertu).  

 
Tříkrálová sbírka bude probíhat především o víkendu 8. a 9. ledna,  

v některých obcích ale může proběhnout i v pracovní dny – toto rozhod-
nutí necháváme na místních kolednících. Koledování by mělo být ukonče-
no nejpozději do 14. ledna. V Litovli bude sbírka zahájena v pátek 7. 1. 
2011 v 17.00 hodin dětskou mší spojenou s požehnáním pro koledníky.  

Zbývá už jen připomenout, že organizace sbírky bude stejná jako  
v minulém roce. Všechny skupinky koledníků budou přesně evidovány, 
stejně jako sbírkové pokladničky. Každá skupinka bude mít svého ve-
doucího. Ti pak budou vybaveni potvrzenou průkazkou, která je bude 
opravňovat vybírat peníze na Tříkrálovou sbírku. Pokladničky budou 
zapečetěny na příslušném obecním nebo městském úřadě, kde také bude 
výnos sbírky spočítán a poté převeden na konto Tříkrálové sbírky Cha-
rity České republiky.  

 
Děkujeme za všechny, kterým Váš dar prospěje. 

Ludmila Zavadilová, Charita Šternberk, středisko Litovel 

Předposlední akce roku 2010 se opět vydařila. Autobu-
sový zájezd na sever byl dávno obsazen, a to ještě účastníci netušili, že 
jsme jim objednali krásné počasí i když trošku chladnější, než jsme če-
kali. První zastávka v jiříkovské Pradědově galerii byla kouzelná. Na-
vštívit galerii řezbáře Jiřího Halouzky právě v době adventní má cosi do 
sebe. Pro návštěvníky byli loni tahákem letící andělé s rozpětím křídel 
téměř půldruhého metru, letos byl řezbář pilnější. Pro svůj monumentál-
ní betlém, který se svými 236 figurami v životní velikosti drží prvenství 
v Guinessově knize rekordů, vyřezal hned tři desítky nových soch.
Betlém je i nově nasvícený a sváteční atmosféru navozuje i vánoční 
hudba. Cesta vedla dál do Bruntálu a čekala na nás nejen chutná svíčko-
vá, ale i duchovní zážitek – prohlídka nově instalovaných prostor zám-
ku. Škoda, že čas nevybyl i na prohlídku muzea, tak snad příště!? 

 
Vstupujeme už do třetího roku fungování našeho Seniorklubu a na 

leden 2011 jsme připravili dvě akce. Ve středu 19. 1. to bude schůzka 
seniorů v jídelně DPS od 16 hodin a o týden později, 26. 1., také v DPS 
od 16 hodin beseda s Mgr. Zdeňkou Frištenskou o snad nejslavnějším 
litovelském občanovi Gustavu Frištenském. K prohlédnutí budou cenné 
dokumenty a materiály, ke zhlédnutí krátký snímek.  

 
Těšíme se na vás a do celého roku 2011 všem přejeme stálé zdraví, 

pohodu, krapítek toho štěstíčka a asi značně potřebný optimismus. Plán 
našich akcí na 1. pololetí dáme do poloviny ledna na webové stránky 
města a do naší vývěsní skříňky na Husově ulici.                                  hj 

Ve městě Litovli a v místních částech bylo v průběhu 
měsíce prosince 2010 zaznamenáno mimo jiné i spáchání 
těchto událostí: 

Dne 3. prosince 2010 v nočních hodinách proběhla v Litovli bezpeč-
nostní akce „Mládež“ s cílem zabránění podávání, prodávání a požívání 
alkoholických nápojů nezletilými a mladistvými osobami. V průběhu 
akce bylo zkontrolováno celkem 9 provozoven a v nich 23 mladistvých 
osob, kdy nebylo zjištěno podávání a požití alkoholických nápojů. 

Dne 4. prosince 2010 v 15.15 hodin byl při silniční kontrole v Litovli 
na ul. Palackého kontrolován řidič osobního motorového vozidla a bylo 
zjištěno, že není držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B a dále 
neměl doklad o zákonném pojištění vozidla na rok 2010. 

Dne 5. prosince 2010 v odpoledních hodinách odcizil dosud neznámý 
pachatel v Litovli na ul. Příčná z neuzamčeného motorového vozidla 
mobilní telefon a pánskou peněženku s OP a finanční hotovostí. 

Dne 7. prosince 2010 v odpoledních hodinách vnikl do sklepních pro-
stor panelového domu v Litovli na ul. Vítězná neznámý pachatel a odci-
zil zde různé druhy potravin. 

Dne 11. prosince 2010 v 17.30 hodin došlo k odcizení vánočního 
osvětlení ze 2 stromů na náměstí v Litovli neznámým mužem.  

Policie ČR 

premiéry:     středa   12. 1. a 26. 1. v 18.45 hod.  
reprízy:        denně   v  6.45, v 11.00, v 18.45 a ve 23.00 hod. 
on-line: http://infokanal.litovel.eu 
Informace o kulturních, sportovních i jiných nekomerčních akcích, udá-

lostech a zajímavostech, které chcete bezplatně zveřejnit prostřednictvím 
TV obrazovky ve čteném zpravodajství, sdělte telefonicky či písemně na 
MěÚ Litovel tel. č. 585 153 250 (Ing. J. Hlavinka). 

E-mail: hlavinka@mestolitovel.cz nebo infotv@centrum.cz  
Kolektiv tvůrců Litovelského INFOkanálu Vám děkuje za přízeň  

i konstruktivní připomínky v roce 2010, přeje veselého Silvestra.  

Na viděnou v roce 2011.  

Městská televize Litovelský INFOkanál  

vysílání v lednu 2011  

Dokončení článku z 1. strany. 

Otázka financí je dnes všude prvořadá. Bude se vedení Města vracet 

k řešení obnovy koupaliště?  

Předchozí zastupitelstvo města odhlasovalo, že je třeba provést rekon-
strukci městského koupaliště. Otázka řešení koupaliště se dokonce promít-
la i do výsledku komunálních voleb. 

K dnešnímu dni je podána na Olomouckém kraji varianta obnovy for-
mou nerezové vany, což bylo těsným rozdílem hlasů předchozích zastupi-
telů rovněž schváleno. Noví zastupitelé i programová prohlášení stran 
chtějí hospodárnější, tedy levnější variantu obnovy. Již v lednu 2011 bude 
zastupitelstvo města jednat o tom, která levnější varianta – biokoupaliště, 
plastová vana nebo jiné varianty – bude pro rozpočet města přijatelnější. 
Koupaliště bývá využíváno 3 měsíce v roce, tomu musí být úměrná vyna-
ložená částka. 

Jaké je Vaše očekávání, možno říci i přání, směrem k občanům města a 

místních částí? 

Je pravdou, že v Litovli jsou po komunálních volbách ve vedení města 
zastoupena ta politická sdružení a strany, které ve volbách vyhrály. Nezá-
vislí, kteří získali nejvíce hlasů, SNK – občané a sportovci Litovelska, So-
ciální demokracie, s podporou KDU-ČSL. Není tomu tak, jako v někte-
rých velkých městech, kde se výsledky voleb do složení městských orgánů 
nepromítly. Také proto očekáváme od občanů zájem o dění ve městě, 
chceme dát prostor oboustranné komunikaci, být vůči našim občanům ote-
vření. Uvítáme větší účast našich občanů na veřejných zasedáních zastupi-
telstva, máme zájem obnovit slušnou diskuzi na internetových stránkách 
města.  

Mým velkým přáním i jako bývalého předsedy komise životního pro-
středí je, aby si občané považovali a udržovali životní prostředí jak ve 
městě a obcích, tak to, které nám příroda CHKO Litovelské Pomoraví na-
bízí.                           S přáním úspěchů za rozhovor pro Litovelské noviny  

poděkovala Jana Motlová 



Před Vánocemi spatřila světlo světa kniha Miroslava Pinkavy s ná-
zvem Gramofony z Litovle, stručná historie slovem i obrazem. Publika-
ce vyšla nákladem autora podpořená příspěvky několika inzerentů – fi-
rem z Litovle a okolí. 
Čtivý text velmi podrobně zpracované historie podniku a jeho gramo-

fonové produkce využívá jak článků a publikací Lubomíra Šika, rovněž 
pracovníka litovelské Tesly a později kronikáře města, tak vlastních 
zkušeností autora, dlouholetého zaměstnance podniku. Knihu obohacu-
je celkem 134 chronologicky řazených fotografií, většinou pořízených 
autorem, přibližujících pracovní prostředí. Tyto fotografie jsou dnes 
opravdu unikátní a řadě bývalých zaměstnanců jistě připomenou jejich 
léta strávená v tomto podniku. 

Již jen pamětníci a sběratelé pohlednic znají původní podobu podni-
ku – Rolnického lihovaru s drožďárnou, postaveného v dnešní Palacké-
ho ulici v roce 1900. Tato fotografie je první, kterou v knize naleznete. 

Podnik, který vznikl v červenci 1949 jako pobočka brněnského závo-
du Křižík, se zaměřoval nejdříve na výrobu gramofonových motorků. 
Od roku 1952 nesl název Gramozávod Litovel, který měl již přes 300 
zaměstnanců. K původní historické budově bývalého lihovaru postupně 
přibývaly další objekty. Od roku 1964 se závod stal součástí n. p. Tesla 
Valašské Meziříčí. Výrobky byly exportovány do řady zemí a koncem 
60. let zde bylo vyráběno přes 300 000 gramofonů ročně. 

Samostatným podnikem se závod stal v roce 1969, kdy byl zřízen ná-
rodní podnik Tesla Litovel. Vývoj gramofonové techniky směřoval od 
čtyřrychlostních gramofonů přes stereo ke kvadrofonii a přístrojům ka-
tegorie Hi-Fi. 

Po listopadu 1989 začal podnik pracovat v nových podmínkách. Trh 
RVHP se rozpadl, klasické gramofony nenacházely odbyt a podnik, kte-
rý se dostal do dluhů, čekala privatizace. Fúze s podnikem Elektro-
Praga Hlinsko Teslu na čas zachránila. Kromě gramofonů se zde vyrá-
běly domácí spotřebiče. Koncem roku 1999 byl však závod zrušen. 

Bývalé objekty Tesly prodala ETA belgické firmě Massive internatio-
nal – přednímu výrobci svítidel. Ta dala v roce 2001 zbourat přední bu-
dovy bývalé Tesly a na jejich místě postavit nové objekty. O rok později 
pak závod prodala současnému vlastníku Head Sports, který tu vyrábí 
lyžařskou obuv a plavecké ploutve. 

