
 
Z obsahu: 

Novou osobností ve vedení Města Litovel je 

také místostarosta pan Jaroslav Skála, který byl 

i v minulém volebním období členem zastupitel-

stva města. Pane místostarosto, můžete se čte-

nářům ve stručnosti představit?  

Narodil jsem se 15. listopadu 1959 v Olo-

mouci; otec byl hajným, s rodiči jsme bydleli 

nejprve na hájence v Nové Vsi, odkud mám 

první dětské vzpomínky. Později na Nových 

Mlýnech a od roku 1963 na hájence pod vápen-

kou v Mladči. Do školy jsem chodil do Měrotí-

na a Bílé Lhoty. Uničovskou Střední průmyslo-

vou školu strojní jsem zakončil v roce 1979. 

Dopravní škola v Ţilině, kterou jsem chtěl stu-

dovat, byla zahlcena uchazeči, v Brně jsem na 

Vysokém učení technickém studoval 2 roky 

obor strojírenská technologie. Ze zdravotních 

důvodů jsem byl nucen studia opustit. Po zá-

kladní vojenské sluţbě v Pezinku jsem nastou-

pil na místo technika střediska sluţeb v Lesním 

závodě Litovel. V roce 1984 jsem absolvoval 

zkoušky na učitele autoškoly, kterého jsem od 

r. 1985 vykonával na celý úvazek. Rozhodující 

byl rok 1989 - SVAZARM byl transformován 

do různých soukromých společností. Většina 

učitelů si zaloţila svoji autoškolu, učinil jsem 

tak v roce 1991 i já, do dnešní doby podnikám 

jako OSVČ v tomto oboru. Také moje manţel-

ka v tomto oboru podniká. Máme dva syny, 

staršímu je 23 let a dokončil studium na vyšší 

odborné škole automobilní v Zábřehu n. M. a 

dále studuje znalectví v oboru techniky na VŠ v 

Brně. Pracuje u firmy Citroen, je přijímacím 

technikem. Mladší syn studuje obor autotronik, 

chystá se teď k maturitě, je mu 19 let. K mým 

zájmům patří ochotnické divadlo, mnozí mě 

mohou znát z představení místního divadelního 

spolku Sokola. Dalším mým koníčkem je mo-

torismus a cestování.  
 

Letos v lednu byla litovelská Sokolovna a při-

lehlé pozemky na základě kupní smlouvy předá-

ny Městu Litovel. Co vedlo Město k tomuto 

kroku? 

Místní organizace Sokola nebyla schopna 

ekonomicky tuto budovu dlouhodobě „utáh-

nout“, provoz budovy je finančně náročný, 

navíc vyvstala potřeba investovat do oprav 

budovy samotné. Proto po dohodě s Olomouc-

kou ţupou sokolskou došlo k odprodeji Soko-

lovny Městu Litovel. Snahou vedení města bylo 

především to, aby zůstaly zachovány prostory 

pro sportovní a kulturní zájmové činnosti. Před-

stava, ţe by v budově mohla teoreticky vznik-

nout „zase“ trţnice, byla nepřijatelná. Pokud by 

došlo k prodeji jinému subjektu, město by jiţ 

nemohlo vyuţití a další osudy budovy spjaté se 

ţivotem a historií města nijak ovlivňovat. Měs-

to má zájem na rozvoji sportovních aktivit, v 

současné době jsou dolaďovány nájemní 

smlouvy se stávajícími uţivateli. Město bude 

na provoz budovy i nadále přispívat, ti, kdo 

budou v nájmu, se budou spolupodílet na eko-

nomickém pokrytí provozních nákladů. Je tady 

záměr zpracovat studii, která by obsáhla výhle-

dově rekonstrukci celého objektu. Opravovat 

budeme postupně, nejdříve sociální zařízení, 

které to naléhavě potřebuje. Provedeme revizi 

elektřiny, plynu a výměnu špatných oken. 
 

Vedle sportu a technických služeb máte na 

starosti cestovní ruch. Co se tady chystá? 

Pozvali jsme všechny, kteří mohou být na 

rozvoji cestovního ruchu zainteresováni, na 

první pracovní schůzku. Byli tady majitelé 

cestovních agentur, zástupce kulturního zaříze-

ní, muzea, Správy CHKO, klubu fotografů, 

jednatelka Mikroregionu Litovelsko, zástupci 

vodních sportů. Město chce koordinovat vydá-

vání propagačních materiálů, chce, aby vydáva-

né propagační materiály obsahovaly veškeré 

informace a odkazy, dále hledat cesty zefektiv-

nění, zapojit i podnikatelské subjekty. Cílem je 

zvýšení turistického ruchu v Litovli.  

Schůzku mohu hodnotit jako přínosnou, ce-

ním si zájmu společně napomoci rozvoji turis-

tického ruchu; další pracovní schůzky budou 

následovat. Vodní sporty nastolily otázku 

splavnosti řeky Moravy směřovanou na přítom-

ného ředitele Správy CHKO pana Michala 

Servuse. CHKO nemá námitky proti zvýšení 

turistického ruchu, výstavbě cyklostezek, in-

linovému bruslení a podobně - to je pro nás 

velmi pozitivní zjištění. CHKO bude pochopi-

telně vymezovat místa, kde se budou turisté  

pohybovat. Vedle vodních sportů je to cyklotu-

ristika, která má v krásné přírodě CHKO ideál-

ní podmínky pro svůj rozvoj. Litovelské Pomo-

raví skýtá velmi dobrý terén i pro nenáročné 

aktivity rodinám s dětmi. Další - náročnější,  

ale velmi pěkné terény - najdou směrem na 

Bouzovsko. Podmínkou rozvoje turismu je 

zprovoznění Záloţny a zvýšení ubytovacích 

kapacit, její restaurační část má být v květnu 

předána provozovateli. 
 

Co říci k technickým službám?  

Ze své dřívější praxe mám k práci technic-

kých sluţeb blízko. Vedle lidského faktoru tady 

hraje velkou roli, jak uţ je obsaţeno i v názvu, 

technické vybavení. Nákupem moderní a vý-

konné techniky je moţné jejich činnost posou-

vat na vyšší, efektivnější úroveň. Jsou vytipo-

vána místa činnosti, kde nová technika opravdu 

pomůţe. Jde například o nákup nového přívěsu 

a nového stroje na čištění chodníků od sněhu.  
 

Chcete něco sdělit prostřednictvím novin obča-

nům města a obcí? 

Přeji všem občanům stálé zdraví, štěstí. Aby 

se nám v Litovli dobře ţilo, aby město vzkvéta-

lo. Na to chci zaměřit své úsilí ve vedení města. 

Pevně věřím, ţe všichni zastupitelé máme stej-

ný zájem, chci zdůraznit, jak důleţitá je vzá-

jemná spolupráce. Uvítáme podněty, názory 

občanů, můţete nám psát, posílat e-mailové 

zprávy, telefonovat. Budeme se Vašimi podně-

ty zabývat, uvítáme diskuzi nad zásadními 

problémy. K tomu, abychom mohli odpovědně 

rozhodovat, je třeba naslouchat a vyhodnocovat 

různé názory.         Děkujeme za rozhovor. J. M. 

 PŘEDSTAVUJEME: 

   NOVÉ ČLENKY ZASTUPITELSTVA 

  OBVODNÍ ODD. POLICIE ČR 

 ZÁPISY DO MATEŘ. ŠKOL 

 SCREMERS V LITOVLI  21. 2. 

 SENIORKLUB V ROCE 2010 

 NOVÁ VÝSTAVA V MUZEU 

Zakázková výroba nábytku přijme  

stolaře do provozovny v Července,  
Severní ul. 207.   Poţadujeme vyučení v obo-

ru a praxi ve výrobě nábytku. Bliţší informace 

přímo v provozovně nebo na tel. 587 207 122 

nebo 606 957 332.   

Rozhovor s místostarostou J. Skálou 



Máš rád svoje město? 
Mezi velké problémy každého města, Litovel nevyjímaje, patří znečiš-
ťování veřejných prostranství, dětských hřišť a zeleně psími exkremen-
ty. Když opomeneme důvody estetické, musíme se zabývat důvody 
zdravotně-hygienickými, protože takto znečištěné hřiště nebo pískoviš-
tě, kde si hrají děti, může být příčinou závažných infekčních onemocně-
ní. Městský úřad obdržel dotaz od litovelské občanky:  

Bydlím na Severní ulici, kde byla nedávno vybudována klidová zóna, 
mimo jiné i pro rodiče s dětmi. Ptám se jako matka dvou malých dětí 
(myslím, že mluvím i za většinu rodičů bydlících na Severní), proč byl 
před koncem roku zrušen zákaz venčení psů kolem klidové zóny? Po 
tomto zákazu jsme volali pár let, a když se ho konečně dočkáme, vydr-
žel zde jen asi měsíc. Teď, když roztál sníh, je trávník okolo hřiště a 
laviček opět, jako každý rok, plný psích exkrementů, takže vyjít s dětmi 
ven se rovná čistit hodinu po procházce v lepším případě jen boty. Do-
konce i na nově vybudovaném chodníku k dětskému hřišti se krásně 
vyjímá psí bobek. To, že si pejskaři ze Severní stěžují, sice chápu, ale 
nechápu to, že si většina z nich neumí po svém psovi uklidit, takže za-
stávám názor, že v místech, kde se nachází dětské hřiště a kde byla 
vybudována zóna pro rodiče s dětmi, nemají pejskaři co dělat. Předem 
děkuji za odpověď. M. H. 

 
Na dotaz odpověděl tajemník MěÚ Litovel Ing. Radovan Vašíček: 
Vše, co popisujete, je pravdou. Doplňuji, že o pobíhání pejsků v této 
lokalitě se hovořilo na schůzi Litovelského bytového družstva. Jedno s 
druhým a byla instalovaná značka. 

Následně na to se ozvali zejména majitelé pejsků z domů v ulici Se-
verní, ale došly i další protesty a petice občanů z jiných ulic, co si to 
Město dovolilo, že instalovalo zákazové značky. Dokonce byly zasílány 
stížnosti na nesprávný úřední postup na Krajský úřad Olomouckého 
kraje. Ano, byl skutečně zvolen nesprávný postup, šlo o rychlost a dob-
rou víru, kdy Město Litovel mělo zájem chránit děti, aby nešlapaly do 
psích exkrementů, když po pejskovi jeho milý majitel neuklidí, a také o 
zájem chránit novou výsadbu stromků. 

Poslední schůze Rady města Litovel v minulém volebním období 
trvala na tom, že umístění zákazové značky je na vůli vlastníka pozem-

ků. Nová rada města na základě četných připomínek, petic a upozorňo-
vání na špatný legislativní postup při označení lokality zákazem vstupu 
se psy, uložila dočasné odstranění zákazové značky. 
Nové obecně závazné vyhlášky (OZV) budou řešeny v nadcházejícím 

období a mezi nimi bude předložen i návrh OZV na ochranu veřejné 
zeleně a zákazu volného pobíhání psů, s určením lokalit, kterých se 
bude zákaz vodění psů týkat. Jsem osobně přesvědčen, že lokalita na 
Severní bude chráněnou lokalitou, stejně jako dětská hřiště apod. Roz-
sah zatím nejsem schopen sdělit, vše bude záležet na zákonném zmoc-
nění pro OZV, přání a vůli zastupitelstva. 
Městská policie nemůže být k dispozici na všech místech ve městě, ale 

pokud by byl majitel psa přistižen, že po pejskovi neuklidí, může být 
pokutován již nyní. Problémem je chytit přestupkáře při činu. To je 
zatím vše, co mohu k této záležitosti a vašemu dotazu sdělit.  

Ing. Radovan Vašíček 
  

K dotazu občanky se vyjádřil i starosta města Litovel Ing. Zdeněk Potužák: 
Problém s nedisciplinovaností pejskařů se za poslední roky zvýšil. 