V produkci gramofonů pokračuje firma SEV Litovel s.r.o, založená  
v roce 1999, která odkoupila výškový objekt a zachovala výrobní pro-
gram Tesly. 

Toto je jen velmi stručný obsah knihy, ve které zájemci najdou nejen 
šedesátiletou historii výroby gramofonů v Litovli, ale hlavně řadu uni-
kátních fotografií z již zaniklého závodu. 

 
Knihu možno zakoupit v knihkupectvích nebo u autora – tel.: 605 812 

848. Obálka knihy na fotografii.                                           V. Kollmann 

Členové odstupujícího osadního výboru Nová Ves a pan Vitoul Jan 
starší děkují za odvedenou práci své předsedkyni paní Růžence Kučero-
vé, která tuto funkci zastávala celé 4 roky. 

Za uplynulé volební období se jí toho podařilo uskutečnit mnoho pro 
zvelebení naší obce, pro děti a občany Nové Vsi. Za zmínku stojí polo-
žení žlabů v části obce Řádka (2007), vyasfaltování prostoru Pod lípou, 
oprava kapličky, vybudování nového parketu na hřišti (2008), vyasfal-
tování cesty ke knihovně, oprava mříže u kapličky, provedeno nové 
zvonění v kapličce (2009), obnova hřiště a vybavení novými hracími 
prvky, vystavena nová opěrná zeď u potoka Loučka (2010). Dále byly 
pořízeny nové vývěsní skříňky u čekárny a Pod lípou, kde se aktuálně 
obměňují informace pro občany. Byly osázeny volné plochy za vesnicí 
růžemi a zelení, které potřebují celoroční péči. Rovněž tak úklid čeká-
ren a ostatních ploch v obci. 

Každoročně s celým osadním výborem a s hráči malé kopané pořádala 
Dětský den a Mikulášskou nadílku. Velký problém měla se zajišťová-
ním výběru parkovného a úklidu okolí vodní plochy, která slouží  
v létě ke koupání a v zimě k bruslení, lyžování. Samozřejmostí pro 
mnohé občany byly opravy veřejného osvětlení, rozhlasu, sečení trávy, 
zajišťování sportovní akce Triatlonu, přistavování kontejnerů na zeleň a 
rovněž tak řešení problémů, stížností a přání občanů, kteří se na paní 
Kučerovou obraceli v kteroukoliv denní dobu jak osobně, tak telefonic-
ky. Každoročně mohli své stížnosti a přání vyjádřit na veřejné schůzi, 
pořádané za účasti představitelů Města. Toto je jen malý výčet toho, co 
se paní Kučerové podařilo uskutečnit.  

Jménem osadního výboru jí přeji mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a 
k lednovému životnímu výročí je to nej…! 

Za OV Dana Kuchařová 



Připravujeme Kurz práce na PC pro začátečníky. Základy práce  
s Wordem, Excelem a Internetem. Cena 1 500,- Kč. Kurz se uskuteční  
v případě, že bude alespoň 5 přihlášených.              Mgr. Jana Čekelová 
 
8. ledna            Novoroční Free space - aneb tradiční sobotní otvíračka 
v Klubu mladých. Otevřeno bude od 13.00 do 16.00 hod.          

Šárka Grunová, DiS.  
 
14. ledna          Výtvarné hrátky – Panáčci z květináčů. Sejdeme se  
v pátek od 15.00 hod. v DDM na Staroměstském nám. Za pomoci květi-
náčků, drátků, různých látek, korálků a tavné pistole si vytvoříme vese-
lého panáčka. Cena: 60,- Kč zahrnuje veškerý materiál. Nutné hlásit se 
předem osobně nebo telefonicky do středy 12. 1. 2011.       Alena Černá 
 
15. ledna          Litovelské Pomoraví v zimě – přírodovědná vycházka. 
Sraz účastníků je v 9.00 hodin u DDM v Komenského ulici. Účastnický 
poplatek 20,- Kč za osobu. S sebou přiměřený oděv a obuv, svačinu a 
doporučujeme fotoaparát!                                                Ing. Pavel Sova 
 

29. ledna          4. litovelské potkaní setkání chovatelů laboratorních 

potkanů. Sraz účastníků je v 9.00 hod. v DDM v Komenského ulici. 
Součástí akce je vědomostní test i povídání o potkanech. Účastnický 
poplatek 20,- Kč za osobu. Na všechny účastníky čekají pěkné ceny! 

             Ing. Pavel Sova 
 
5. února           Dívka roku ČR 2010 základní kolo Litovel - hotel Zá-
ložna. Začátek ve 14.00 hod.                             Hedvika Weberová, DiS. 

 
Připravujeme na pololetní prázdniny: 

4. února           Otvíračka v Klubu mladých  

od 9.30 do 16.30 hod.       
Michaela Škulavíková 

 
Připravujeme na jarní prázdniny: 

27. února - 4. března    Zimní tábor v Peci 

pod Sněžkou, ZT s lyžováním, cena 4 000,- Kč        H. Weberová, DiS. 
 
28. února - 4. března    Zimní čarovná cestička. V připravovaném pro-
gramu nabídneme návštěvu bazénů, minisklárny v Bouzově, výtvarné 
hrátky s různými materiály, návštěvu hvězdárny, bowling a jiné.  
Cena 1 100,- Kč zahrnuje veškeré vstupné, jízdné, výtvarný materiál, 
drobné odměny, obědy.                                                        Alena Černá 

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

tel., fax: 585342448, ddmlitovel@ddmlitovel.cz  
 

Program na leden 2011 

Mladá paní a maminka Vendula Kunertová z Litovle se s čtyřletým 
synkem Sebastianem účastní soutěže Missis 2010/2011. Soutěž není jen 
o kráse jako v Miss ČR, ale také o souhře maminky a jejího dítěte. Tato 
dvojice postoupila již z několika výběrových kol, kde na začátku bylo 
kolem 4600 dvojic z celé republiky, do užšího výběru v Brně. Úspěšně 
postoupila dále do Moravskoslezskéhoho finále, které se konalo 27. lis-
topadu 2010 v Ostravě v hotelu Imperial. Porota, ve které byli zastoupe-

ni senátoři, lékaři, právníci, pracovníci médií atd., vyhodnotila litovel-
skou dvojici jako jednu z nejlepších. Po tajné, volné disciplíně a módní 
přehlídce se paní Vendula se Sebastiankem dostali na nádherné druhé 
místo a získali tak titul vicemissis Moravy. Zajistili si účast v celostát-
ním finále Missis, které se uskuteční v únoru 2011 – zatím je tajem-
stvím, kde - a jehož průběh budeme moci sledovat v televizním přeno-
su. Z českého a moravského kola postoupilo do finále po 5 dvojicích. 
Gratulujeme paní Vendule a Sebastiankovi, děkujeme za úspěšnou re-
prezentaci města Litovel. Dosažené umístění je velikým úspěchem, drž-
te jim s námi všichni palce i ve finále v únoru 2011!                         

Do Nového roku přejeme všem našim příznivcům 

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Sobě přejeme, 

ať nám zachováte svoji přízeň. 
Zaměstnanci DDM Litovel 

Pracovnice Městské knihovny v Litovli  
děkují za přízeň, kterou jste věnovali knihovně  

v roce 2010 a srdečně zvou všechny současné, ale i budoucí  

čtenáře na výpravy za pěkným čtením v roce nadcházejícím.  
 
Vážení přátelé, ať jsou Vaše sváteční dny spokojené a radostné  

a pro rok nadcházející Vám přejeme úspěchy a pohodu v osobním  

i pracovním životě.                                                  Vaše knihovnice 

Maminka se Sebastianem předvedli písničku Šlapeta – foto vlevo.  

Korunování vicemissis Moravy – paní Venduly Kunertové z Litovle. 



 
Zápis do 1. ročníku na ZŠ Litovel, Jungmannova ulice, 

se bude konat 
v pátek 28. ledna 2011 od 14 do 18 hodin 

a v sobotu 29. ledna 2011 od 9 do 11 hodin 
v budově školy v Jungmannově ulici. 

 
Zapsány budou děti narozené do 31. 8. 2005 včetně dětí s odkladem 

docházky z minulého školního roku. Rodiče prosíme o předložení rod-
ného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce. 

Ředitelství ZŠ a MŠ Nasobůrky zve děti a jejich rodiče 

K ZÁPISU 
do 1. třídy dne 18. ledna 2011 

 
v době od 12.30 do 17.30 hod. 

 
v budově ZŠ Nasobůrky (třída v podkroví) 

 
Doklady s sebou: rodný list dítěte,  

občanský průkaz zákonného zástupce 
 

Tel: 585 341 369       Mgr. Jana Nakládalová, ředitelka školy 

V pátek 3. prosince se naše škola proměnila ve Šmoulí školu. Děti i uči-
telé se zakostýmkovali za Šmoulíky i jejich protivníky - Gargamela a 

Azraela. Celé dopoledne se neslo v duchu her a tvořivých činností. Na žá-
ky čekala čtyři stanoviště, na kterých plnili různé úkoly. Na stanovišti 
s příhodným názvem Šmoulí hrátky se konaly „šmoulí sportovní hry“ a 
také se bystřil mozek při řešení hlavolamů a puzzlí. Stanoviště pojmeno-
vané Gargamel si na nás nepřijde mělo za úkol malé Šmoulíky zocelit a 
připravit na zákeřného Gargamela. Děti cvičily a učily se používat různé 
druhy komunikace a přenosu zpráv. Školní jídelna se proměnila ve Šmoulí 

kuchyňku, kde děti připravily šmoulí tousty a zajistily si tím dopolední 
svačinku. Všem moc chutnala. V podkroví si každý vyrobil vlastního 
Šmoulu, nakreslil šmoulí domeček, ve kterém by chtěl jako Šmoula byd-
let. Poté každá šmoulí skupinka vyrobila jeden náhrdelník pro Šmoulinku. 

Na závěr celého dopoledne jsme vyhodnotili nejlepší masky, nejlepší 
šmoulí dům, nejhezčí náhrdelník pro Šmoulinku, nejchutnější toustíky a 
skupinky, které výborně spolupracovaly. Protože se ale snažily úplně 
všechny děti, odměna čekala na každého ☺.  

Během dne nás navštívil také Mikuláš s čerty a andělem. Čerti nás ma-
ličko pozlobili a vystrašili, ale děti je zahnaly písničkami. Za odměnu do-
stal každý balíček plný dobrot. 

Celý den se nám krásně vydařil a už se moc těšíme na další podobnou 
akci.                                                    B. Friedrichová, ZŠ a MŠ Nasobůrky 

Stalo se pěknou tradicí, že adventní období vítá na Základní škole Li-
tovel Vítězná Mikuláš se svojí družinou. Už od samotného rána má 
mnoho povinností. Musí navštívit všechny třídy, pochválit hodné, poká-
rat nezbedníky, ale hlavně rozdat nadílku.  

Menší děti překvapila mikulášská družina v jejich třídách. Chlapci i 
holčičky „svatou“ návštěvu netrpělivě očekávali a připravili se na její 
příchod. Mikuláš, andílci, ale i nezbední čerti předvedli malým poslu-
chačům pásmo koled a veselých rýmovaček. Připomněli jim tradice ad-
ventu, zlobivcům ukázali čerti pytel i metličku.  

Pro žáky vyšších tříd byl obdobný program předveden ve školní jídel-
ně. Čerti jim vypočítali všechny neřesti, kterými „zpestřují“ vyučování i 
přestávky. Společně si zazpívali známé vánoční písně a se sladkou na-
dílkou odcházeli zpět do svých tříd. 

Celý program nacvičili žáci 8. a 9. tříd. Byli to především členové 
DPS Mládí, kteří pod vedením paní uč. Ivety Navrátilové pilovali pě-
veckou část vystoupení. S paní uč. Vagnerovou pak nacvičili recitační 
pasáže. Radostné tváře dětí, oči plné očekávání, pochvalná hodnocení - 
to vše jim bylo odměnou za vynaložené úsilí. Poděkování patří také RS 
při ZŠ Vítězná, které připravilo dobroty do mikulášské nůše a anděl-
ských košíčků.                                             PhDr. Miroslava Vagnerová 

 
Dne 7. 12. 2010 se na ZŠ Vítězná konal Den otevřených dveří a vá-

noční jarmark. Dopoledne byly pro veřejnost zpřístupněny 1. – 3. třídy 
a odpoledne také odborné učebny, kde byl připraven pestrý program. 

Návštěvníci tak viděli sportovní hry, pečení perníčků, výrobu keramiky, 
nebo se mohli zapojit do různých činností, např. pracovat na interaktiv-
ních tabulích, PC, v laboratořích apod. Vánoční atmosféru všichni na-
čerpali u vánočního punče a voňavých vaflí. Tečku za příjemným odpo-
lednem vytvořilo vypouštění balónků štěstí. 



Nejdříve je musíme představit: Martina Jančí z Litovle a Jan Dvořáček z 
Bouzova studují sextu GJO, Radek Kubíček je z Loštic a je ve 2. ročníku 
čtyřletého studia GJO. Gymnázium dostalo již v červnu 2010 nabídku při-
hlásit své studenty do televizní soutěže Za školu. Zájem studentů o soutě-
žení byl velký, bylo třeba provést výběr, za GJO Litovel byli doporučeni 
právě tito tři studenti.  

Do soutěže středních škol Za školu šlo v republice celkem 16 týmů. Ře-
šily se tu úkoly jednak fyzické náročnosti, dále zaměřené na logickou úva-

hu, konstrukční úkoly, hlavolamy. Po prázdninách se konalo první utkání 
našich studentů, a to v Křelově u Olomouce na Fortu, proti týmu Morav-
ské Třebové. Jak to dopadlo? Naši studenti vyhráli. Postoupili do dalšího 
kola, tady soupeřili s bruntálským gymnáziem, a to dvoukolově; naši stu-
denti byli v Bruntále a bruntálští u nás v Litovli. Soutěž tak napomohla k 
rozšíření kontaktů mezi oběma gymnázii i v jiných oblastech. Litovelští 
studenti získali hned v prvním kole velký náskok, takže soutěžit na domá-
cí půdě pro ně už bylo snadné.  

Další kolo soutěže se konalo za měsíc v Brně Aqaparku, soupeřem byli 
studenti brněnského gymnázia. „Toto kolo pro nás bylo nejtěžší. Soutěž 
byla náročná i fyzicky, úspěšní jsme byli v konstrukčním úkolu, kdy z 
různorodých polystyrenových tvarů bylo třeba postavit na vodě co nejvyš-
ší věž. Po každém úspěšném kole soutěže nás ve škole vítali s velkou slá-
vou, i nás to hodně těší, že jsme úspěšní…“ svěřili se shodně Martina s 
Honzou a Radkem. „Musíme také poděkovat spolužákům, kteří nám jez-
dili na soutěže fandit a tak nám vlastně pomohli vyhrávat, stejně tak paní 
učitelce Porvisové, která nás doprovázela.“ 

V lednu 2011, vždy každý pátek v 17.00 hodin, běží v televizi vysílání 
ze soutěže Za školu. Dívejte se na naše studenty z litovelského gymnázia, 
dovíte se tady konečný výsledek této soutěže. www.zaskolu.cz            Red. 

Ve dnech 18. – 21. 11. 2010 se Pěvecký sbor Palora působící na Gym-
náziu Jana Opletala v Litovli zúčastnil Celostátní přehlídky středoškol-
ských pěveckých sborů Opava cantat 2010. 

Palora se vystřídala na jednom pódiu s velmi silnými pěveckými tělesy 
konzervatoří v Kroměříži či Ostravě a obstála i vedle zkušeného sboru li-
tomyšlské Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické školy. 
Z nesoutěžní přehlídky Palora do Litovle přivezla diplom za invenční cho-
reografii a pochvalná vyjádření odborné poroty. Ta ocenila především pro-
pracovaný repertoár, který nabídl vedle klasického barokního Händlova 
oratoria Juda Makabejský i jeho verzi rockovou – Eversmiling liberty.  

Pěvecký sbor Palora pod vedením Mgr. Marcely Barvířové již deset let 
reprezentuje Litovel a Gymnázium Jana Opletala na různých pěveckých 
přehlídkách, pořádá koncerty a spolupracuje s většími hudebními tělesy. 
Svou pečlivou prací a nadšením členů sboru se Palora prozpívala mezi sil-
né konkurenty a nebudeme lhát, když řekneme, že s nimi drží „sborový 
krok“.                                                                             Mgr. Eva Klimešová 

V úterý 7. prosince se v rámci Dne otevřených dveří Gymnázia Jana 
Opletala uskutečnila vědecká show Dr. Michaela Londesborougha pod 
názvem Tajemství energie – alternativní zdroje. Tato show je součástí 
přednáškového turné, které pořádá občanské sdružení ADETO a je spolu-
financováno z projektu Zelená energie Skupiny ČEZ. 

Dr. Michael Londesborough je britský vědec, který absolvoval chemii 
na University of Leeds ve Velké Británii, kde zároveň obhájil Ph.D. 
V současnosti pracuje v Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR. 
Posledních pět let provádí výzkum v Ústavu anorganické chemie AV ČR 
v Řeži, třikrát vyhrál cenu pro české/slovenské mladé anorganické chemi-
ky, spolupracuje na projektech s British Council v Praze, na popularizač-
ních projektech Akademie věd ČR, České televize a Národního technické-
ho muzea. Je spoluautorem a moderátorem pořadu PORT, kde atraktivním 
způsobem předvádí experimenty vysvětlující zákony fyziky a chemie.  
V roce 2009 obdržel od Akademie věd ČR Medaili Vojtěcha Náprstka za 
popularizaci vědy.  

Na Gymnáziu Jana Opletala je to již druhé vystoupení Dr. Michaela 
Londesborougha. To první, pod názvem Tajemství CO2, se konalo v úno-
ru roku 2009. V zaplněné aule bylo přítomno více než 150 diváků nejen 
z řad studentů gymnázia, ale pozvání přijali i žáci ZŠ Jungmannova a také 
mnozí návštěvníci Dne otevřených dveří. Publikum bylo seznámeno 
s principy ukládání energie na Zemi a možnostmi jejího využití člověkem, 
přednášku doplňovala elektronická prezentace a efektní pokusy plné výbu-
chů a plamenů. Zejména osobitý Londesboroughův projev plný humoru 
v kombinaci s lámanou češtinou na sebe často strhával pozornost přihlíže-
jících, kteří vystoupení doprovázeli častým smíchem nebo potleskem. 
Soudě podle reakcí publika - show byla přijata velmi dobře, pobavila, a 
zároveň splnila svůj vzdělávací účel. 

                                                                                             Tomáš Pospíšil 



Bojujete s přebytečnými kilogramy a sami na to již nestačíte? Máte sla-
bou vůli, nevíte jak dál, jste věčný „začátečník“ na houpačce jo-jo efektů? 
Nečekejte od nás zázračné diety, ani „kouzelné růžové tabletky“. Nabízí-
me vám vyvážený program rozumného hubnutí ověřený již úspěšně stov-
kami našich klientek a klientů! Řídíme se heslem „přebytečná kila dolů! 
nevíš jak? s námi hubneš pomalu, ale jistě!“  

Co vás v kurzu čeká?  
10 teoretických lekcí s odborným lektorem, 10 pohybových lekcí s profi 

cvičitelkou, měření analýzy složení těla Bodystatem, In Body a dalšími 
přístroji s odborným komentářem pracovníků UP FTK Olomouc katedry 
antropologie s tištěnými materiály před a po kurzu, zapůjčení krokoměru a 
aktigrafu v průběhu kurzu, pravidelné sledování váhových úbytků, tištěné 
materiály a brožury na domácí studium, příjemně prožitý čas ve skupině 
lidí, kteří mají stejný cíl, vzájemná podpora a motivace… 

Cílem kurzu je: 
- zdravě a bezpečně upravit vaši stravu s dohledem a podporou odborníka  
- rozumně snížit váhu s ohledem na její dlouhodobé udržení 

- dát tipy na zdravé vaření 
- pravidelnou vhodnou pohybovou aktivitu 
- přehled o zvládání oslav, návštěv... 
- možnost práce na změně image a osobního  
   stylu 
- návod, jak měnit postupně životní styl  
   a cítit se v pohodě a fit! 

Program kurzu je rozložen do 10 lekcí  
po 1 hodině pohybové lekce a 1,5 ho-
dině teoretické části s pravidelností 1x  
týdně dle předem dohodnutého programu. Kurz bude probíhat od pondělí 
24. ledna do 28. března 2011 v době od 17.30 - 20.00 hod. v Koncertním 
sále Městského klubu Litovel. Cena kurzu činí 2 400 Kč a je určen pro 
ženy a muže od 16 let. Závazné přihlášky přijímáme do 17. ledna 2011  
v kanceláři Městského klubu v Litovli, paní Nepustilová (kurz je omezen, 
maximální kapacita 15 lidí).  

-MK- 

Městský reprezentační ples, kterým se již tradičně zahajuje společen-
ská sezóna v Litovli, pro vás připravil Městský klub Litovel. O hudební 
doprovod se tentokrát postará známá hudební skupina ze Šternberka 
GAMA. 