Jsem-li chovatelem psa, mám z něho nejen užitek a radost, ale také 
mám k němu odpovědnost - na to se však u nás už zapomíná. 
Z tisku jsem se dověděl že - v Abú Zabí – emirátu vydaly tamější úřa-

dy zákaz pejskařům vstupovat s jejich zvířaty do parků, na veřejné plá-
že a na jiná veřejná prostranství. Arogance pejskařů vzrůstá. 
Obracím se na majitele pejsků, aby respektovali, že chceme žít v čis-

tém prostředí, aby neohrožovali zdraví dětí. Psí lejna musíte po svém 
miláčkovi uklidit. Městské policii bylo uloženo důsledně pokutovat 
podle zákona nezodpovědné občany. 
Lidé volají na Technické služby, že teď - jakmile roztál sníh - je to 

hrozné, lejna před domy, úřady, obchody. Technické služby v těchto 
dnech za pomoci veřejné služby úklid provádí. Ale to přece není řešení 
- to stojí další peníze, kterých máme málo. V takovém případě budeme 
muset zvýšit poplatek za psy. Žádám občany, aby nevolali jen na měst-
ský úřad a na TS, ale aby konečně našli osobní odvahu a řešili tyto pro-
hřešky okamžitě upozorněním na nezodpovědného jedince, aby ho na-
fotili - (v mobilech je běžně fotoaparát) - fotku nám předejte - uděláme 
veřejnou fotogalerii znečišťovatelů. 
Prosím - respektujme se navzájem, ať žijeme v pěkném prostředí.  

Ing. Zdeněk Potužák, starosta 

Od nového roku si občané budou moci čistit komíny sami, jednou za 
rok musí však udělat kontrolu kominík. Vyplývá to z nařízení vlády 
číslo 91/2010 Sb. O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komí-
nů, kouřovodů a spotřebičů paliv. 
Čištění nemusí být tak časté jako doposud. Podmínkou ale bude, že 

při svépomocném čištění musí komín jednou ročně zkontrolovat komi-
ník s předepsanou odbornou způsobilostí a sepsat s majitelem kouřovo-
du zápis (protokol), který může následně vyžadovat státní požární dozor 
– hasičský záchranný sbor. Je vhodné přistupovat ke kontrolám kominí-
kem důsledně, neboť při případném požáru může pojišťovna značně 
krátit nebo úplně zamítnout plnění pojistky na nemovitost. Při zanedbá-
ní pravidelného čištění se zvyšuje riziko vzniku požáru či otravy. Podle 
informací lékařů vzrostl v posledních letech počet osob, které se kvůli 
špatnému stavu komínových těles otrávily oxidem (kysličníkem) uhel-
natým. 

Vypalování komínů. Komín může vypalovat pouze odborně způsobi-
lá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví 
nebo revizní technik komínů, a to za pomoci další k tomu způsobilé 
osoby. Vypalování komínu oznamuje majitel stavby místně příslušnému 
hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejméně 5 pracovních dnů 
před dnem zahájení této činnosti.  
Převzato z Uničovského zpravodaje. J. Šilhavý a T. Trnka, SDH Uničov 

Frekvence čištění komínů a kontrol (za rok) – spotřebiče do 50 kW 
Druh paliva  pevné   kapalné  plynné* 
Činnost  celoroční   sezónní** 
Čištění ***       3x           2x      3x      1x 
Kontrola***     1x       1x      1x 
Výběr sazí     1x       1x      1x 
*Týká se vyvložkovaných komínů. U nevyvložkovaného zděného komína pro 
spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami pro pevná 
paliva. 
**Sezónní provoz nepřesahuje v součtu 6 měsíců v roce.  
***Ve stavbě pro rodinnou rekreaci (chatě) se kontrola a čištění provádějí nej-
méně 1x za rok. 
 
Frekvence čištění komínů a kontrol (za rok) – spotřebiče nad 50 kW 
Druh paliva  pevné   kapalné  plynné 
Činnost    celoroční   sezónní 
Kontrola a čištění 
spalinové cesty 2x 2x      1x      1x 
Výběr pevných (tuhých) 
znečišťujících částí 
a kondenzátů  2x 2x      1x      1x 
Čištění spotřebiče 
paliv   2x 2x    nejméně podle návodu výrobce 

Od ledna platí nové podmínky pro čištění komínů 

Platba místního poplatku za odpady 
Částka za likvidaci komunálního odpadu byla pro rok 2011 stanovena 

na 500,- Kč/1 osoba. Je splatná jednorázově do 30. 6. 2011. Způsob 
úhrady: hotově na pokladnách MěÚ Litovel 
bezhotovostně převodem na účet č. 19-3620811/0100.  

Každý občan má přidělen svůj variabilní symbol – ten Vám bude 
sdělen na požádání nebo stačí vyplnit a zaslat Avízo o platbě (Úvodní 

stránka/úřední desky/dokumenty/odbor finanční/avízo k platbě).  
Pokud jste v minulosti platili tento poplatek hotově, najdete VS také na 
platebním dokladu - variabilní symboly osob, za které jste poplatek 
platili, jsou vždy každý na jednom řádku.  
Kontakt:  paní Anna Vitoulová - pokladna radnice,  
  vitoulova@mestolitovel.cz, tel. 585 153 121,  
  paní Pavlína Pischlová - pokladna Havlíčkova,  
  pischlova@mestolitovel.cz, tel. 585 153 222.   



3. schůze Rady města Litovel 
se konala dne 30. prosince 2010 
 
Rada města Litovel projednala 

a schvaluje: 
• Zřízení a složení komisí: 
- Letopisecká komise: předseda: 
PhDr. Josef Hubáček, členové: 
Marie Hrubá, Karel Kabelík,  La-
dislava  Kolpaková, Petr Linduška, 
Mgr. Robert Najman, Blanka Opí-
chalová, Miroslav Pinkava, Karel 
Polášek, Lubomír Šik, Vladimír 
Vytásek a PhDr. Věra Zimová, 
jednatelka: Hana Dohnalová; 
- Bytová komise: předseda: Petr 
Šrůtek, členové: Mgr. Lenka 
Fišrová, Petr Hájíček, Ilonka Chy-
tilová, Antonín Šalša, jednatelka: 
Alena Pekařová; 
- Komise sociálně právní ochrany 
dětí: předsedkyně: MUDr. Alena 
Šromová, členové: Miloslava Drlí-
ková, Mgr. Milena Jindrová, Ing. 
Helena Najmanová PhD. a Mgr. 
Pavel Skácel, jednatel: Bc. Radim 
Sléha DiS.; 
- Komise prevence kriminality a 
BESIP: předsedkyně: Hedvika 
Weberová DiS., členové: Mgr. 
Marek Faltus, Mgr. Lubomír 
Grézl, Vladimír Lakomý, Ing. 
Rostislav Papajk a Mgr. Oldřich 
Štěpán, jednatel: Mgr. Lubomír 
Broza; 
- Komise strategického rozvoje 
města: předseda: Ing. Radomír 
Havlíček, členové: Ing. Jan Fiala, 
Ing. Lubomír Hartmann, Jakub 
Hradil, Mgr. Eva Hrachovcová, 
Ing. Michael Knajbl, Mgr. Blaho-
slav Papajk a Kamil Veselý, jedna-
tel: Ing. Marek Kučera. 
• Dále rada města stanovuje jedna-
telkou Finančního výboru Vladi-
míru Čiklovou a jednatelkou Kon-
trolního výboru Mgr. Kateřinu 
Fišrovou. 
• Komise pro projednávání pře-
stupků, jež je jmenována starostou 
města, bude doplněna o tyto členy:  
Jiřího Berana a Slavoje Vespalce. 
• Převzetí bytu 2+1 v Sokolovně 
do správy ML a jeho přidělení z 
obecního zájmu panu J. J. z Lito-
vle s účinností od 1. 1. 2011 s tím, 
že přidělení bytu je vázáno na 
místo a výkon (dobu) povolání. 
• Navýšení 1 pracovního úvazku 
MěÚ Litovel s účinností od 1. 1. 
2011 a vytvoření finančních pro-
středků spojených se zařazením 
pracovního místa správce Soko-
lovny Litovel do organizační 
struktury MěÚ Litovel pod odbor 
školství, kultury a sportu. Pověření 
vedoucího tohoto odboru vytvoře-
ním pracovní náplně správce So-
kolovny, jeho řízením a kontrolou. 
Vytvořením plánu obsazení pro-
stor Sokolovny Litovel a venkov-
ních hřišť dle požadavků sportov-

ních oddílů a škol s důrazem 
na jejich optimální  využívání 
•  Pověření vedoucí OBH 
správou objektu Sokolovny 
Litovel. Ve spolupráci s ve-
doucím OŠKS stanovení cení-
ku nájemného za pronájem 
nebytových prostor a hřišť.  
• Předložený seznam žadatelů 
o byt Města Litovel na rok 2011. 
• Uzavření smlouvy o bezplatném 
užívání části nebytových prostor 
v Kulturním domě v Nasobůrkách 
mezi Městem Litovel a panem R. 
O. z Nasobůrek, za účelem mimo-
školního sportovního vyžití mláde-
že. Smlouva uzavřena na dobu 
určitou od 3. 1. 2011 do 30. 4. 
2011, nájemce bude hradit spotře-
bu energií a vody  
• Přesun částky 15.000,- Kč 
z položky 5192 (finanční prostřed-
ky na úhradu pohřebného za soci-
álně slabé občany) na položku 
5169 (sociální fond – doplatek na 
vstupenky pro důchodce). 
• Ve smyslu zákona č. 138/2006 
Sb. stanovení členů komise pro 
výběr zhotovitele veřejné zakázky 
na akci „Bezpečná Litovel – vybu-
dování nových cyklostezek“: 
- komise pro otevírání obálek 
s nabídkami: Miroslav Skácel, Petr 
Šrůtek, Miloslav Číhal; komise 
pro posouzení a hodnocení nabí-
dek: Miroslav Skácel, Petr Šrůtek, 
Miloslav Číhal, Ing. Karel Zmund;  
• Návrh na vyřazení majetku 
z evidence, vyjma inventárního č. 
1034 – Most na polní cestě přes 
Cholinku. 
• Zhotovitele akce „Průzkum zne-
čištění a riziková analýza lokality 
Litovel – Nasobůrky, vč. zpraco-
vání projekt. dokumentace a kom-
pletní žádosti o dotaci z OPŽP“, 
kterým bude na základě výsledku 
výběrového řízení společnost DE-
KONTA, a.s., se sídlem Dřetovice, 
a uzavření smlouvy o dílo s vybra-
ným uchazečem, nabídková cena 
díla činí 2.350.320,- Kč s DPH. 
• Uzavření Smlouvy o dílo na 
zpracování LHP na lesy v majetku 
společenství obcí se společností 
Taxonia s.r.o. Olomouc pro obdo-
bí 2012 – 2021. Současně uložení 
odbornému lesnímu hospodáři 
požádat KÚOK o poskytnutí dota-
ce na zhotovení tohoto LHP. 
Rada města bere na vědomí: 
• Informaci o plánu těžeb v lesích 
města i společných lesích pro rok 
2011, informaci o využití plochy 
bývalé lesní školky – přední část u 
fotbalového hřiště. 
• Informaci o provozu informační-
ho centra v Litovli. 
• Zprávu vedoucího OŠKS o  
kontrole v ZŠ Vítězná – bazén a 
schvaluje navrhovaná opatření. 

Rada města nevyhověla: 
• Žádosti paní M. M. z Lito-
vle o úpravu krajnice u komu-
nikace – jde o krajskou komu-
nikaci, žádosti nelze vyhovět. 
 