Kapela GAMA hraje na akcích v celém olomouckém kraji (spole-
čenské plesy, maturitní plesy, taneční večery, taneční zábavy, svatby a 
další). Skupina má velmi široký český i zahraniční repertoár (pop, rock, 
evergreeny, lidovky, atd.). Složení: Jiří Sova – kytara, zpěv, housle, vio-
la, trumpeta, Marcela Prečanová – zpěv, Lubomír Juna – klávesy, zpěv. 

Doprovodný program zahájí slavnostní polonéza žáků ZŠ Jungman-
nova. Dále vystoupí litovelské roztleskávačky GOLDEN BEES a TA-
NY TINY pod vedením Miroslavy Tchírové a Lenky Bohuslavové. Ta-
neční vystoupení latinsko-amerických tanců nám také předvede skupina 
CARAMBA pod vedením Mgr. Dany Spurné.  

Ples se uskuteční v pátek 14. ledna od 20 hod. ve Velkém a Malém 
sále Záložny. Chutné občerstvení a hodnotná tombola zajištěny. Vstup-
né s místenkou v předprodeji 120 Kč, na místě s příplatkem +50 Kč. 
Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně MK Litovel nebo v TIC.-MK- 

Na úvod roku 2011 pro vás připravil Městský klub Litovel v rámci 
cyklu „MUSICA POETICA“ recitál severočeské folkové kapely s neob-
vyklým názvem ZHASNI. 

Novoborská kapela hraje akustický folk a autorsky se opírá především 
o pánskou dvojici členů. Michal Vaněk (jinak herec pro děti, takový al-
ternativní Michal na hraní, ale i pro dospělé) se prosazuje i jako písnič-
kář, Kuba vede textovou dílnu u Slávka Janouška a jako textař je občas 
kapele nevěrný (Hořký kafe, Lucie Redlová, Slávek Janoušek…). Kape-
la má v Novém Boru svůj pravidelný pořad Zhasínání.  

Úspěchy: vítězství na festivalech v roce 2010 (Okolo Třeboně, kruš-
nohorské kolo Porty, Zahrada - Krtek z Náměště na Hané, Muzika - 

Hrádek u Rokycan. 
Složení: Kuba Horák (kytara, zpěv, arogantní průvodní slovo), Michal 

Vaněk (kytara, klávesy, zpěv, citlivé průvodní slovo), Irena Vaňková 
(housle, zpěv, klávesy, kytara, rozechvělé průvodní slovo, žena), Jana 
Jiránková (cello, nohy, hlava, ruce, mlčení).  

Jako host vystoupí dvojnásobný držitel Anděla skupina ŽAMBOŠI.  
V průběhu koncertu bude podáván čaj z dalekých krajů. Přijďte mezi 

nás prožít nevšední večer plný zhasínání, setkání a zpívání. Koncert se 
uskuteční v pátek 7. ledna v 19 hod. Vstupné v předprodeji 80 Kč, na 
místě s příplatkem + 50 Kč. Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně 
Městského klubu Litovel nebo v TIC.                           Augustin Skládal 

Miroslav Ambroš (1987) se začal profesionálně věnovat hře na hous-
le až v jedenácti letech na gymnáziu. Současně jezdil na konzultace na 
Vysokou školu C. M. von Weber v Drážďanech (Německo) k profesoru 
Ivanovi Ženatému, u kterého pak studoval tři roky na Pražské konzer-
vatoři. Nyní studuje na Hochschule für Musik und Theater Hannover a 
je soukromým žákem Josefa Suka. 

Miroslav Ambroš zvítězil v mnoha celostátních a mezinárodních sou-
těžích (Prague Junior Note, soutěž Bohdana Warchala na Slovensku, 
Kociánova houslová soutěž, Soutěž konzervatoří ČR). V roce 2003 se 
stal absolutním vítězem mezinárodní soutěže „Du Prix des Jeunes Ta-
lents Européens de Musique Classique“ v Marseille (Francie). V roce 
2004 získal na základě vítězství v soutěži stipendium společnosti YA-
MAHA. Společně s klavíristou M. Šedivým se stal absolutním vítězem 
Národní soutěže Concertino Praga 2006 pro komorní soubory. 

Na klavír bude Miroslava Ambroše doprovázet ZUZANA AMBRO-
ŠOVÁ, která působí v Praze na konzervatořích, Gymnáziu Jana Nerudy 
(hudební sekce) a externě spolupracuje jako korepetitorka na dechovém 
oddělení hudební fakulty AMU. V roce 2006 natočila se svým synem 
Miroslavem Ambrošem jejich první společné CD.  

Zveme všechny posluchače na koncert v rámci KPH. Vystoupení po-
řádáme v úterý 25. ledna v 19.30 hod. v Koncertním sále Městského 
klubu Litovel. Vstupné 80 Kč.                                                         -MK- 

21. LEDNA 2011 
                  Společenský ples ZŠ Jungmannova Litovel 
28. LEDNA 2011  
                  Společenský ples - Mikroregion Litovelsko 
4. ÚNORA 2011  
                  Společenský ples ZŠ Vítězná Litovel 
11. ÚNORA 2011  
                  Hanácký bál - Městský klub Litovel 
18. ÚNORA 2011 - Společenský ples SOU Litovel 
19. ÚNORA 2011 - Erotický ples  
25. ÚNORA 2011 - Cestovatelský ples 
26. ÚNORA 2011 - Společenský ples GJO Litovel 
5. BŽEZNA 2011 
        Dětský maškarní karneval - CK BAVI 
        Společenský ples - CK BAVI 
 
Plesy jsou pořádány na Záložně v Litovli, ve Velkém 
a Malém sále. Další informace hledejte na plakátech. 



VÝSTAVA Z TVORBY STUDENTŮ UP OLOMOUC  

6. – 28. 1., Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT: 8-15, ST: 8-17, PÁ, 

SO: 10-13 hod. 
Vernisáž: středa 5. 1. v 17 hod. 
 
ZHASNI & ŽAMBOŠI 

pátek 7. 1., Malý sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: předprodej 80 

Kč, na místě +50 Kč  

folkový recitál, držitelé cen Anděl a Krtek, v rámci „Musica Poetica“ 
 
REPREZENTAČNÍ PLES 

pátek 14. 1., Velký a Malý sál Záložny, 20 hod., vstupné: předprodej 

120 Kč, na místě +50 Kč 

- hraje šternberská skupina GAMA 
- program: polonéza, Caramba, roztleskávačky Golden Bees a Tany Tiny  
- občerstvení a tombola zajištěny 
 
PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ 

úterý 18. 1., Velký sál Záložny v Litovli, 10 hod., vstupné: 40 Kč  

- příhody čmeláků Brumdy a Čmeldy, které většina z nás jistě zná z te-
levizních večerníčků 
- pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ, včetně veřejnosti 
 
MIROSLAV AMBROŠ (housle), ZUZANA AMBROŠOVÁ (klavír) 
úterý 25. 1., Koncertní sál MK Litovel, 19.30 hod., vstupné: 80 Kč 

v rámci koncertu KPH  

KURZ ROZUMNÉHO HUBNUTÍ - základní  
- od pondělí 24. 1. – 28. 3., v době od 17.30 – 20.00 hod. (kapacita 
omezena) 
- přihlášky do 17. 1. osobně v kanceláři MK nebo e-mailem: nepustilo-
va@mklitovel.cz 
 
TANEČNÍ PRO POKROČILÉ 
- od pátku 21. 1., v době od 18.00 hod. (kapacita omezena) 
- přihlášky do 14. 1. osobně v kanceláři MK nebo e-mailem: nepustilo-
va@mklitovel.cz 
 
PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR:  
HANÁCKÉ BÁL, JAKUB SMOLÍK,  
PAUL BATTO Jr. DUO (slovinský Frank Sinatra) 
 
PŘEDPRODEJ:           

Městský klub Litovel, nám. Př. Otakara 753, Litovel, tel.: 585 341 
633, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz 
TIC (ag. Bavi) Litovel, nám. Př. Otakara 754, tel.: 585 342 300, e-
mail: info@bavi.cz 
(v případě platby na účet č. 35-781 697 0247/0100 kontaktujte paní Ne-
pustilovou z MK Litovel)  
 
www.mklitovel.cz, www.mestolitovel.cz 
 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 

 
Kolektiv pracovníků  

Městského klubu Litovel  

přeje všem  

pohodové sváteční dny  

a úspěšný nový rok 2011  

plný nezapomenutelných kulturních  

zážitků. 

Od 11. ledna 2011 budou mít možnost návštěvníci koncertů Morav-
ské filharmonie zhlédnout v prostorách Mozartova salonu výstavu lito-
velského výtvarníka pana Jiřího Zapletala. Na přání vedení Moravské 
filharmonie vzniklo 20 obrazů s hudebními motivy, které jsou provede-
ny technikou suchého pastelu. Tyto obrazy zde můžete spatřit až do 
konce března. Pan Zapletal takto prezentuje Litovel v kulturním dění 
Olomouce.                                                                                          

KONTAKTY:  
Animátorka MC:                    Jarmila Dospivová, 739 246 016,  
                                               mcrybickalitovel@seznam.cz 
Lektor angličtiny:                  Mgr. Simon Geprtová, 604 483 831 
Přednášky:                             Monika Blažková, 734 435 198 
Baby klub:                             Zdena Dvořáková, 737 974 783 
Vedoucí střediska Charity Litovel: Ing. Ludmila Zavadilová, 
                                                 736 750 222 

AKCE V LEDNU 2011 
13. 1. NETRADIČNÍ VÝROBA ŠPERKŮ 
- originální způsob zpracování igelitu 
14. 1. DĚTSKÝ BAZÁREK 
19. 1. přednáška PRVNÍ POMOC U DĚTÍ  
- od 16.30 hod., 2. patro MC 
26. 1. TVOŘENÍ Z PEDIGU – nutné přihlásit předem v MC do 10. 1. 
Bližší informace v MC Rybička  

PO                     8.30 –   9.30 hod.        VOLNÁ HERNA – skluzavka s balonky, čtení pohádek, výměna zkušeností maminek, herna 2. p. 
                           9.30 – 11.30 hod.        BABY DOPOLEDNE – (děti 1 – 1,5 roku), herna 2. patro, J. Dospivová 
                         17.00 – 18.00 hod.        ANGLIČTINA HROU PRO DĚTI – (3 – 5 let), Mgr. S. Geprtová 
                         18.10 – 19.30 hod.        ANGLIČTINA HROU PRO DĚTI – (3 – 5 let), Mgr. S. Geprtová 
ÚT                      8.30 –   9.30 hod.        VOLNÁ CVIČEBNA – skluzavka s balonky, čtení pohádek, výměna zkušeností maminek, herna 2. patro 
                           9.30 – 11.30 hod.        DOPOLEDNE S PROGRAMEM – děti 1,5 – 4 roky, herna 1. patro, J. Dospivová 
                         17.00 – 18.00 hod.        ANGLIČTINA – PROJEKT (1x za 14 dní), 2. patro, Mgr. S. Jakešová  
ST                      8.30 – 11.30 hod.        VOLNÁ HERNA – pohádky, výtvar. činnosti, výměna zkušeností maminek, herna 1. patro, J. Dospivová 
                           8.30 – 11.30 hod.        HLÍDACÍ KOUTEK - hlídání dětí po předchozí domluvě, herna 1. patro, J. Dospivová 
                           9.00 – 10.00 hod.        YAMAHA – (4 – 18 měsíců) hudební školička pro nejmenší, 2. patro, K. Urbanová 
                         10.00 – 11.00 hod.        YAMAHA – (1,5 – 4 roky) hudební školička pro nejmenší, 2. patro, K. Urbanová             
                         16.30 – 18.00 hod.        KLUB ARCHA – (3 – 6 let) biblické příběhy pro děti - sudý týden, 1. patro, M. Stejskalová 
                         16.30 – 18.00 hod.        PŘEDNÁŠKOVÉ ODPOLEDNE – dle aktuálního programu, lichý týden, 2. patro 
                         19.30 – 21.00 hod.        VÝTVARNÉ DÍLNIČKY – dle aktuálního programu, 2. patro 
ČT                      9.30 – 11.30 hod.        VÝTVARNÉ DOPOLEDNE PRO MAMINKY S DĚTMI – cvičebna 2. patro, J. Dospivová 

                         17.00 – 18.00 hod.        CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ – cvičebna 2. patro, Bc. K. Růžičková 
                         19.30 – 20.30 hod.        CVIČENÍ S DENISOU – pro maminky, babičky i malé slečny, 2. patro  
PÁ                      9.00 – 11.00  hod.       VOLNÁ HERNA –  prostor pro dovádění dětí, skluzavka, výměna zkušeností maminek, herna 2. p., Z. Dvořáková 
                         16.30 – 18.00 hod.        ŠERMÍŘI – (12 + let), kroužek historického šermu, 2. patro, M. Dvořák 

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY V MC RYBIČKA JSOU DO 3. LEDNA 2011. 
TĚŠÍME SE NA SETKÁVÁNÍ S DĚTMI A MAMINKAMI V NOVÉM ROCE 2011. 



Milí čtenáři, soutěž pokračuje!  
Poznáte na fotografii, co tady je zachyceno a 
co není? Pro lednové číslo jsme pro vás při-
chystali hádanku, vybočující z řady předešlých 
Vám předložených fotografií k určení. Odpo-
vědi prosím posílejte na adresu redakce do 15. 
ledna.   Městský úřad Litovel 
             Nám. Přemysla Otakara 778 
E-mail: litovelskenoviny@mestolitovel.cz 
Podatelna MěÚ Litovel – možno doručit osob-
ně. Obálku označte „Soutěž LN“. 
Vylosovaný výherce obdrží šestiměsíční před-
platné Litovelských novin zdarma! 
Těšíme se na vaši účast v soutěži! Redakce 

Správná odpověď na soutěžní otázku v LN 
č. 12 byla: Sochova vila, dnes sídlo Policie ČR 
v Litovli, vstupní část. Šťastnou výherkyní 
soutěže je paní Marie Beňová z Litovle. 

                                     BLAHOPŘEJEME! 

Už v letní sezóně 2011 budou mít zájemci o 
začátky železniční dopravy možnost prohléd-
nout si první exponáty v nově vznikajícím mu-
zeu v bývalé nádražní budově Mladč. Tenhle 
prastarý název je ještě teď na budově trochu 
čitelný. Nápad vznikl na začátku roku 2010, 
kdy byla nádražní budova uvolněna poslední 
obyvatelkou. V současnosti má bývalou ná-
dražní budovu v pronájmu občanské sdružení 

Společnost místní dráhy Litovel-Senice, které 
má v úmyslu vybudovat zde Muzeum Hanácký 
expres v Mladči. Na prosincovou úvodní akci 
pozvali organizátoři starosty z obcí Mikroregi-
onu Litovelsko a zejména pana ing. Ladislava 
Vitoula, majitele vedle sousedící vápenky. A 
aby se muzeum dostalo do povědomí široké 
veřejnosti, byla pozvána televize a tisk.  

Jak řekl v úvodu pan Petr Tylšar, jednatel 
společnosti, budovu nádraží v Mladči zachrá-
nilo sdružení před jistou zkázou, zbourána už 
byla například nádražní budova v Cholině. 
Nově vznikající muzeum již spoustu zajíma-
vých exponátů vlastní, shání další a v letní se-
zóně 2011 počítá aspoň s víkendovým provo-
zem. I trať bude využita, počítá se s občasnými 
výletními vláčky i se zapůjčením prastaré lo-
komotivky s názvem Litovel, která vozí zájem-
ce po trati v Českém ráji. 

 
Přejeme mladé Společnosti místní dráhy Li-

tovel-Senice a novému Muzeu Hanácký expres 
v Mladči mnoho spokojených „cestujících“ a 
málo překážek na trati.                                E.V. 

Na začátko novyho roko bévá často slešet   
„jak ten čas leti, ani se člověk nenadá!“… a 

řikáme to v očekávani a v dobré viře. Já vás 

fšecke fčel zdravim za to našo Hanáckó 

ambasádo a přejo vám samozřémně do teho 

jedenástyho roko  hodně štěsti a zdravi! 
Jakypak dlóhy povidáni. A na oplátko vás 

poprosim, držte nám palce! Pan Hlavinka, pan 

Linduška a já - představte si jak debesme 

chodile od domo k domo a kředó vám 

označele dveře jak ti tři králi, tak to kdese 

bévalo  a k temo potvrdile to 2011. Po celé 
boži rok to nikdo nesmaže. Je to psany vzácnó 
kředó kerá pomáhá neztrácet paměť! Ovizete, 

že nám to na tym rodnym litovelsko pomuže! 

A me se ze svéma spoluorganizátorama z 

Městskyho klubo a z Hanácké mozeke bodeme 

na to radosť společně těšet s vama.  
Váš Zdenek Brané - atašé 

KOSMETIKA  
MICHAELA KOPKOVÁ 

Vítězná ul. 104/14 (provozovna Bazalová) 
 

Nabízí širokou škálu  
kosmetických služeb, 
poradenství v péči o pleť 

Objednávky na tel.: 774 039 404 

V LITOVLI NA PALACKÉHO ul. 34.  

TEL. 585 154 631 MOB. 724 158 043 

PODĚKOVÁNÍ.  Děkuji Fotoateliéru KA foto Litovel za zhotovení a úpravu starých 
fotografií po mém otci Klementu Pechovi. Fotografie můžete zhlédnout v Muzeu Litovel, kde 
jsou součástí nové expozice o řemeslech – krejčovství. 

A. Rendová, Litovel 

Také v Bouzově je připravováno otevření mu-
zejní expozice, veřejnosti bude zpřístupněna  
v lednu 2011. Pro místní občany a další zájemce 
byla otevřena již v sobotu 18. prosince. Záměr 
vybudovat muzeum Bouzovska tady byl již 
dlouhá léta. Až v roce 2010 se na jeho instalaci, 
zejména zrekonstruování potřebných prostor, 
našly prostředky. Ty získala MAS Moravská 
cesta ve spolupráci s dalšími MASkami.      Red. 



V prosinci 2010 se naskytla litovelskému muzeu příležitost k obměně 
a doplnění stálé expozice „Litovelská řemesla 1. poloviny 20. století“ o 
další z řady místních živností z 30. let 20. století a doby pozdější. 

V Litovli a na Litovelsku působilo nejen ve 20. století, ale také mno-
hem dříve hodně krejčích a švadlen. Vzpomínka na všechny by překro-
čila rozsah těchto novin a výčet by stejně nebyl úplný. Zastavím se krát-
ce u krejčího Klementa Pechy, jehož dcery (a blízká rodina) nás oslovi-
ly a měly zájem, aby poctivá práce jejich otce (předka) nezůstala zapo-
menuta. Pro návštěvníky litovelského muzea jsme tedy do nového roku 
připravili dárek v podobě nové instalované části věnované právě krej-
čím a švadlenám. 

Jméno Klement Pecha je spojeno nejen s krejčovstvím, ale také 
s konfekcí. Rodák z Nové Rovně u Bouzova se v Litovli v roce 1927 
vyučil. Oporou ve snažení mladého podnikatele byla také jeho žena Ma-
rie, s níž se oženil v červenci 1931 v Lošticích. Stalo se tak krátce po 
založení živnosti v Litovli v ulici Staroměstské č. 67 (dnešní vietnam-
ská skladová prodejna textilu a obuvi na Staroměstském náměstí, dříve 
potraviny Pietro, pozn. autora). Zde také manželé Pechovi bydleli. Kle-
ment Pecha začínal ve skromných podmínkách. Díky jeho houževnatos-
ti, píli a především mistrnému ovládání oboru, které si osvojil praxí u 
různých krejčovských firem v okolí (Leopold Koloušek - Litovel, Karel 
Pavlák - Loštice, Petr Knapek - Dolany, Leopold Zohner - Litovel, 
František Kořínek - Plumlov, Hynek Marek - Litovel), neměl nouzi o 

zákazníky. Pamětníci mi určitě dají za pravdu, že u Klementa Pechy, 
tichého, avšak energického podnikatele, bylo slušné jednání, ochota 
k zákazníkům a kvalitní výrobky samozřejmostí.   

Závod se rozrůstal, a tak se v roce 1935 Klement Pecha rozhodl zaří-
dit dámskou konfekci. O dva roky později, v roce 1937, rozšířil závod 
podruhé o konfekci dělnických oděvů a dělnického prádla. Koncem 30. 
let 20. století firma zhotovovala na zakázku pánské a dámské oděvy, 
konfekčně dámské oděvy, dělnické pracovní obleky a dělnické prádlo. 

To už ale působil jinde. Od Adolfiny Vaňákové koupil dnes již nee-
xistující domek č. 206 ve Vítězné ulici (původní zástavba východní 
strany ulice byla koncem 70. let 20. století zbourána, dnes zde stojí tři 
panelové domy č. 1163 - 1165, pozn. autora). Dům manželů Pechových 
stával vedle pekárny Františka Pospíšila - od roku 1925 patrové budovy 
naproti městskému chudobinci a kapli sv. Josefa. Od roku 1950 byli pe-
kaři ve Špitálském mlýně a komunální podnik zde v 50. letech 20. stole-
tí měl zakázkové krejčovství, které navázalo na soukromé krejčovství 
Klementa Pechy v sousedství.  