4. schůze Rady města Lito-
vel  se konala 6. ledna 2011 

 
Rada města Litovel projednala a 
schvaluje: 
• Zřízení lesoparku z lesíka v lo-
kalitě Pavlínka . 
• Stanovisko odboru dopravy k 
územnímu řízení stavby „Litovel, 
MK, Litovel“ - nevyhovět poža-
davku firmy MULTINET s.r.o. se 
sídlem v Olomouci na položení 
telekomunikačních kabelů v ulici 
Cholinská v Litovli. 
• Uzavření nájemní smlouvy na 
pronájem části pozemku parc.č. 
1573/1 v k.ú. Litovel (chodník 
před cukrárnou Jantar) mezi Měs-
tem Litovel a panem J. H. z Uni-
čova, na dobu určitou od 3. 1. 
2011 do 31. 3. 2011, za smluvní 
cenu 1.000,- Kč/Q a od 1. 4. 2011 
do 1. 10. 2011 za cenu 1.000,- Kč/
měsíc. 
• Jmenování pracovní komise pro 
projednávání závěru auditu prove-
deného v TS Litovel, p.o. a reali-
zaci navrhovaných opatření ve 
složení: předseda – MST pan Ská-
la, členové: Ing. Kolář, Ing. 
Kurfürst, Skácel, Ing. Zmund, Ing. 
Mil čická, Kovářová. Další členové 
dle odbornosti či zkušenosti mo-
hou být přibráni. 
• Uzavření nájemní smlouvy na 
pronájem nebytových prostor v 
pohostinství v Rozvadovicích na 
dobu neurčitou s panem Z. K. z 
Olomouce, s účinností od 7. 1. 
2011. 
• Přidělení uvolněných bytů na 
dobu určitou, tj. na dobu 1 roku, 
od 1. 2. 2011 takto:  byt č. 005, ve 
2. podlaží, 1+1, v objektu č.p. 105, 
v ul. Vítězná v Litovli, panu R. Z.; 
byt č. 005, ve 2. podlaží, 1+1, 
v objektu č.p. 653, v ul. Husova 
v Litovli, manželům M. a B. P. 
• Uzavření Smlouvy o zajištění 
přeložky plynárenského zařízení a 

úhradě nákladů pro stavbu „Kana-
lizace – Litovel – napojení místní 
části Tři Dvory“, se spol. RWE 
Distribuční služby, s.r.o., Brno. 
• Konání hudebních produkcí v 
areálu TJ Tatran Litovel ve dnech 
21. 5., 25. 6. a 27. 8. 2011, vždy 
od 20.00 do 02.00 hodin. Současně 
uděluje výjimku z OZV č. 1/2007  
a souhlasí s ukončením akcí vždy 
v 02.00 hodin. 
• Předložený návrh odpisů inves-
tičního majetku a Odpisového 
plánu TS Litovel, p.o. na r. 2011. 
• Prominutí nájemného za soko-
lovnu v Nasobůrkách za 4. čtvrtletí 
roku 2010 ZŠ a MŠ Nasobůrky 
z důvodu nevyužívání prostor. 
• Vyplacení odměny ředitelce MŠ 
Gemerská dle návrhu. 
• Ustanovení členů komisí pro 
výběr dodavatelů stavebních prací, 
služeb a dodávek, pro volební 
období 2010 – 2014: Ing. Zdeněk 
Potužák, pánové Petr Šrůtek, Jaro-
slav Skála, Miloslav Číhal, MUDr. 
Alena Šromová, Hedvika Webero-
vá DiS., MVDr. Vojtěch Grézl, 
Mgr. Blahoslav Papajk,  Zd. Jančí, 
Kamil Veselý,  David Baroň. 
• Vypsání výběrového řízení na 
pronájem nebytových prostor 
restaurace Záložna v Litovli. 
• Vyplacení odměny řediteli TS 
Litovel, p.o., dle návrhu. 
• Výroční zprávu za rok 2010 o 
činnosti v oblasti poskytování 
informací dle zák. č. 106/1999 Sb. 
• Vydání bezplatných parkovacích 
karet dle předlož. návrhu. 
Rada města bere na vědomí: 
• Zprávu o provedeném auditu v 
TS Litovel, p.o. a souhlasí s dopo-
ručeními, jejichž realizace bude 
projednávána.  
Rada města Litovel nevyhověla: 
• Žádosti firmy KOHOUT Invest 
v.o.s. Na základě doporučení OŽP 
nesouhlasí s uzavřením nájemní 
smlouvy na pronájem pozemků v 
DP Haňovice II.  
V souladu se zákonem na ochranu 
osobních údajů jsou v usnesení 
jména občanů uváděna pouze 
jejich iniciálami.        Red. kráceno 

Půjčky z fondu rozvoje bydlení 
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 Litovel č. 18/12, dne 24. 4. 2008. 
21denní lhůta pro podání žádostí o půjčku běží 

od 19. 1. do 8. 2. 2011  
Podané žádosti budou předloženy Radě města Litovel, která ty, které 
budou kompletní a v souladu se „Zásadami“, předloží ke schválení 

Zastupitelstvu města Litovel. Půjčky jsou určeny pouze majitelům bytů 
a domů. Podrobnější informace spolu s žádostí o půjčku můžete získat 

denně u Bc. Dity Štefánkové v budově radnice, 1. poschodí,  
dveře č. 24, tel. 585 153 126 



premiéry:  středa  9. 2. a 23. 2. 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 prostřednic-

tvím TV obrazovky ve čteném zpravodajství, sdělte telefonicky či písem-

ně na na MěÚ Litovel tel. č. 585 153 250. 
E-mail: hlavinka@mestolitovel.cz nebo infotv@centrum.cz  

Městská televize - vysílání v lednu 2011  

1. Voliči Vám v komunálních volbách vyjádřili svými hlasy důvěru. 
Přesto, že Vás řada občanů zná, můžete se krátce představit? 

2. Co by se mělo v tomto volebním období podařit tak, abyste jednou 
mohla s uspokojením bilancovat? 

Mám ráda Litovel, záleží mi na její budoucnosti. Je mým přáním, 
aby se rozvíjela, aby se občanům ve městě dobře bydlelo, aby se v něm 
cítili spokojení a šťastní. 

Přeji si, aby se vedení města o jeho rozvoj dobře staralo. Žije tady 
přece moje rodina, přátelé a známí. Když po 4 letech spolupráce rady a 
zastupitelstva uvidím, že se město rozvíjí, přibývá opravených domů, 
škol, částí okolních obcí, cyklostezek, nových bytů a domů, budu spo-
kojená. 

3. V čem vidíte svůj osobní přínos pro práci městského zastupitelstva? 

Za hlasy ve volbách voličům především děkuji, budu se snažit, abych 
je v průběhu volebního období nezklamala. V Litovli bydlím celý svůj 
život; po absolvování Gymnázia Jana Opletala v Litovli jsem vystudo-
vala přírodovědeckou fakultu UP v Olomouci a začala učit na ZŠ 
Opletalova v Litovli. Vdala jsem se a postupně se mi narodily dvě 
dcery. Kolem výchovy dětí a jejich vzdělávání jsem se pohybovala 
nejen ve škole, ale už během studentských let v turistickém oddílu a 
pak hodně let ve skautském oddílu. Na roky „skautování“ vzpomínám 
jako na šťastná léta života a musím přiznat, že na mně zanechala vel-
kou stopu ve formě mnoha přátel a životního postoje. Ještě dnes pro 
přátele ve volném čase připravuji letní tábory. V současné době pracuji 
jako ředitelka ZŠ Jungmannova v Litovli.  

1. Do Litovle jsem se přivdala před zhruba dvaceti lety, ale můj pozitivní 
vztah k tomuto městu se utvářel už dříve v dobách mého studia na míst-
ním gymnáziu. S manželem a dvěma syny nyní bydlíme v klidné části 
města kousek od lesa. Od ukončení studia pracuji ve školství, nejdříve na 
ZŠ Vítězná ul. (dříve Opletalova) a nyní na ZŠ Jungmannova.  

2. Základem je rozumné a vyvážené hospodaření města. To je naprostý 
základ, od toho se odvíjí další možnosti. A co by se mělo podařit? Cíle, 
ke kterým chceme směřovat, jsme vymezili ve svých volebních progra-
mech a ty se nemění – úsporný chod města, rozumné investování, vyu-
žití dotačních titulů, podpora rozvoje bydlení, podpora školství, spor-
tu.   

Chci se nejvíce věnovat otázkám školství a výchovy dětí, které jsou 
mi nejbližší. Děti a mládež jsou budoucnost města. Když prožijí 
v Litovli a okolních obcích šťastné dětství, budou spokojené ve škole, 
stráví volný čas v zajímavých aktivitách, budou sportovat a bavit se 
v našem městě, s největší pravděpodobností tady zůstanou i se svou 
rodinou a svými dětmi. 

3. Osobně se hodlám zasadit o posílení oblastí, ve kterých se více ori-
entuji, tedy školství, sport, kultura a všeobecně volnočasové aktivity. 
Myslím si, že pokud se postaráme o mládež nyní, nebudeme muset 
později a nákladně řešit problémy spojené s negativními jevy ve spo-
lečnosti a jejich nápravou. Vážím si každého, kdo se ve svém volném 
čase věnuje dětem a zastávám názor, že si tito lidé zaslouží podporu a 
přijatelné  podmínky pro tuto práci. 

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

V době od 6. ledna 14.00 hodin do 7. ledna 9 hodin odcizil neznámý 
pachatel visací zámek, poškodil na druhém visacím zámku kovovou zá-
branu na stavební buňce novostavby v Litovli, ale do buňky se nedostal. 

Dne 7. ledna 2011 ve večerních hodinách odcizil neznámý pachatel  
z volně odložené bundy v Alibaba baru v Litovli mobilní telefon. 

Dne 11. ledna 2011 v nočních hodinách řídil M. R. osobní motorové 
vozidlo, ačkoli mu bylo rozsudkem Okresního soudu Olomouc zakázá-
no toto řízení do 25. 11. 2011. Dále bylo zjištěno, že před jízdou požil 
alkoholické nápoje. 

Brzy ráno dne 12. ledna 2011 došlo k odcizení motorové nafty  
z palivové nádrže tahače s přívěsem na parkovišti u supermarketu 
BILLA v Litovli. 

V noci na 14. ledna 2011 odcizil dosud neznámý pachatel osobní 
motorové vozidlo, které bylo zaparkované v Litovli na ul. Novosady. 

Policie ČR 

V Zastupitelstvu města Litovle zasedá 9 
nově zvolených zastupitelů, které Vám chce-
me také prostřednictvím Litovelských novin 
představit.. 

Jako prvním jsme položili otázky třem že-
nám, celkové zastoupení žen v městském 
zastupitelstvu pokleslo v tomto volebním 
období z devíti na osm.  

Mgr. EVA HRACHOVCOVÁ  
kandidovala za Sdružení nezávislých  
kandidátů. 

Mgr. MILENA JINDROVÁ  
kandidovala za Sdružení nezávislých  

kandidátů - občané a sportovci Litovelska 

Představujeme nové zastupi te le  

Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové bony, 
losy, akcie, celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli. Pla-
tím v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info: tiskárna@komurka.cz  nebo 

tel.: 724 229 292 

Redakce děkuje za odpovědi. 
Přejeme úspěšné působení  

v Zastupitelstvu města Litovel. red. 

1. Především děkuji občanům 
města Litovle za důvěru - byla 
jsem příjemně překvapena.  
Jsem rodačka z Litovle a podni-
kám v oboru zlatnictví. 
 
2. Chtěla bych v našem městě 
zlepšit stav našich chodníků a 
komunikací. Protože pro ženy s 
kočárky je výlet nebo nákup ve 
městě dřinou. Úspěchem by bylo 
zvýšení počtu pracovních míst, ale 
to je bohužel nad moje síly.  

3. Zlepše-
ní kvality 
životních 
podmínek  
v Litovli. 

LENKA ZABLOUDILOVÁ kandidovala za ODS 



Na začátku nového roku 2011 vám všem děkuji za vaši podporu a 
přeji hlavně hodně zdraví a k tomu štěstí s láskou.  

Které významné akce ARCUS – ONKO CENTRUM v roce 2010 pořádalo? 
V únoru 2010 si naše občanské sdružení připomenulo významné 

výročí konáním Urologického moravského semináře na téma Karcinom 
prostaty - u nás nejčastější karcinom u mužů – v DPS Luká. Na setkání 
v Luké jsme zástupcům Mikroregionu Litovel a dalším významným 
hostům z ČR, mezi nimiž byla i senátorka Božena Sekaninová z 
Prostějova, představili novou publikaci Rakovina prostaty, kterou jsme 
vydali. Autorem je MUDr. Ivan Kolombo, FEBU z Centra robotické 
chirurgie a urologie, Nemocnice Na Homolce Praha. Brožura je určena 
mužům s rakovinou prostaty, jejich rodinám a lékařům. Díky Otci 
Metodějovi máme brožurku posvěcenou a věříme, že pomůže získat 
důležité a užitečné informace o této nemoci.  

Na akci v DPS Luká byl představen i náš nový projekt Dům pro život 
- rehabilitační a vzdělávací centrum v Ješově. Televizní diváci mohli 
reportáž z této akce shlédnout na ČT 1 dne 4. 2. 2010 v pořadu Události 
z regionů od 18 hod. 

V roce 2010 jsme dále zrealizovali dvě benefiční akce.  
Účastnili jsme se odborných konferencí. V dubnu 2010 to byla 

odborná konference KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2010, Olomouc, 
konaná v sále Mozarteum, Arcidiecézní muzeum Olomouc. Odborné 
diskuse byla vedena na téma měření kvality zdravotních služeb 
prostřednictvím spokojenosti pacientů a přínosy z těchto výzkumů pro 
růst kvality poskytované zdravotní péče. Součástí konference bylo 
předání certifikátů „Spokojený pacient“ ministryní zdravotnictví 
zástupcům nejlépe hodnocených fakultních nemocnic, psychiatrických 
léčeben, rehabilitačních ústavů a dalších zdravotnických zařízení. 
Účastníky konference byli pracovníci z řad zřizovatelů a managementů 
zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven, pracovníci státní 
správy, zástupci pacientských organizací, tisku a médií. 

V květnu 2010 se ve Velkém sále kina Svět ve Znojmě konala 
odborná konference, pořádaná Střední zdravotnickou školou a Vyšší 
odbornou školou zdravotní na téma Onkologická problematika v 
ošetřovatelském procesu. Konferenci zakončil MUDr. Jan Grulich z 
Litomyšle, který hovořil o činnosti našeho sdružení ARCUS. Akce byla 
určena pro všeobecné sestry, nutriční terapeuty, zdravotnické záchra-
náře, zdravotně sociální pracovníky, zdravotní laboranty, farmaceutické 
asistenty a porodní asistentky. 

ARCUS – ONKO CENTRUM v rámci prezentace spolupráce s 
Centrem robotické chirurgie v Praze mělo na 20. výročí Hospimedu dne 
16. 11. 2010, konaném v Obecním domě v Praze, info stánek.  

Tradičně v předvánoční době se dne 26. 11. 2010 v Hotelu „N“ 
Přímětice uskutečnila akce přátel a příznivců ARCUS – ONKO 
CENTRA, kde Jana Koželská seznámila účastníky s programy připra-
venými na rok 2011. Pan probošt Josef Hudec pronesl sváteční slova k 
adventu a popřál k další činnosti našeho sdružení. Poté následovala 
degustace vín a kulturní program. Lékaři, zdravotní sestry a pacienti 
pak společně zpívali a tancovali. 

ARCUS – ONKO CENTRUM v roce 2010 zrealizovalo 6 ozdravných 
pobytů u nás a v zahraničí, kterých se zúčastnilo 175 osob. 

 
Plánované akce v roce 2011 
V roce 2011 chceme pokračovat v projektech roku 2010, informace o 

připravených akcích naleznete na www.arcus-oc.org nebo v jednotli-
vých číslech našeho časopisu ARCUS.rg  

Již nyní připravujeme Mezinárodní onkologický kongres Znojmo – 
Hatě, který se uskuteční 11. – 12. 11. 2011 a bude rozdělen na sekce pro 
lékaře, zdravotní sestry a pacienty. V roce 2011 máme připraveno 8 
ozdravných pobytů  u nás i v zahraničí. Doufáme, že se nám podaří 
zrealizovat 2 připravené benefiční koncerty, a to na Července ve dnech 
16. 7. 2011 a 27. 8. 2011.                Jana Koželská 

Celkem 1055 dětí se v minulém roce narodilo v Nemocnici Štern-
berk, která je členem skupiny AGEL. Mezi novorozeňaty bylo 532 
chlapečků a 523 děvčátek. Uplynulý rok byl bohatý i na porod dvojčá-
tek, kterých se tady narodilo hned devět. 

To, že bude i rok 2010 velmi plodný, věděli porodníci šternberské 
nemocnice už v prosinci, kdy hladce zdolali hranici tisícího porodu 14. 
prosince. Personál porodnice pomohl do konce roku na svět ještě dal-
ším 55 dětem. „Nejplodnějším obdobím byl v uplynulém roce měsíc 
březen a červen, kdy na svět přišlo 103 a 102 dětí,“ říká vrchní sestra 
porodnicko-gynekologického oddělení Věra Nesrstová. 

Přestože maminky stále častěji dávají svým dětem neobvyklá jména, 

pořád ještě převládají jména tradiční. Za pár let tak budou učitelky škol  
volat hlavně Elišky, Terezky či Aničky. U chlapců pak vítězí jména 
jako Tomáš, Jan nebo Jakub. „Objevují se však i méně obvyklá jména 
jako Alex, Izabela, Justýna či Evelin,“ doplnila vrchní sestra.   

Gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Šternberk zajišťuje 
komplexní gynekologickou a porodní péči v regionu a i mimo něj. Od-
dělení má celkem 37 lůžek, z toho 4 vybavené nadstandardní pokoje. V 
roce 2005 prošla budova porodnice rekonstrukcí a rozšířením, v létě 
2007 byla rekonstrukce dokončena přestavbou a modernizací porodních 
sálů na boxový systém. Na oddělení pracuje 8 lékařů a 21 porodních 
asistentek.       Bc. Hana Szotkowská, mluvčí holdingu AGEL  

Ve šternberské porodnici v loňském roce přivedli na svět 1 055 dětí 

• Možnost podat až tři přihlášky v prvním kole přijímacího řízení 
 Podání řediteli střední školy nejpozději do: 15. března 2011 
• Přihlášky podává zákonný zástupce přímo řediteli příslušné střední 

školy na tiskopise předepsaném ministerstvem. Přihlášky lze vy-
tisknout z www.msmt.cz a také z www.gjo.cz 

• Přihláška musí obsahovat podpis zákonného zástupce i žáka 

• Ředitel střední školy zveřejní kritéria, rozhodnutí o konání přijíma-
cí zkoušky a počet přijímaných uchazečů do: 31. ledna 2011 

• Dva termíny konání přijímací zkoušky (pokud se zkouška koná) 
pro první kolo přijímacího řízení (platí pro čtyřleté i osmileté studi-
um): 26. dubna 2011 a 27. dubna 2011 

• Stejný termín pro konání přijímací zkoušky na jiné škole, do které 
uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení náhradního ter-
mínu 

• Hodnocení uchazečů ukončí ředitel SŠ do 3 pracovních dnů po 
termínu přijímací zkoušky 

• Zápisový lístek si žák vyzvedne na ZŠ do: 15. března 2011. Pokud 
uchazeč není žákem ZŠ vydá jej krajský úřad. 

• Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu stát se žákem dané střed-
ní školy. Do 5 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí 

jej zákonný zástupce odevzdá řediteli SŠ pro kterou se rozhodl. 
Pokud takto neučiní, vzdává se tímto práva být přijat. 

• Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, které nelze doručit, se 
ukládá po dobu 5 pracovních dnů (v provozovně provozovatele 
poštovních služeb), pak je považováno za doručené 

• Odvolání proti rozhodnutí ředitele SŠ o výsledku přijímacího říze-
ní lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí 

• Pokud se koná zkouška (v prvním kole přijímacího řízení), nelze na 
jeden obor vzdělávání v rámci jedné školy vykonat zkoušku ve více 
termínech 

• Závěrečné vysvědčení předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, 
nejpozději do 1. 9. 2011 

• Změny v přijímacím řízení platí pro čtyřleté i osmileté studium 
 Další kola přijímacího řízení: přihlášku lze vyzvednout na příslušné 

SŠ. Termín stanoví ředitel SŠ, pokud se koná zkouška, tak nejdříve 
14 dní po vyhlášení příslušného kola. 

 

Kódy oboru vzdělání na GJO 
Čtyřleté studium:   7941K/41 gymnázium 
Osmileté studium:  7941K/81 gymnázium 

Průběžné informace k přijímacímu řízení včetně platné legislativy 
najdete na www.gjo.cz, kde je také možno stáhnout si přihlášku ke 
studiu.         Ředitelství GJO Litovel 

GJO - přijímací řízení 2011 



4. února Otvíračka v Klubu mladých od 9.30 do 16.30 hod. 
(pololetní prázdniny)        Michaela Škulavíková 
 
5. února Dívka roku ČR 2011 základní kolo Litovel - hotel 
Záložna. Začátek ve 14.00 hod. Doprovodný program - vítěz superstar 
Zbyněk Drda, módní přehlídka společenských šatů, taneční vystoupení 
kroužků DDM Kaster a Trips. Vstupné 60,- Kč. 

  Hedvika Weberová, DiS. 
 

18. února Recitační soutěž pro děti školního věku. Soutěž probí-
há v budově DDM  na Staroměstském nám. od 13.00 hod. Informace a 
přihlášky získáte přímo v DDM nebo na tel. čísle 775 550 963  

Alena Černá 

Jarní prázdniny v DDM 
  
28. února Výlet do ZOO Kopeček u Olomouce. Sraz účastníků 
je v 7.40 hodin na autobusovém nádraží. Návrat bude v odpoledních 
hodinách. Cena za účastníka je 130,- Kč.    Ing. Pavel Sova 
 
28. února - 4. března Otvíračka v Klubu mladých v době jarních 
prázdnin od 10.00 do 16.00 hodin.    

Michaela Škulavíková,  Šárka Grunová, DiS. 
 

27. února - 4. března  Zimní tábor v Peci pod Sněžkou, ZT s lyžová-
ním, cena 4 000,- Kč                Hedvika Weberová, DiS. 
 
28. února - 4. března Zimní čarovná cestička. V připravovaném pro-
gramu nabízíme návštěvu bazénů, minisklárny v Bouzově, výtvarné 
hrátky s různými materiály, návštěva hvězdárny, bowling a jiné. Cena  
1 100,- Kč zahrnuje veškeré vstupné, jízdné, výtvarný materiál, drobné 
odměny, oběd.                                                                      Alena Černá 

Dům dě� a mládeže Litovel,  
Komenského 719/6, 784 01 Litovel,  

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

Program na únor 2011 

 STŘEDNÍ  
 ODBORNÁ ŠKOLA 
 LITOVEL  
  Komenského 677, 
  e-mail: sekretariat@soslitovel.cz 

     www.soslitovel.cz, tel., fax : 585341547 
 

Nabízí získání maturitního vysv ědčení – výu čního listu  
v následujících oborech: 

 
MECHANIK ELEKTROTECHNIK      26-41 - L/01 
 
ELEKTRIKÁŘ      26-51 - H/01 
 
CUKRÁŘ       29-54 - H/01 
 
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK—pro pohostinství   65-51 - H/01 
 
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK—barman    65-51 - H/01  
 
Možnost nástavbového a ve černího studia! 
 