Zásadní změna nastala dne 1. prosince 1949, kdy Klement Pecha za-
kládá v Litovli provozovnu Oděvní tvorby. Tam pracuje jako vedoucí a 
jeho manželka jako pomocná dělnice do 3. prosince 1951, kdy přechází 
do nově vzniklého Lidového oděvního družstva. Po rozpadu družstva 
v roce 1960 se znovu vrací do Oděvní tvorby. Je vedoucím domácké 
výroby a žena pracuje jako skladnice. Zaměstnáni jsou zde do roku 
1971, kdy odcházejí do důchodu. V roce 1978 se stěhují z ulice Vítězné 
do ulice Žerotínovy, kde od manželů Hladincových kupují domek. Ro-
ku 1986 manželé Pechovi umírají. (Na fotografii je pan Pecha zachycen 
v důchodcovských letech, jak si ho mohou ještě mnozí pamatovat). 

Dochovala se fotografie Společenstva cechu krejčích. Pouze 3 z nich 
dokážeme identifikovat: Klementa Pechu z Litovle, Cyrila Navrátila 
z Cakova a Antonína Smékala ze Seničky. Pamětníky prosíme o určení 
dalších členů cechu ve výstavní expozici. 

Všechny vás zveme na prohlídku nové části expozice.                 RoN 

Město Litovel – MUZEUM 
Smyčkova 795, 784 01  Litovel, tel.:585 341 465 

muzeum@muzeumlitovel.cz 
www.muzeumlitovel.cz 

Přehled expozic a výstav v roce 2011 
 

Stálá expozice 
Leden – prosinec 2011 

Litovelská řemesla první poloviny 20. stol. 
 

Krátkodobé výstavy 
do 23. ledna 2011 

Papcel 
60. výročí založení významného litovelského podniku 

 
3. 2. – 9. 5.2011 

Zkameněliny – archiv života 
Ve spolupráci s Muzeem Prostějovska nahlédneme do archivu 

zkamenělých stop života na zemi 
 

21. 5. – 30. 10. 2011 

Hasiči v Litovli 
100 let hasičů v Litovli 

 
9. 11. – 31. 12. 2011 

Kuchařky – domácí štěstí 
Nádherně vyšívané textilní kuchařky na zeď a staré kuchařské 

knihy plné báječných receptů našich babiček 

Stalo se již tradicí, že druhý vánoční svátek se muzeum rozzáří starý-
mi petrolejkami, svíčkami a loučemi. Také letos se výstavními sály linu-
la rytmická lidová hudba v hanáckém duchu, vzduch voněl vánočním 
kořením i svařáčkem, čerstvě vyškvařené sádlo zachutnalo všem, kteří 
během svátečního hodování byli přejezeni sladkým cukrovím. Šikovní 
mistři svého oboru předváděli řemeslné umění, na které ve spěchu mo-
derní doby není čas.  

Víte například, kolik času je potřeba k upaličkování malého okrasné-
ho motivu, kolik času obuvník potřebuje k ušití jedné boty, či šikovná 
malerečka k vymalování ozdobné hedvábné šály? Návštěvníci  
„Oživlých řemesel“ už to ví. Ti si také mohli v přízemí budovy, ve vel-
kém salonku vyzkoušet své dovednosti, například v psaní zdobeného 
historického písma, v malování na kameny, v tvorbě voskových zvoneč-
ků... Zde vybraná řemeslnická činnost byla snadná a výsledek celkem 
rychlý. Mohli se zapojit i naši nejmenší a hotový výrobek si odnést do-
mů na památku. 

A vy, co jste tuto akci nestihli, nezoufejte, za rok jsou zde opět Váno-
ce a s nimi i naše tradiční „Oživlá řemesla“.   

Zd. Frištenská, Foto archiv muzea 



Gibraltar 
„Gibraltar je anglická kolonie, protože uzná-

vají královnu, mluví se tam anglicky a platí se 
anglickými penězi. Pravda?“ Dle očekávání se 
mi dostalo záporné odpovědi. A hned první 
omyl na mé straně, tamní lidé mezi sebou prý 
vůbec nemluví anglicky, nýbrž andalusky. Ná-
sledovala vášnivá debata, při níž padaly argu-
menty pro a proti. Mimo jiné jsem byl překva-
pen otázkou, zda tam jedu nakupovat. Snad 
jediné zbylé bezcelní pásmo ve sjednocené Ev-
ropě... 

Nastal čas rozloučení s přítelem, který mi dal 
své dvě knihy s věnováním. „To léto tehdy,“ 
říkal jsem mu dojatě, „bylo asi nejkrásnější lé-
to mého života. Děkuji ti za ně.“ – „Víš,“ od-
větil, „ono to je také trochu tím, že jsme byli 
mladí.“ 

V oněch dávných dobách mi zastavil někde 
za Valencií španělský řidič, jehož upoutala 
vlajka, pod níž jsem stopoval. Když jsem mu 
vysvětlil odkud jsem, spokojeně pokýval hla-
vou a začal rozvádět myšlenku, jak by bylo 
krásné mít ve Španělsku socialismus. Ukázalo 
se, že podniká v obuvi, ale zákazníci mu ne-
platí či platí opožděně. Kdyby mu podnik ze-
společenštili, uvažoval, zůstal by v pozici ředi-
tele a o vymáhání dluhů by se mu postaral 
stát. „Víš,“ říkal, „zprvu jsem myslel, že jsi 
Francouz, podle těch barev na vlajce, ale všiml 
jsem si, že jsou jinak uspořádané.“ – „Jako 
Francouzovi byste mně nezastavil?“ –  
„Ne.“ – „Proč?“ – „Nemám rád Francouze. 
Velký soused na severu. Moc se vytahují.“ –  
„A kdybych byl Američan?“ – „Také ne. Ne-
chci mít jejich základny ve Španělsku.“ –  
„Víte,“ sonduji opatrně, „někdy, když se mi na 
stopu nedaří, vytáhnu vlajku Velké Británie, to 
mám pak větší šanci. To byste mně také neza-
stavil?“ – „Tak to už vůbec ne. Britové nám 
ukradli Gibraltar!“  

Podle současné ústavy mají na Gibraltaru 
téměř úplnou vnitřní samosprávu skrze volený 
parlament. Hlavou státu je královna Alžběta II. 
a v jejím zastoupení stojí guvernér, pod jehož 
vliv patří obrana, zahraniční politika a vnitřní 
bezpečnost, jakož i justice. Gibraltar je součás-
tí EU, s výjimkou celních předpisů a zeměděl-
ské politiky, a od roku 2004 se účastní voleb 
do Evropského parlamentu v rámci jihozápad-
ního anglického volebního obvodu. Měnou je 
gibraltarská libra, ale stejně legálně zde může-
te platit i librou britskou. Mince jsou stejné 
jako v Anglii, jen námětové vyobrazení je jiné. 
Úředním jazykem je angličtina, avšak lidé me-

zi sebou hovoří jazykem llanito což je anda-
luská španělština ovlivněna angličtinou. Jde o 
jazyk unikátní pro Gibraltar, místní lidé si ří-
kají Llanitos.  

Jak britská, tak gibraltarská vláda prohlašují, 
že Gibraltar je plně dekolonizován, i když v 
OSN zůstává na seznamu nesamosprávných 
území. Španělské úřady trvají na tomto postoji 
OSN a komentátoři se běžně zmiňují o Gibral-
taru jako o kolonii.  

Spory o Gibraltar zatěžují britsko-španělské 
vztahy po celou dobu trvání teritoria. V roce 
1969, za diktátora Franka, tam byl zcela uza-
vřen přístup po souši a zakázány byly také le-
tecké a lodní spoje. V roce 1982 byl pozemní 
spoj opět otevřen. V roce 2006 v Kordobě uza-
vřely Gibraltar, Spojené království a Španěl-
sko dohodu, dle které byla uvolněna hraniční 
kontrola, k velkému ulehčení života obyvatel 
na obou stranách hranice. Následovalo zrušení 
telekomunikačních překážek a uvolnění letec-
kého provozu. Španělsko ale i nadále trvá na 
svém nároku na toto území, byť se obyvatel-
stvo Gibraltaru několikrát v referendech vyslo-
vilo proti, naposled v roce 2002.  

V posledním španělském hraničním městeč-
ku La Línea de la Concepción se v nádražním 
bufetu ptám na cestu na Gibraltar. Trochu po-
baveně mi někdo ukáže palcem ven na druhou 
stranu bufetu. Opravdu, asi 100 metrů odtud je 
socha cyklisty, jak vyhlíží k hranici, s nápi-
sem „Na paměť španělských pracujících  
v Gibraltaru, 1. května 2003“. Trochu mi uni-
ká její smysl, ale nejspíš to bude mít něco spo-
lečného s blokádou hranice a následným (ne)
odškodněním pracujících, kterým byl po dlou-
há léta upřen vstup do práce na „cizím“ území. 
Jdu k hraničnímu průchodu pro pěší a svědo-
mitě plním pokyny na tabulce – připravuji si 
dokumenty. Nikdo se však o pas nezajímá, sta-
čí jeho červená barva, jsem příslušník EU. To 
by se diktátor Franko divil. A což teprve ten 
náš, v brejličkách, který Čechům a Slovákům 
kladl na srdce, že hranice nie sú žiadne korzo! 

Ale jsou, mohou být, i v tom se mýlil. 
Letiště, runway, protíná živou třídu W. 

Churchilla. Na zvukové znamení se zastaví 
veškerá doprava, spadnou závory a před vámi 
přeletí odlétající či přistávající letadlo. Naše 
dítko při pozdním příchodu do školy může na-
jít omluvu ve spadlých závorách při přejezdu 
vlaku, dítě v Holandsku se obdobně vymlouvá 
na zvedací most, že právě jela loď, ale snad jen 
dítko na Gibraltaru má právo říct, když ono 
zrovna bylo letadlo. Naštěstí jich za den zase 

není tak moc, letiště má přímý spoj jen na dvě 
anglická města, Londýn a Manchester.  

Na prohlídku Gibraltaru stačí tři hodiny 
včetně vstupů do jeskyně Sv. Michala, návště-
vy opičího doupěte a ručně vyhloubených cho-
deb v pevnosti, které prý měří dohromady 50 
kilometrů.  