Přijďte se podívat na  

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ   
11. února 2011 (10 – 17 hod.) 
12. února 2011 (8 – 12 hod.) 

 

KUCHAŘEM—KUCHA ŘKOU SNADNO A RYCHLE! 
 

Střední odborná škola Litovel je jednou z 325 škol ze všech krajů 
ČR, která je zapojena do tři a půlletého projektu ministerstva školství 
UNIV 2 KRAJE. Jeho cílem je vytvořit mj. s využitím evropské dotace 
propojenou síť středních odborných škol, které se budou vedle výuky 
v počátečním vzdělávání cíleně věnovat i celoživotnímu vzdělávání a 
zvyšování kvalifikace dospělých.  

V současnosti má škola v první vlně pilotního ověřování připraven 
projekt vzdělávacího programu zaměřeného na kuchařské práce pod 
názvem Racionální výživa. Jeho cílem je získání a prohloubení teore-
tických znalostí, praktických dovedností z oblasti racionální výživy, 
zejména technologických postupů při přípravě studené i teplé kuchyně, 
sestavování vhodných jídelních lístků pro různé věkové skupiny a oso-
by s doporučenou léčebnou výživou. Tyto nové poznatky pomohou 
absolventům kurzu uspokojit požadavky klientů ve stále náročnější 
gastronomii a lépe se orientovat v nových moderních stravovacích 
trendech. Program je určen pro širokou veřejnost, pracovníky školních 
jídelen a ústavů sociální péče, cateringových společností i dalších pro-
vozoven společného stravování. Rozsah vzdělávacího programu je 120 
hodin a je rozdělen do šesti teoretických i praktických modulů, z nichž 
část bude možné absolvovat samostudiem. Absolvováním celého pro-
gramu získá uchazeč certifikát národní soustavy kvalifikací Kuchař – 
příprava teplých pokrmů a příprava pokrmů studené kuchyně. Pilotní 
kurz je pro účastníky zdarma. Při realizaci projektu bude škola využí-
vat vlastní moderní technické zázemí s odbornými učebnami vybave-
nými potřebným pracovním inventářem a odborné lektory z řad peda-
gogických pracovníků. Se zahájením výuky se počítá již počátkem 
tohoto kalendářního roku. Počet účastníků pilotního vzdělávání je ome-
zen na deset osob ve věku od 18 do 60 let. Zájemci o kurz se mohou 
přihlásit v sekretariátě SOŠ Litovel v Komenského ulici, podmínkou je 
platný zdravotní průkaz pro práci v  potravinářství.                        V. V. 

Střední průmyslová škola  
a Obchodní akademie Uničov 
Školní 164, Uničov 783 91 
Telefon: 585 087 531  
E–mail: unicprum@unicprum.cz 
Internet: www.unicprum.cz 
 
p o ř á d á   

D E N  OT E VŘEN Ý C H  D VE Ř Í   
v úterý 8. ÚNORA 2011 od 10.00 hodin do 16.30 hodin 
Zveme všechny zájemce o studium! 
 
Čtyřleté studijní obory s maturitou ve školním roce 2011/2012  
 
POČÍTA ČOVÁ PODPORA STROJÍRENSTVÍ 
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 
OBCHODNÍ AKADEMIE                všechny obory bez přijímacích zkoušek 

 

Nabídka dalšího vzdělávání                 

DPS Mládí – Co se dělo v prosinci  
     Kromě již tradičních akcí Mikulášování ve škole a Rozsvícení 

vánočního stromu na litovelském náměstí se náš Dětský pěvecký sbor 
Mládí v pátek 10. prosince 2010 zúčastnil soutěžního festivalu Vánoč-
ní akordy 2010 v Ostravě-Zábřehu. Den plný zpěvu a soutěžního nad-
šení byl pro nás další velkou zkušeností. Ve své kategorii dětských 
sborů při základních školách jsme se umístili v bronzovém pásmu. 
Všichni zpěváčci si zaslouží velkou pochvalu za reprezentaci naší ško-
ly a za krásný pěvecký výkon plný snahy a odhodlání.  

     Jako každý rok jsme pořádali také svůj vánoční koncert, a to ve 
čtvrtek 16. prosince 2010. Opět jsme slavili – tentokrát 20. výročí vá-
nočních koncertů. Jako dárek jsme si nadělili nová červená sborácká 
trička a spoustu krásných vánočních písniček a koled. Pozvání přijali a 
naše zpívání doprovodili: Petr Obšil (kytara), Martin Zatloukal 
(housle) a Jiří Kameník (klavír). Program připravily, sbor řídily a na 
klavír doprovázely Iveta Navrátilová a Božena Halvová. Poděkování 
rovněž patří manželům Haltofovým za poskytnutí krásných prostor 
Husova sboru a pomoc při organizaci koncertu, kterých se nám dostává 
již čtvrtým rokem. Ještě nestačily doznít poslední tóny koled a my 
jsme se hned po vánočních prázdninách začali připravovat na vystou-
pení v Olomouci k setkání zástupců zainteresovaných škol v projektu 
Řemesla, které se konalo 20. ledna. Sboráčci a sboračky zazpívali 
s lehkostí a nadšením malý výběr lidových a populárních písniček a 
naše vystoupení zdařile doplnily i děti z dramatického kroužku Zvone-
ček.                                       Mgr. Iveta Navrátilová, ZŠ Vítězná Litovel 



MATE ŘSKÁ  ŠKOLA G. FRIŠTENSKÉHO 
Ředitelství MŠ Litovel, G. Frištenského, příspěvková organizace 

  vyhlašuje v souladu s vyhláškou č. 43/2006 Sb., 
po dohodě se zřizovatelem 

 

Z Á P I S 
dětí do mateřské školy od školního roku  

2011/2012 
Zápis bude probíhat v průběhu měsíce února  2011 na  zařízení: 

 
G. Frištenského 917  a  Čihadlo 862,  Litovel 

 
 Unčovice  111 

 
Ředitelství MŠ informuje rodiče o přijetí dít ěte do konce měsíce 

března na základě přihlášky, která je k dispozici v každé 
z uvedených MŠ.                                   

 

Ředitelství Základní školy prof. V. Vejdovského Litove l, 
nám. Přemysla Otakara 777,  

oznamuje,  
že se bude konat  

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD  
ve čtvrtek 3. února 2011 v 9.00 hodin v budov ě školy  

Zřizovatelem mateřské školy je obec Slavětín. Od  1. 1. 2003 máme 
právní subjektivitu. 

Naše jednotřídní mateřská škola zajišťuje péči o děti ve věku od 3 - 6 
let (případně i o mladší). Provoz školy je denně od 6.30 – 16.00 hod.  

Dopravní spojení na trase Litovel – Slavětín je velice dobré, děti sváží 
školní autobus s odjezdem z Litovle v 6.45 hod. Zpět domů děti odjíž-
dějí autobusem ve 12.30 nebo v 16.00 hod. – podle přání rodičů. Ráno i 
odpoledne děti na autobus vždy doprovází učitelka. 

Škola je postavena v pěkném přírodním prostředí, obklopena lesy. 
Budova je jednoposchoďová s prostornými místnostmi, v jejímž příze-
mí jsou šatny, třída, jídelna, kuchyň, nově rekonstruovaná umývárna a 
WC pro děti. V 1. poschodí je samostatná stabilní ložnice, ředitelna a 
kabinet. Jednotlivé místnosti jsou vybaveny novým moderním nábyt-
kem a pomůckami. Pravidelně pořizované hračky lákají děti ke hrám 
v instalovaných hracích koutcích. 

Aby se dětem i rodičům v naší MŠ líbilo, snažíme se prostředí neustá-
le zlepšovat a modernizovat. Budova prošla velkou rekonstrukcí - byla 
vyměněna stará okna za plastová, renovována umývárna, WC a výdejna 
stravy – dlažba, obklady, v celé budově byla vyměněna podlahová kry-
tina, vydlážděno vchodové schodiště.  

Na budovu bezprostředně navazuje hřiště a zahrada, která také prošla 
radikální změnou. K velké radosti dětí zde byly zabudovány nové mo-
derní herní prvky - domeček, houpačky, kolotoč, pískoviště, herní sesta-
va se skluzavkou, žebříkem, šplhací rampou, prolézačkami, tabulí na 
kreslení. 

K odpočinku slouží zahradní nábytek – stolečky, lavičky… Děti mají 
množství hraček na písek, koloběžky, kočárky. Chlapci často využívají 
hřiště na míčové hry. 

O radostnou atmosféru a výchovnou stránku se starají dvě plně kvali-
fikované pedagogické pracovnice s dlouholetou praxí. Pracujeme 
v malém kolektivu rodinného typu, kde hlavní důraz klademe na indivi-
duální přístup a osobnostní rozvoj každého dítěte.  

Velkou výhodou je možnost zařazení dětí s vadnou výslovností do 
logopedického kroužku, který vede logopedická asistentka přímo ve 
školce. 

Tradičně pro děti i rodiče připravujeme spoustu akcí a nabízíme roz-
manité spektrum aktivit. 

Pravidelně navštěvujeme divadelní představení v Litovli, účastníme 

se akcí v ekologickém centru Sluňákov v Horce, předplaveckého výcvi-
ku na bazéně v Litovli, do MŠ zveme psycholožku, se kterou rodiče 
mohou konzultovat připravenost svých dětí na školu.  

Velice oblíbenými akcemi je společný výlet s rodiči do ZOO, spor-
tovní hry na oslavu Dne dětí, návštěva zábavního centra v Olomouci, 
kouzelnické představení v MŠ, veřejná vystoupení na Vánoce a ke Dni 
matek, Mikulášská nadílka, posezení u vánočního stromečku s dárky, 
slavnostní loučení s předškoláky formou „Malé maturity“, poslední 
nocování v MŠ… 

Nádherné prostředí lesů a množství pamětihodností v blízkém okolí 
láká k procházkám a výletům, které často s dětmi podnikáme - každo-
ročně navštívíme jeskyně v Javoříčku, hrad Bouzov, Arboretum v Bílé 
Lhotě… 

Více se o naší  MŠ dozvíte na internetových stránkách www.ms-
slavetin.wz.cz, ale nejvíce informací získáte přímou návštěvou školy, na 
kterou vás srdečně zveme. 

Přijďte se k nám nezávazně podívat  a  pokud  ještě nemáte zabezpe-
čenou péči o Vaše dítě, rádi ho zapíšeme v naší mateřské škole.  

Jarmila Kubičková, ředitelka MŠ 

Mateřská škola Gemerská  
Ředitelka Mateřské školy Gemerská, p. o. Irena Blektová  

v souladu s § 34 odst. 2  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním 
vzdělávání, a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání,  a  po dohodě se zřizovatelem 
 

vyhlašuje 
Z Á P I S    D Ě T Í     

D O   M A T E Ř S K Ý C H    Š K O L 
Gemerská a Kollárova, Litovel 

od následujícího  školního  roku 2011/2012  
v průběhu měsíce února  2011. 

 
Formuláře k zápisu do obou mateřských škol budou vydávány od 1. 

2. 2011 a vyplněné přijímány do 4. 3. 2011 pouze v  Mateřské škole 
Gemerská v Litovli. 