Bylo nás v tom taxíku celkem sedm, z toho 
čtyři Angličané seděli se mnou vzadu a jedna 
mladá španělská dvojice vpředu vedle řidič-
ky – průvodkyně, která komentovala cestu stří-
davě v angličtině a španělštině. Překvapili mě 
ti Španělé. Když se dozvěděli, odkud jsem, 
přišli za mnou a nadšeně popisovali své zážit-
ky ze čtyřdenního pobytu v Praze. Že prý je to 
nádherné město a v něm neuvěřitelně laskaví a 
ochotní lidé. I když jsem jejich entuziasmus  
v duchu nesdílel, pronesl jsem, že mě to těší.  
„Proto vám to říkáme, abychom ještě jednou 
vyjádřili své díky za nevšední zážitky.“ Posí-
lám touto cestou díky dál těm, kterým patří. 

Miroslav Klučka, autor na fotografii dole  

Pomník španělských pracujících v Gibraltaru 

Foto: M. Klučka 

O všech plánovaných akcích Muzea a Muzejní společnosti Litovelska Vás budeme i nadále in-
formovat v Litovelských novinách a na webu www.muzeumlitovel.cz. Máte-li zájem o zasílání 
pozvánek na akce emailem, napište nám na muzeum@muzeumlitovel.cz. Členství v muzejní spo-
lečnosti nabízíme každému, koho zajímá historie a kulturní památky, především v našem regio-
nu. Již dnes Vám přinášíme informaci o první akci v novém roce, ve čtvrtek 3. února v 17 hodin 
pořádáme ve výstavním sále Muzea Litovel přednášku s obrazovou prezentací pana Lubomíra 
Šika: Domovní znamení, pamětní desky a pamětní nápisy v Litovli. Po přednášce následuje shro-
máždění členů MSL. 

 
Zaměstnanci Muzea Litovel i členové Muzejní společnosti Litovelska Všem 

čtenářům Litovelských novin přejí úspěšný vstup do roku 2011, pevné zdraví, 

potřebné štěstí a také hodně kulturních zážitků.  



SPORT  SPORT  SPORT  

Velkých úspěchů dosahovali žáci naší školy na turnajích ve stolním 
tenise. V říjnu 2010 jsme se zúčastnili přeboru družstev základní škol 
regionu Olomouc na ZŠ Velký Týnec. Starší děvčata (Eva Biharyjová, 
Nikola Gottfriedová, Denisa Vacová) a starší chlapci (Zbyněk Plachý, 
Lubomír Kauer a David Lehkoživ) nenašli v konkurenci olomouckých 
škol přemožitele a postoupili do krajského finále. Úspěchem bylo také 
2. místo mladších děvčat ve složení Michaela Večeřová, Natálie Gnipo-
vá a Tereza Prázdná.  

Krajské finále se konalo v listopadu v herně stolního tenisu SK Pře-
rov. Starší chlapci obsadili po statečném výkonu 5. místo. Starší děvča-
ta prokázala i zde velkou formu, opět zvítězila a postoupila do republi-
kového finále, které se konalo v Jindřichově Hradci v místní Městské 
sportovní hale. Ve dnech 15. a 16. listopadu naše děvčata soupeřila se 
čtrnácti nejlepšími družstvy z celé republiky. Nejprve se ve skupině 
utkala s družstvy Prahy (pozdější vítěz turnaje), Plzně a Kamenice nad 
Lipou. Boje ve skupině zvládla na jedničku a postoupila z druhého mís-
ta do bojů o semifinále. Zde prohrála s Vlašimí (město vyhlášené stolně 
tenisovou tradicí) a pokračovala v bojích o umístění. Po vítězství nad 
děvčaty z Ostrožské Nové Vsi pokračovala duelem s Milevskem o 5. – 
6. místo. Tento soupeř byl již bohužel nad jejich síly, a tak se umístila 
na krásném 6. místě. Po skončení soutěže družstev pokračovala ještě 
dobrovolná soutěž jednotlivkyň, které se děvčata taktéž zúčastnila. Pro-

bíhala vyřazovacím způsobem a skončila pro nás opět nad očekávání 
dobře. Nikola Gottfriedová obsadila nádherné 3. místo. 

Konečné 6. místo v soutěži družstev a 3. místo Nikoly v soutěži jed-
notlivkyň je obrovským sportovním úspěchem našich děvčat, na kterém 
má velký podíl především místní oddíl stolního tenisu vedený p. Milo-
slavem Plachým.  

 
Výsledky republikového finále Jindřichův Hradec: 
Starší děvčata 8. – 9. třída: 

Utkání ve skupině: 
Náklo – Praha                                     1:3 
Náklo – Plzeň                                     3:0 
Náklo – Kamenice nad Lipou             3:1 
 
O postup do semifinále: 
Náklo – Vlašim                                  0:3 
 
O 5. – 8. místo: 
Náklo – Ostrožská Nová Ves              3:1 
 
O 5. – 6. místo: 
Náklo – Milevsko                               0:3 
 

Jiří Peřina – ředitel ZŠ a MŠ Náklo 

Ve dnech 12. – 14. 11. 2010 se ve společné organizaci Základní školy 
prof. V. Vejdovského v Litovli a T. J. Sokola Litovel konala v rámci 
Olomouckého kraje zcela ojedinělá akce, a to i z hlediska České repub-
liky, 1. ročník mezinárodního goalballového turnaje mládeže. Šlo o nej-
větší mládežnický turnaj na území České republiky v letošním roce! Go-
alball je speciální kolektivní hra určená zrakově postiženým sportov-
cům, kdy se tříčlenná družstva snaží pomocí ozvučeného míče vstřelit 
soupeři branku a jejich orientace je možná pouze podle zvuku míče a 
pomocí linií vytyčených na hřišti. 

Turnaje se zúčastnila družstva ze slovenské Levoče, polského Laski, 
z České republiky družstva Litovle, Prahy a Plzně. Celkově se do soutě-
že zapojilo cca 45 sportovců a členů realizačních týmů. Herní systém 
turnaje svedl v základní skupině každého soupeře s každým a první čty-
ři poté ve dvou semifinále hráli k. o. systémem o finále, případně o třetí 
místo. Tento systém umožnil maximální míru herního zapojení každého 
družstva, mezinárodní účast znamenala významné zkvalitnění soutěže a 
možnost srovnání. Základní skupinu vyhrála slovenská Levoča, která 
společně s polským týmem ukázala českým týmům cestu moderního go-
alballu s důrazem na kvalitní obrannou fázi a dynamický útok. Tato dvě 
družstva dominovala i v semifinále, když Levoča přehrála Západočechy 
z Plzně 11:7 a polské Laski zástupce Olomouckého kraje, děti z Litovle, 
12:2. Finále bylo pravým vyvrcholením turnaje. V normální hrací době, 
která činí u mládežnických týmů 2 x 7 minut čistého času, zůstalo finále 
bez vítěze, a tak se za stavu 1:1 prodlužovalo 2 x 3 minuty. Tady se již 
projevila větší zkušenost polských reprezentantů a také únava na slo-
venské straně, takže Laski porazilo Levoču 7:2 a odneslo si pohár pro 
vítěze 1. ročníku. Všechna utkání splnila jak svůj sportovní, tak i spole-
čenský účel jakéhosi pomyslného mostu přátelství mezi státy a národy. 
Přítomné početné obecenstvo bylo s kvalitou všech utkání nadmíru spo-
kojeno a mnohdy odměnilo nevidomé sportovce bouřlivým potleskem.  

Mimo sportovní vyžití organizátoři naplánovali řadu společenských a 
kulturních akcí tak, aby hosté poznali krásu a zajímavosti Olomouckého 
kraje a soutěžící tak mohli ocenit např. krásu státního hradu Bouzova, 
vznešenost olomouckého Dómu či relaxaci pobytem v akvaparku. Orga-
nizátoři dbali i na společenskou a vnější stránku věci, takže zahájení 
s pozvanými osobnostmi veřejného života obecní a krajské samosprávy 
mělo slavnostní formu, sportovcům se dostalo i zajímavého pohoštění 
se specialitami krajové kuchyně. Finanční prostředky organizátoři čer-
pali z fondů dotačního systému Olomouckého kraje, z prostředků Čes-
kého svazu zrakově postižených sportovců a z prostředků T. J. Sokol 
Litovel. Je třeba ocenit zájem jak Olomouckého kraje o pomoc postiže-
ným v oblasti sportu, tak i občanského sdružení Sokol, které se o pro-
blematiku zrakově postižených zajímá a snaží se aktivně pomáhat. Ne-
můžeme samozřejmě vynechat vedení ZŠ prof. V. Vejdovského Litovel, 

které připravilo ty nejlepší podmínky ke konání akce a bez jehož oprav-
dového zájmu by uskutečnění turnaje bylo nemyslitelné. Vítanou mate-
riální pomocí byly produkty našich sponzorů, významných firem a spo-
lečností Olomouckého kraje, za které můžeme jmenovat firmy - sýrárna 
Orrero Tři Dvory, těstoviny Adriana Tři Dvory, AW tvarůžky Loštice, 
Alibona Litovel, TOM elektro Litovel.  

Tyto firmy i zájem krajské samosprávy a nestátních organizací jsou 
důkazem toho, že i přes hospodářskou krizi mají Moravané široké srd-
ce, umí pomáhat potřebným a dokážou na vysoké úrovni zorganizovat 
turnaj pro zrakově postižené děti s kvalitou evropské úrovně. A za to 
jim všem patří srdečný dík!                                       Mgr. Mirko Spurník 

         Pořadí: 

         1. Levoča          4 – 0 – 0   42:15           12 b. 

         2. Laski            3 – 0 – 1   44:19             9 b. 

         3. Litovel         1 – 1 – 2   31:37             4 b. 

         4. Plzeň            1 – 1 – 2   25:42             4 b. 

         5. Praha            0 – 0 – 4   14:43             0 b. 

Rada předsedů TJ Tatran Litovel děkuje: 
- všem občanům – divákům, rodičům za podporu sportovní činnosti, 

- funkcionářům a trenérům za neocenitelnou práci v oddílech  
a odborech sdružených v TJ Tatran,  

- hráčkám a hráčům dospělých kategorií, ale především hráčkám a 
hráčům mládežnických kategorií, kteří reprezentují TJ Tatran a město 

Litovel v soutěžích na úrovni reprezentace ČR a v soutěžích  
na úrovni ČR a Olomouckého kraje v roce 2010. 

Rovněž také touto cestou děkujeme Městu Litovel,  
Pivovaru a.s. Litovel a všem dalším sponzorům,  

kteří mají zájem o podporu naší sportovní činnosti. 
Děkujeme. 