O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředi-
telka školy ve správním řízení a rozhodnutí budou vydávána ředitel-
kou školy do rukou zákonných zástupců od 11. 4. do 20. 4. 2011. Kri-
téria pro přijímání jsou k dispozici na obou mateřských školách. 
V souvislosti se zápisem dětí k předškolnímu vzdělávání budou pro 
veřejnost uspořádány v mateřských školách dny otevřených dveří  

 
Mateřská škola Kollárova  24. 1. 2011      
Mateřská škola Gemerská  25. 1. 2011 

vždy v 8.30 – 10 a ve 14.30 – 15.30 hodin. 
 

Pozvánka na 

DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ  V MŠ  SLAVĚTÍN 
SPOJENÝ SE ZÁPISEM do mateřské školy, 

který se koná dne 10. 2. 2011  od  9.00 – 15.00 hod. 
MŠ Slavětín: telefon 585 345 229,   e-mail  ms.slavetin@seznam.cz 

 
Vezměte s sebou očkovací průkaz a rodný list dítěte a přijďte se 
nezávazně podívat do naší mateřské školy a seznámit se tak 

s prostředím, ve kterém Vás i Vaše dítě rádi přivítáme. 

Mateřská škola Slavětín se představuje 



Vedle základních kompetencí 
vykonává každý z policistů i řadu 
jiných činností. Mohou to být noční 
kontroly restaurací, prohlídky vý-
kupen kovů, bazarů nebo dohled 
nad bezpečností a plynulostí silnič-
ního provozu, zajišťování veřejné-
ho pořádku při sportovních utká-
ních, případně rozsáhlá šetření k 
závažným zločinům.  

Litovelské policejní oddělení sice 
pracuje čtyřiadvacet hodin denně 
sedm dní v týdnu, přesto se však 
může stát, že lidé v noci narazí na 
zamčené dveře. Vzhledem k cel-
kovému počtu mužů zajišťuje noč-
ní služby zpravidla jedna dvoučlen-
ná hlídka včetně dozorčího. Pokud 
je nahlášen trestný čin, policisté 
vyjíždějí do terénu a budovu uza-

mykají. Proto je vhodnější kontak-
tovat během noci oddělení telefo-
nicky, případně trestné činy ozna-
movat na tísňovou linku 158. 
Pokud by bylo v jeden okamžik 
hlášeno více případů, dorazily by 
posily z okolních měst, ke spolu-
práci by byla přizvána městská 
policie nebo by byla přijata jiná 
opatření, aby hlídka na zavolání 
zareagovala včas a mohla ozna-
movateli pomoci. 

Obvodní odd. Policie Litovel, UZ 

Územně odpovědní policisté 

Místní obvodní oddělení Policie České republiky zajišťuje bezpečnost 
na území o velikosti 276 km2 s  26 tisíci obyvatel. Vedle Litovle spadá 
do jeho působnosti 64 obcí. 

Obvodní oddělení Policie České republiky Litovel sídlí v Husově ulici 
805/20. Z náměstí Přemysla Otakara se sem pěšky dostanete kolem 
Městského klubu a prodejny květin Pinie, za křižovatkou s Jungmanno-
vou ulicí je po levé straně v bývalé Sochově vile sídlo České Policie. 
Protože Husova ulice je v části směrem k náměstí jednosměrná, autem 
se k sídlu policie dostanete ulicí Masarykovou, odbočíte na Třebízského,  
přes Jungmannovu vlevo a jste v Husově ulici. 

K 1. 1. 2011 zde slouží 21 policistů včetně vedoucího a jeho zástupce, 
kteří odpovídají za bezproblémový chod oddělení. Z celkového počtu 
policistů je 9 pracovníků vyčleněných pro přímou činnost ve svěřeném 
území, tedy územářů a 11 policistů, včetně 4 územářů, se věnuje proble-
matice zpracování trestných činů, jsou to zpracovatelé. Zbytek policistů 
se věnuje dalším policejním činnostem. Na obvodním oddělení pracuje i 
jeden občanský zaměstnanec věnující se administrativní činnosti a jedna 
uklízečka. Chod oddělení v době nepřítomnosti vedoucího či jeho zá-
stupce zabezpečuje policista dozorčí služby. Vzhledem k tomu, že oddě-
lení funguje nepřetržitě sedm dnů v týdnu, střídají se v dozorčí službě 
zpracovatelé a policisté s územní odpovědností. 

Každý z územně odpovědných policistů, profesním žargonem řečeno 
územářů, má na starosti přidělený obvod. Ví o všech jeho problémových 
místech a zná tamní obyvatele, především ale několikanásobné pachatele 
trestné činnosti (recidivisty). K povinnostem územářů také patří vedení 
evidence majitelů obchodů a firem včetně kontaktních údajů. Ta je důle-
žitá ve chvíli, kdy například dojde ke vloupání do provozovny – policisté 
mohou okamžitě kontaktovat někoho, kdo se v prodejně (provozovně, 
kanceláři, skladu, sídle firmy …) dobře vyzná a dovede alespoň rámcově 
odhadnout rozsah škody. Územáři také vyšetřují přestupky, k nimž ve 
svěřeném obvodu došlo. 

Hlavní náplň práce zpracovatelů trestné činnosti je obsažena již v ná-
zvu funkce – tito policisté šetří trestné činy, vedou spisy a korespondují 
s poškozenými či svědky. 

Představujeme Obvodní oddělení Policie ČR Litovel 

npor. Bc. Libor Navrátil 
vedoucí oddělení 
tel.: 974 766 750   

npor. Ing. Martin Benešl 
zástupce vedoucího oddělení 
tel.: 974 766 752   

pprap. Petr Grus 
tel.: 974 766 751 
Litovel 
Hrnčířská, Javoříčská, Kosmo-
nautů, Koupaliště, Kysucká, 
Lidická, Nová, Pavlínka, Sado-
vá, Sušilova, Wolkerova, Čer-
venská, Gemerská, Karla Sed-
láka, Králova, Loštická, No-
vosady, Polní, Severní, Staro-
městské nám., Uničovská, Zah-
radní, Žerotínova  

pprap. Petr Dokoupil 
tel.: 974 766 751  
Litovel  
1. máje, Boskovicova, B. Němco-
vé, Čihadlo, Havlíčkova, Husova, 
Karlovská, Kollárova, Komárov, 
Komenského, Kostelní, Masary-
kova, Mlýnská, nám. Přemysla 
Otakara, nám. Svobody, Opletalo-
va, Poděbradova, Revoluční, 
Smyčkova, Šafaříkova, Šerhovní, 
Švédská, Třebízského, Vlašímova 

pprap. Jan Bednařík 
tel.: 974 766 751  
Bílá Lhota, Červená Lhota, Hrabí, 
Hradečná, Měník, Nové Mlýny, 
Pateřín,  Řimice    

pprap. Jindřich Bábek 
tel.: 974 766 751 
Litovel  
Dukelská, Frištenského, Cholin-
ská, Nádražní, Nasobůrská, 
Olomoucká, Palackého, Příčná, 
Svatoplukova, Vodní, Bezručo-
va, ČSA, Družstevní, Jiráskova, 
Lesní zátiší, Lužní, Revúcká, 
Sochova, Studentů, Šargounská, 
Šemberova, Šmakalova, Šver-
mova  

prap. Jiří Horník  
tel.: 974 766 751  
Červenka, Nový Dvůr, Tři Dvo-
ry, Pňovice, Papůvka, Střeň  

prap. Jiří Šišma  
tel.: 974 766 751  
Březové, Hynkov, Lhota nad 
Moravou, Náklo, Příkazy, Roz-
vadovice, Unčovice  

prap. Pavel Střída 
tel.: 974 766 751  
Bouzov - Bezděkov, Blážov, Doly, 
Hvozdečko, Jeřmaň, Kadeřín, Ko-
vářov, Kozov, Obectov, Olešnice, 
Podolí, Svojanov, Luká - Březina, 
Javoříčko, Ješov, Střemeníčko, 
Veselíčko, Slavětín  

prap. Radovan Navrátil 
tel.: 974 766 751  
Bílsko, Cakov, Dubčany, Cho-
lina, Loučka, Odrlice, Senice 
na Hané, Senička, Vilémov  

pprap. Miroslav Grus  
tel.: 974 766 751  
Haňovice, Chudobín, Měrotín, 
Mladeč, Myslechovice, Nasobůr-
ky, Nová Ves, Nové Zámky, 
Savín, Sobáčov, Víska   



K častým trestným činům patří vloupání do uzamčeného osobního 
vozidla - krádež vloupáním. Kromě toho, že nenecháváme byť uzamče-
né a zabezpečené vozidlo na odlehlých nebo neosvětlených místech, 
nenecháváme volně odložené věci v automobilu, můžeme této újmě na 
majetku stěží zabránit. Může se stát, že při příchodu k vozidlu zjistíme 
rozbité okénko a odcizené autorádio. Jak se zachovat? 

1. Občan by měl neprodleně tuto skutečnost oznámit na tísňovou 
bezplatnou linku 158 případně 112. 

2. Policejní operátor od oznamovatele zjistí potřebné informace a 
neprodleně vyrozumí dozorčí službu OOP ČR Litovel. Ta na místo 
oznámení neprodleně vyšle policisty obvodního oddělení.  

3. Policisté se na místo dostaví, kontaktují oznamovatele a začínají 
prověřovat jeho oznámení, tedy případ odcizení autorádia z vozidla 
oznamovatele. Provedou prohlídku okolí vozidla a stanoví další postup. 
Prostřednictvím policejního operátora si na místo vyžádají kriminalis-
tického technika. V případě potřeby si hlídka na místo vyžádá policejní-
ho psovoda se služebním psem. 

4. Během čekání na příjezd kriminalistického technika provádějí 
policisté OOP ČR Litovel další neodkladné či neopakovatelné úkony 
v souladu s trestním řádem. Provádí místní šetření. To spočívá v kon-
taktování osob, které by mohly pachatele při odcizení autorádia vidět, 
obyvatele okolních domů, či náhodné kolemjdoucí za účelem zjištění 
informací, které by vedly ke zjištění pachatele tak, aby autorádio mohlo 
být vráceno zpět jeho majiteli. V případě potřeby jsou policisté opráv-
něni prostor okolo vozidla zajistit páskou policie, aby nedošlo náhod-
ným kolemjdoucím ke zničení případných stop. 

5. Kriminalistický technik se na místo dostaví a policejní hlídka spo-
lečně s technikem provádí ohledání vozidla a jeho okolí. Zjišťují výskyt 
stop, technik stopy zajišťuje takovým způsobem, aby je bylo možno 
použít v případném trestním soudním řízení, pokud je zjištěn pachatel. 
Technik místo vyfotografuje. Policisté na obvodním oddělení vyhotoví 
protokol o ohledání místa činu.  

6. V případě přítomnosti psovoda je na stopu nasazen pes, a ten hledá 
směr, kterým se pachatel pohyboval. Pes prohledává místo činu a zjiš-
ťuje případné věci (nástroje…), které pachatel odhodil. 

7. V případě podezření na konkrétní osobu pachatele mohou být na 
místo vyžádáni rovněž pracovníci Služby kriminální policie a vyšetřo-
vání Olomouc. 

8. Mezi tím dozorčí služba událost zaeviduje v informačním systému 
Policie ČR a přiřadí události číslo jednací, pod kterým se událost po 
celou dobu prověřuje. 

9. Po provedení neodkladných a neopakovatelných úkonů policisté 
společně s oznamovatelem (je-li i poškozeným) na oddělení sepíší Pro-
tokol o trestním oznámení. Tomu předchází poučení poškozeného, spo-
čívající ve sdělení, jaká má práva a povinnosti. K právům patří mimo 
jiné např. navrhování důkazů, nahlížení do spisového materiálu… K 
povinnostem m.j. uvádět pravdu a nic nezamlčovat. Oznamovatel – 
poškozený poté odchází z obvodního oddělení. 

10. Dozorčí služby vypracuje hlášení a toto pošle na operační středis-
ko územního odboru Olomouc, vyhotoví písemnost Záznam o zahájení 
úkonů v trestním řízení, který je nutno do 48 hodin doručit na Okresní 
státní zastupitelství v Olomouci. 

11. Spisový materiál, který obsahuje trestní oznámení, záznam o zahá-
jení úkonů trestního řízení, ohledání místa činu + další písemnosti např. 
úřední záznamy hlídky o provedeném šetření, je při nejbližší příležitosti 
předložen vedoucímu oddělení, popř. jeho zástupci. Ten provede kon-
trolu správnosti a úplnosti spisového materiálu, správnost postupu hlíd-
ky, správnost provedených úkonů hlídky, jako i správné stanovení práv-
ní kvalifikace. Spisový materiál přidělí konkrétnímu policistovi, neboli 
zpracovateli k dalšímu prověřování a šetření za účelem zjištění pachate-
le krádeže autorádia. 

12. Od vyhotovení záznamu o zahájení úkonů v trestním řízení je čin-
nost policie při prověřování krádeže pod dozorem státního zastupitelství 
v Olomouci, kdy státní zástupce může m.j. udělovat policejnímu orgánu 
OOP ČR Litovel závazné pokyny jak postupovat při prověřování, kon-
trolovat spisový materiál či se účastnit úkonů prováděných v této věci. 

13. Zpracovatel dále ve spojitosti s územářem provádí opětovné místní 
šetření, zjišťuje svědky, vyžaduje vyčíslení škody, popřípadě vyžaduje 
znalecké posudky či odborná vyjádření. Spolupracuje s policisty okol-
ních obvodních oddělení, dále se Službou kriminální policie a vyšetřo-
vání Olomouc, znaleckými pracovišti v případě vyhodnocování zajiště-
ných stop, prostě dělá vše, aby zjistil pachatele.  

14. V případě zjištění pachatele je pachatel vyslechnut, je mu sděleno 
podezření ze spáchání přečinu. Zjišťují se všechny informace o pachate-
li, i jeho trestní minulost, a spisový materiál se předává dozorujícímu 
státnímu zástupci nebo vyšetřovateli na Službu kriminální policie a 
vyšetřování Olomouc k dalšímu postupu směřujícímu ke spravedlivému 
potrestání pachatele. Uznat pachatele vinného ze spáchání krádeže mů-
že pouze na návrh státního zástupce soudce. 

15. V případě, že se pachatel nezjistí, trestní řád pamatuje na lhůty, do 
jakých musí být prověřování ukončeno. To je ukončeno až po provede-
ní všech úkonů vedoucích k dopadení pachatele a vypátrání odcizených 
věcí, v našem případě odcizeného autorádia. O tomto ukončení je povi-
nen policejní orgán vyhotovit usnesení o odložení věci, které do 48 
hodin musí doručit dozorujícímu státnímu zástupci. Ten spisový materi-
ál prostuduje a potvrdí správnost rozhodnutí o odložení věci nebo toto 
rozhodnutí zruší a vrátí policejnímu orgánu k dalšímu šetření. Usnesení 
o odložení věci je policejní orgán OOP ČR Litovel povinen doručit také 
poškozenému; usnesení se doručuje do vlastních rukou. 
Odložením věci ovšem neznamená, že policie se tomuto přečinu již 
nevěnuje. Opak je pravdou, stále probíhají šetření a porovnávání kráde-
že s jinými krádežemi za účelem zjištění pachatele. Není výjimkou, že 
policie zjistí pachatele, i několik let od spáchání přečinu. 
 

Správný postup při zjištění trestného činu 
1. neprodleně o tomto vyrozumět policii na tísňové bezplatné telefonní  
 lince 158 nebo 112 a vyčkat příjezdu hlídky policie 
2. sdělit jméno, co se stalo, kde se to stalo a kontaktní telefon 
3. nevstupovat na místo činu, v případě krádeže z automobilu  
 nevstupovat do vozidla! 
• roli hraje vlastní bezpečí oznamovatele 
• mohlo by dojít k poškození či zničení důležitých stop vedoucích 

k dopadení pachatele 
4. vyčkat příjezdu policie a spolupracovat s ní 

Policie ČR Litovel, kráceno 

Výsledky Tříkrálové sbírky  
Celkem bylo vykoledováno: 408 656 K č 

Ve 47 obcích našeho regionu koledovalo letos 102 skupinek kolední-
ků. Po skončení koledování byly pokladničky na jednotlivých obecních 
úřadech rozpečetěny, sečteny a vykoledovaná částka odeslána na cen-
trální charitní konto u České spořitelny, odkud budou peníze rozdělová-
ny na humanitární pomoc u nás i v zahraničí a do regionů na schválené 
projekty jednotlivých místních charit. 
Také touto cestou děkujeme všem, kteří svým darem přispěli na pomoc 
lidem v nouzi u nás i v zahraničí a na rozvoj charitních projektů. Stejně 
děkujeme všem koledníkům a vedoucím skupinek, kteří nám s Tříkrálo-
vou sbírkou pomáhali.            Ing. Ludmila Zavadilová, Charita Litovel 

Litovel  89 027  Luká    7 343 
Chořelice   4 919  Ješov    3 471 
Nasobůrky   7 979  Slavětín   3 071 
Rozvadovice   4 852  Měrotín   6 860 
Unčovice   9 858  Bouzov  17 105 + obce 11 927 
Tři Dvory   7 986  Bílsko    4 363 
Savín     3 283  Vilémov 11 012 
Myslechovice   6 146  Olbramice   4 118 
Červenka  29 100  Dubčany   4 919 
Hradečná   3 661  Náklo  18 986 
Senička 10 844  Mezice    6 542 
Mladeč    5 402  Haňovice   6 567 
Sobáčov   3 020  Cholina   9 270 
Pňovice 13 073  Senice  26 954        (Výběr, red.) 

Postup policistů při oznámení krádeže z uzamčeného vozidla 



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 ÚNORU 2011 
  2. 2.  BABY MASÁŽE – přednáška, od 16.30 hod., 2. patro   
16. 2. TVOŘENÍ Z PEDIGU—nutné přihlásit předem v MC do 4. 2. 
VÝTVARNÉ DOPOLEDNE—čtvrtek od 8.30 -11.30 hod., výroba ta-
šek a jiných drobností určených na prodej na pouti sv. Filipa a Jakuba  
8. 5. 2011, výtěžek bude použit na podporu adopce na dálku. Maminky, 
které mají zájem pomoci, jsou vítány. 
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. ANGLI ČTINA HROU PRO DĚTI – (3 – 5 let), Mgr. S. Geprtová 
  18.10 – 19.30 hod. ANGLI ČTINA HROU PRO DĚTI – (3 – 5 let), Mgr. S. Geprtová 
ÚT    8.30 –   9.30 hod. VOLNÁ CVI ČEBNA – 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. ANGLI ČTINA – 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 – 10.30 hod. ZPÍVÁNKY  – (od 1 roku) zpívání písniček, za doprovodu kláves, 2. patro, Mgr. S. Jakešová 
  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 DÍLNI ČKY – dle aktuálního programu, 2. patro 
ČT     8.30 – 11.30 hod. VÝTVARNÉ DOPOLEDNE PRO MAMINKY S D ĚTMI – 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 

PŘÍBĚHY - fotovýstava Jaroslava Petráše 
3. – 28. 2., Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT: 8 - 15, ST: 8 - 17, PÁ, 
SO: 10 - 13 hod. 
vernisáž: středa 2. 2. 2011 v 17 hod. 

 
JAKUB SMOLÍK —koncert známého zpěváka s kapelou  
úterý 8. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: v předprodeji 
od 100 Kč, na místě +50 Kč 
 
KLAVÍRNÍ KONCERT  
středa 9. 2., Koncertní sál MK Litovel, 16.30 – 18.00 hod. 
pořadatel: Základní umělecká škola Litovel  
 
XXV. HANÁCKÉ BÁL 
pátek 11. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 20 hod., vstupné: v předprodeji 
120, na místě +50 Kč  
hrají: taneční jihomoravská kapela FANTAZIE (Velký sál), HANÁC-
KÁ MOZÊKA (Malý sál), vystoupí: folklorní soubor HANAČKA  
 
INTIMNÍ HOVORY  s MUDr. Radimem Uzlem  
úterý 15. 2., Koncertní sál MK Litovel, 8.15 a 10 hod., vstupné: 40 Kč  
beseda pro žáky 8. a 9. tř. ZŠ a SŠ, včetně veřejnosti 
 
PAUL BATTO Jr. DUO   
středa 16. 2., Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné: v předprodeji 
80 Kč, na místě +50 Kč 
jazz, blues, swing ve svérázném pojetí, slovinský „Frank Sinatra“ 
klavírní doprovod: ONDŘEJ KŘÍŽ, v rámci cyklu „Musica Poetica“  

II. PLES MOŘEPLAVCŮ A CESTOVATEL Ů  
pátek 25. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 20 hod., vstupné: v předprodeji 
150 Kč, místenka +50 Kč  
pořadatel: H-T-Yachting, Vladislav Haberman, info: 585 341 264, 
736 210 813, hty@centrum.cz 
 
LATINO PÁRTY PRO ŽENY -  za čátečnice i pokročilé  
(každé pondělí od 7. února, info v kanceláři MK, paní Nepustilová nebo 
na tel. 585 341 633, 775 339 098, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz) 
 
PŘIPRAVUJEME:  
DIVADLO JÁRY CIMRMANA (vyprodáno)  
VŠE O MUŽÍCH (divadelní komedie)  
BIG BAND FELIXE SLOVÁČKA s Olgou Lounovou  
 
PŘEDPRODEJ: 
Městský klub Litovel, nám. Př. Otakara 753, tel.: 585 341 633, e-mail: 
nepustilova@mklitovel.cz, (v případě platby na účet č. 35-781 697 
0247/0100 kontaktujte paní Nepustilovou)  
TIC (ag. Bavi) Litovel, náměstí Př. Otakara 754, tel.: 585 342 300,  
e-mail: info@bavi.cz 
 
www.mklitovel.cz, www.mestolitovel.cz 
 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 

TJ Doubrava Haňovice  
 oddíl kopané 

pořádá   
v sobotu dne 19. 2. 2011 

v Kulturním domě  
v HAŇOVICÍCH  

XVII. FOTBALOVÝ PLES  
K tanci a poslechu bude hrát  
skupina   RAMAHE Band 

Přijďte se pobavit na tradiční 
ples s bohatým občerstvením.  

Srdečně zvou pořadatelé. 

TJ SOKOL UNČOVICE 
pořádá  

v sobotu 19. února 2011 
 

TRADIČNÍ MAŠKARNÍ PLES 
 

hraje AXEL  
TÉMA: Karneval v RIU  

vystoupení: KARAMBA,  
GOLDEN BEES,  

bohatá tombola - 100 cen  
vstupné 50 K č, masky 30 K č 

sraz masek v 19.30 hod. 

TJ Tatran Litovel  
oddíl kopané  

Vás srdečně zve na  
 

6. společenský ples 
v sobotu 12. 3. 2011  

od 20.00 hod.  
v sokolovně na Července.  

 
K tanci a poslechu hraje skupina 

MOTORS.  
Srdečně zvou pořadatelé. 

Místní sdružení ODS a CK BAVI 
pořádá 5. BŘEZNA ve 14 hod. 