Pour féliciter 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

David Baroň, předseda TJ Tatran Litovel 



Milí čtenáři, 
nevím, jak Vám, ale nám v Hanačce čas ně-

jak rychle letí. Další rok je za námi a nový 
před námi. Proto mi dovolte malé ohlédnutí za 
rokem 2010, v němž jsme uskutečnili asi 25 
vystoupení.   

Plesovou sezónu jsme zahájili na Obecním 
plese v Líšnici. Následovaly Hanácké bály 
v Olomouci a potom v Litovli, kde jsme před-
vedli nové komponované masopustní pásmo  
„Ostatky – pochovávání basy“. V tomto pro-
gramu účinkovali téměř všichni členové sou-
boru od nejmladších (v maskách) až po nej-
starší pantáty. Také se nám podařilo do tohoto 
programu přilákat i několik bývalých členů 
souboru a doufáme, že se jim to líbilo.   

Významný byl pro nás Moravský ples v Ná-
rodním domě v Praze na Smíchově, kam jsme 
opět po několika letech zavítali na pozvání  
„Spolku rodáků a přátel Hané – Hanáci Pra-
ha“, který je spolupořadatelem tohoto plesu. 
Zúčastnili jsme se slavnostního defilé souborů 
z celé Moravy, dále jsme krátkou ukázkou 
účinkovali v zahajovacím bloku v hlavním sále 
a potom v dalším sále hrála naše Hanácká mu-
zika k tanci pro hosty plesu a střídala se při 
tom s dalšími muzikami. Na oplátku by měli  
„Hanáci Praha“ přijet v únoru na litovelský 
Hanácký bál.   

V květnu účinkoval dětský soubor Hanáčci 
za doprovodu Hanácké muziky opět v Líšnici, 
tentokrát k Svátku matek. Další vystoupení 
k Svátku matek uskutečnila Hanácká muzika 
v Litovli v Husově sboru. Následovaly červno-
vé Hanácké Benátky – zde jsme předvedli na 
náměstí pásmo Dožatá, opět spojené s vystou-
pením dospělé i dětské části souboru.  

Během léta jsme se zúčastnili několika Me-
zinárodních folklorních festivalů. Ve dnech 
23. 7. – 1. 8. 2010 jsme uskutečnili výjezd do 
Chorvatska na Makarské kulturní léto. Bydleli 

jsme v Živogošče v chatkách kempu „Dole“ a 
kromě tanečního soustředění jsme účinkovali v 
okolních hotelech v rámci kulturních progra-
mů pro hotelové hosty. Abychom tento termín 
co nejlépe využili, tak jsme si připlatili  
„z vlastních kapes“ a pobyt spojili s menší do-
volenou. Polopenzi jsme si zaplatili v nedaleké 
restauraci a obědy jsme si vařili v našich chat-
kách. Kromě vystoupení a relaxace u moře 
jsme navštívili nedaleká Bačinská jezera a 
uskutečnili výlet do Bosny a Hercegoviny k 
Vodopádům Kravica. Spousta dalších zážitků 
z Chorvatska by stačila na samostatný článek, 
ale nebyl čas ho napsat.  

Po návratu z Chorvatska následovalo vystou-
pení v Jeseníku nad Odrou a za týden jsme od-
jížděli na Slovensko na Mezinárodní folklorní 
festival „Trnavská brána“ spojený s vystoupe-
ním v Piešťanech pro Český spolek v Trnav-
ském regionu. Trnavského festivalu se dále zú-
častnily soubory z Polska, Maďarska, Litvy a 
Taiwanu. Naše vystoupení v Trnavě naprosto  
„pohřbil“ místní zvukař. Ubytování na vysoko-
školských kolejích v Trnavě nebudu dlouze 
popisovat, protože patřilo k nejhorším, jaké 
jsme za téměř 30 let existence našeho souboru 
zažili. Naopak v Piešťanech, kde pro nás vše 

organizoval pan Jiří Vodrážka, bylo jak ozvu-
čení tak prostředí i celé zázemí pro vystoupení 
vynikající.   

V neděli 5. září se ve Velké Bystřici usku-
tečnilo 1. Setkání Hanáků s hejtmanem Olo-
mouckého kraje. Této velké, příjemné a výbor-
ně zorganizované akce se zúčastnilo přes 500 
krojovaných Hanáků a Hanaček z celé naší 
rozsáhlé Hané. Dovede si představit ten úžas-
ný krojovaný průvod?   

Následující neděli v Prostějově při Hanác-
kých slavnostech a Krajských dožínkách Olo-
mouckého kraje předával náš soubor hejtma-
novi oficiální dožínkový věnec.   

Kromě těchto společných celosouborových 
vystoupení účinkovala samostatně naše Hanác-
ká muzika několikrát pro litovelskou Hanác-
kou ambasádu, dále na festivalu v Olšanech u 
Prostějova, Přerově, Štěpánově, Pňovicích a 
také někteří muzikanti vyjeli do Polska se sou-
borem Haná Přerov.   

Podzim byl ve znamení přípravy a nácviku 
na Národní krojový ples Folklorního sdružení 
ČR, který bude tentokrát věnován regionu Ha-
ná a uskuteční se 5. února 2011 v Praze. Slav-
nostní společný zahajovací program jsme už 
od léta secvičovali o víkendech spolu s dalšími 
asi 14 hanáckými folklorními soubory a muzi-
kami.  

V období adventu a Vánoc hráli naši muzi-
kanti na koncertu v Medlově, dále v Litovli 
v Husově sboru a na druhý svátek vánoční – 
na Štěpána – tradičně v litovelském Muzeu při 
akci „Oživlá řemesla“.   

Nyní již očekáváme, co nám přinese nový 
rok 2011. Určitě to budou začátkem roku Ha-
nácké bály 15. ledna v Olomouci a 11. února v 
Litovli. Dále již výše zmíněný Národní krojo-
vý ples FOS ČR v Praze dne 5. února 2011. 
Na podzim, pravděpodobně na 26. listopadu 
2011, plánujeme oslavu výročí 30 let našeho 
souboru. A co dalšího během roku? To se tepr-
ve uvidí.   

Hlavně ať jsme všichni zdraví, šťastní a spo-
kojení. Totéž přeji i všem našim příznivcům, 
sponzorům, přátelům a kamarádům, i Vám, 
kteří jste toto moje povídání dočetli až sem.  

Stanislava Kulatá, HANAČKA Litovel 

Z červnových Hanáckých Benátek 2010.  

Na fotografii vlevo je náš hanácký soubor při 

pobytu v Trnavě. 

Hanáci na vystoupení v Chorvatsku. 



 STŘEDNÍ  

 ODBORNÁ ŠKOLA 

 LITOVEL  
 Komenského ul. 677 

 
Přijďte se podívat na  

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ   
11. února 2011 (10 – 17 hod.) 

12. února 2011 (8 – 12 hod.) 
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KAMENICTVÍ 
Litovel, Svatoplukova 127 

Tel., fax: 585 341 478,  

mobil: 605 131 789  
ZHOTOVENÍ POMNÍKŮ  
OPRAVY HROBŮ 
ZÁKRYTOVÉ DESKY NA HROBY, 
SCHODY Z KAMENE A TERACCA  

Řešení digitálního TV vysílání 

SATELITY 

PRODEJ A MONTÁŽE 
Bezplatné české a slovenské programy. 

Z jedné paraboly napojíme až 8 TV 
Hanes SAT  

Tel. 776 623 623 

Lokalita: Severní II, zahájení výstavby 1. pol. 2011,  

1. etapa: 15 byt. jednotek, 7 garáží. Min. fin. vklad: byt 3+KK od 550,-tis. Kč,  

2+KK od 358,-tis.Kč bez nutnosti dokládat příjmy!! informace: www.litovelbyty.cz,  

tel.: 585 004 449 (OSBD Olomouc), 585 153 250 (MěÚ Litovel) 
 

NEVÁHEJTE, VYBÍREJTE RYCHLE, již 73 % bytů a 85 % garáží zam-

luveno! Bez dostatečného počtu smluvně rezervovaných bytů není možné zahájit výstavbu! 

NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA V LITOVLI 
 
 
 
 
 
 

VYUŽIJTE SOUČASNOU NIŽŠÍ SAZBU DPH! 

S.E.P. – reality NABÍZÍ: 
Tel: 585 342 086, 723 463 834 

Poděbradova 751, 784 01 Litovel   

•prodej pozemku v Litovli, 809 m2, určený pro 
výstavbu RD s nutností zřídit inženýr. sítě (cca 
550 tis.), cena: 470 tis. vč. projektu + zřízení IS 

•pronájem kancel. prostor v Olomouci, 90 m2, me-
zipatro, částečně vybaveno. Nájem 9 tis. Kč/měs. 
+ energie 

•pronájem obchodu v Litovli (blízko náměstí), 
přízemí, 75 m2, volný od 01.02.2011. Náj. 6 tis. 
+ energie 

•pronájem nebytových prostor v Uničově, 432 m2, 
vhodné jako sklad. prostory. Nájemné dohodou. 
Volné ihned. 

•pronájem cihlového bytu 3+1 v Litovli, 50 m2, 1. 
patro, kombinovaný sporák, plyn ÚT. Volné od 
01.02.2011. Náj.: 4,5 tis. Kč/měs + energie. 

•Společnost Carman Invest a.s.  

   hledá projektové manažery. Požadujeme 

ukončené SŠ/VŠ vzdělání, praxi v oboru 

stavebnictví a územního plánování. Životo-

pisy zasílejte na adresu:  

e.stehlik@carman.cz 

 

Advokátní kancelář JUDr. Radek Mach 
si Vám dovoluje oznámit,  

že ke dni 1. 11. 2010 otvírá  
pobočku advokátní kanceláře v Litovli  
na adrese: Nám. Přemysla Otakara 791,  

Litovel – vchod z ulice Poděbradovy  
(naproti Bílého koníčka, 1. patro) 

Telefon: +420 724 834 986 
Úřední hodiny: Pondělí 8:00 – 17:00 

Po dohodě kdykoliv. 
Těšíme se na Vaši návštěvu!  

Úspěšný nový rok 2011 přeje  

všem prodejcům Litovelských novin  

redakce LN 

7. CHARITNÍ PLES  
V sobotu  5. 2. 2011 od 19:30 

v  Nasobůrkách 
Hraje skupina  TRIGON  

Tombola i bohaté občerstvení zajištěno. 
Prodej vstupenek od 24. 1.  

v kanceláři Charity. 
Informace na tel.: 

 736 750 222 nebo 585 341 444 
 

Výtěžek plesu bude již tradičně věnován na 
podporu projektu Adopce na dálku.  

Srdečně zvou pořadatelé. 