 
VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL  

  
Velký sál Záložny Litovel  

Na programu:  
Nová show šaška Vikyho  
Nebude chybět karnevalová 
výzdoba, soutěže, scénky,  

parodie, pohádková diskotéka  
a hodnotné ceny. Vstupné:  

dospělí 30,- Kč a děti 10,- Kč  



Hanácké bál 
Městský klub Litovel vás srdečně zve na tradiční XXV. HANÁCKÉ 

BÁL. Večerem vás bude opět provázet jihomoravská kapela FANTA-
ZIE, založená v roce 1998. Hraje převážně taneční hudbu (evergreeny, 
60. - 90. léta, současný pop, ale i dechovku). Muzikanti jsou členové 
dechové kapely Polanka. Vystupující: Jiří Šváb ml. (klávesy, trombon, 
tenor, zpěv), Ladislav Cafourek (trubka, vocal, perc.), Jiří Šváb st. 
(trubka, vocal, perc.), Vladimír Kroutil 
(kytara, baryton, bicí, vocal), Martina 
Kroutilová (zpěv, klávesy). 

V Malém sále pak zahraje HANÁCKÁ 
MOZÊKA. Zpěváci a hudebníci z Litovle 
a okolí, pod vedením Mgr. Roberta Naj-
mana, vytvořili opravdovou „živou“ a 
typicky hanáckou lidovou muziku.  

Folklorní soubor HANAČKA vám před-
vede ukázku vystoupení z Národního 
krojového plesu Praha a jako host vystou-
pí Spolek rodáků a přátel Hané Hanáci 
Praha s hanáckým menuetem. 

Máme pro vás přichystanou bohatou 
tombolu a lidové občerstvení. Bál se usku-
teční v pátek 11. února od 20 hod. ve Vel-
kém a Malém sále Záložny v Litovli.  

Vstupné s místenkou si můžete zakoupit 
v předprodeji za 120 Kč v pokladně Měst-
ského klubu Litovel, na místě s příplatkem +50 Kč.       –MK- 

Jakub Smolík 
Domažlický rodák Jakub Smolík založil v roce 1975 se spolužákem 

Lubošem Trnkou svou první skupinu Travaléři. Po vojně absolvoval stu-
dia interpretace na konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. V této době 
působil v rockových skupinách Rockyt a Kroket. V r. 1986 zahájil spo-
lupráci s Lucií Bílou a skupinou Maximum Petra Hanniga. A právě ka-
pelník Hannig mu vymyslel umělecké jméno Jakub – původně se totiž 
jmenoval Jaroslav po tátovi. V tomto období nazpíval hit „Až se ti jed-
nou bude zdát“, poprvé zazněl v televizním pořadu Pozor, začínáme. 

V roce 1992 vydal Smolík debutové album „Až se ti jednou bude 
zdát“ a krátce poté nazpíval české verze největších hitů country music. 
Po úspěchu tohoto CD následoval titul Největší hity country 2. V témže 
roce se mu narodila první dcera Nikola a na písničky „Prý chlapi nebre-
čí“ a „Ave Maria“ natočil videoklipy.  

Mezi lety 1996 a 1998 spolupracoval Jakub Smolík s Michalem Davi-
dem na dětských projektech Písničky Ferdy mravence, Štědrý večer s 
panem Ladou a Méďa Béďa a jeho přátelé. Natočil další dva videoklipy 
– „Živou lásku“ (s Evou Vejmělkovou) a obrazovou podobu úspěšného 
hitu „Má Jenny“. 

V roce 2000 spolupracoval s Petrem Jandou a Alešem Brichtou, spo-
lečně nazpívali píseň a natočili videoklip „Každej si meleme svou“. V 
polovině prosince roku 2003 byl v anketě Český slavík vyhlášen skoka-
nem roku. Na koncertě v Lucerně, kde jako jeho hosté vystupovali Len-
ka Filipová, Wabi Daněk, Bohouš Josef, Martin Maxa, Josef Vojtek, 
Gábina Goldová a další, převzal Jakub Smolík Zlatou desku za CD 
„Chci ti říct“. V těchto dnech mu vyšlo v pořadí pětadvacáté album 
nazvané „Ať se zastaví čas…“. 

Koncert se uskuteční v úterý 8. února v 19 hod. ve Velkém sále Zálož-
ny. Vstupné v předprodeji 200/150/100 Kč, na místě +50 Kč.          -MK- 

Příběhy Fotoklubu Litovel 
Čas neúprosně běží a odměřuje nám z našeho bytí. Je jen na nás, jak 

ho naplníme, jak s touto nesmlouvavou veličinou naložíme. Zda pří-
běhy, jež sami vytváříme, budou prázdné, nebo se nám podaří vytvořit  
takové, které nás obohatí a naplní. Příběhy, které dají času konkrétní 
rozměr a tvar. Každý takový podařený, byť nepatrný příběh je jakýmsi 
pozastavením běhu času, uvědoměním si sebe sama a mnohdy i naleze-
nou cestou.  

Několik snad zdařilých příběhů se loňského roku podařilo vytvořit i 
v litovelském fotoklubu. Hned počátkem roku 2010 zahájili společnou 
výstavu „Svět kolem nás“ ve výstavním sále Městské knihovny 
v Hodoníně. V únoru se v litovelském Městském klubu představil se 
svými náladovými přírodními snímky Pavel Dačický. V březnu se foto-
klub zúčastnil společné výstavy – fotosalonu čtyř moravských fotoklubů 
v Otrokovicích s názvem „Setkání“. V dubnu jsme v litovelské Výstavní 
síni zhlédli výstavu Jiřího Hlavinky a v červnu jsme se zde těšili 
z poeticky laděné výstavy „Doteky světla a slov“ Radka Opluštila. Ne-
všední příběhy přináší i Jindra Buxbaum ze svých cest po Izraeli. Jeho 
výstava „Šalom“ proběhla v dubnu v Muzeu moderního umění v Olo-
mouci, v červnu v úsovské synagoze a v červenci v Šachově synagoze 
v Holešově. V letních měsících vystavoval Petr Dolinský - své přírodní 
snímky představil v Arboretu v Bílé Lhotě a ve svitavském kulturním 
centru to byla repríza jeho úspěšné výstavy „Krajiny mého života“. 
V září po prázdninách jsme se opět sešli v Litovli v Městském klubu, a 
to u dokumentárních a reportážních fotografií Zdeňka Diviše. Od října 
až do konce roku vystavovali členové fotoklubu soubor snímků 
s názvem „Vzpomínky na budoucnost“ v Gymnáziu Jana Opletala.  

Své příběhy vypráví Fotoklub Litovel i v tomto roce. Teď v únoru to 
jsou „Příběhy z Jižní Indie“ Jardy Petráše. Jeho výstavy jsou vždy záru-
kou nejenom kvalitní podívané, ale i poučení a pohlazení po duši. Na-
vštívit takovou výstavu je skutečně dobře strávený čas. 

Ing. Petr Dolinský   www.fotoklublitovel.cz  

CK BAVI pořádá v sobotu 5. března ve 20 hod.  
Velký a Malý sál hotelu Záložna 

PLES PŘÁTEL DOBRÉ ZÁBAVY  
Na programu:  

 Fantom kouzel - iluzionistické vystoupení Petra Kravčíka 
 Polonéza akvabel a veselé překvapení 
 Taneční klub Caramba Litovel 
 Tombola 

Občerstvení zajištěno. Míchané nápoje. Víno, ženy, zpěv... 
Vstupné: 160,- Kč v předprodeji CK BAVI 

Paul Batto Jr. duo 
Vynikající hudebník, charismatický zpěvák, bluesman a jazzman tě-

lem i duší, tentokrát v doprovodu skvělého klavíristy Ondřeje Kříže. 
Paul Batto Jr. se narodil v Lublani ve Slovinsku. Pohybuje se po Evro-

pě (Švýcarsko, Maďarsko, Polsko, Česko) a všude na svých cestách 
koncertuje. V roce 1994 založil kapelu Riverside Blues Band, se kterou 
hrál nádherně čisté akustické blues. S touto kapelou natočil 3 CD. Od 
roku 2003 se rozhodl pro sólovou kariéru. Současný jeho zpívaný reper-
toár sestává z jazzových standardů (Ellington, Gershwin, Arlen, Carmi-
chael). Je to swing ve středním tempu vedle balady a bluesové písničky, 
svérázné pojetí, velký zážitek. Více na www.batto.org. 

Koncert pořádáme v Koncertním sále Městského klubu ve středu 16. 
února 2011 v 19 hod. Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 
s příplatkem +50 Kč.           -MK- 

CK Bavi pořádá ve Velkém sále litovelské Záložny  

Screamers v šapitó 
Bláznivá show travesti skupiny  

 21. 2. v 19 hod.  
Předprodej: CK BAVI, nám. Přemysla Otakara 754,  

tel. 585 371 076. Cena vstupenky: od 200,- Kč 



Návštěvníci muzea Litovel mají možnost od 3. února 2011 vidět velice 
ojedinělou výstavu v dějinách našeho muzea, výstavu „Zkameněliny - 
archiv života“. Výstava je instalována v prvním poschodí ve výstavním 
sále muzea. Je výsledkem spolupráce geologů Muzea Prostějovska v 
Prostějově a Vlastivědného muzea v Olomouci. Vystavené ukázky hor-
nin a zkamenělin pocházejí ze sbírek těchto muzeí. Litovelské muzeum 
ve svých sbírkách horniny ani zkameněliny nemá, protože na Litovelsku 
nejsou ke sběru vhodné lokality. Darem jsme nic takového nikdy nedo-
stali a výstava tohoto druhu u nás nikdy nebyla. Proto je tato výstava tak 
ojedinělá, svým způsobem i vzácná a neměla by uniknout vaší pozornos-
ti. Prohlédnout si ji můžete do 9. května 2011. 

 
Autoři RNDr. Vladimíra Jašková a Mgr. Tomáš Lehotský PhD. se 

snaží podat návštěvníkovi ucelené informace o rozmanitosti životních 
forem v různých obdobích geologické historie Země. Připraveno je cel-
kem 14 instruktivních výstavních panelů, které jsou zhotoveny moderním 
způsobem a doplňují předměty vystavené ve vitrínách. I celkové pojetí 
panelů je netradiční – namátkou uveďme jen několik jejich názvů: „Na 
třetihorní pláži“ (pojednávající o mořských organismech, které se vysky-
tovaly v minulosti dokonce i na „plážích“ v okolí Prostějova), panel 
„Rohy boha Amóna“ představuje amonity - nejdokonalejší hlavonožce, 
ovládající druhohorní moře.  Málo známé a mnohdy i záhadné organismy 
např. graptolity, konulárie, hyolity a tentakulity přibližují panely 
„Podivní živočichové“ a „Uklízeči moře“. Na  panelech „Kamenný her-
bář“ a „Karbonské pralesy“ je uvedena předlouhá historie rostlinstva. 
Další panel „Hodiny geologů“ seznamuje s geologickým časem a  s výs-
kyty hlavních skupin rostlin a živočichů během jednotlivých etap dlouhé-

ho geologického vývoje Země. Výstavu doplňuje poněkud morbidní, 
smutečně laděný panel „Velká vymírání“, ve kterém se loučíme 
s vyhynulými organismy, známými dnes jen z fosilního záznamu. Vlastní 
instalaci výstavy provedli oba autoři Dr. V. Jašková a Mgr. T. Lehotský. 
Scénicky ztvárnila Marie Rosmannová. 

 
Vystaveny jsou mnohdy unikátní a cenné zkameněliny od nejstarších 

geologických období až po nejmladší čtvrtohory. V úvodu je objasněn 
vznik zkamenělin a jejich klasifikace i s charakteristickými ukázkami. 
Návštěvníka jistě zaujme zvláště kolekce trilobitů z klasické oblasti čes-
kých prvohor Barrandienu, dále pěkné ukázky amonitů (druho-horních 
hlavonožců),  zkamenělých ryb, ukázky prvohorní flóry i méně známých, 
převážně vyhynulých, skupin organismů. Výstavu doplňuje iluze pravě-
kého moře, jako významného geologického fenoménu, který je úzce 
spojen s regionem Prostějovska a objevil se zde v geologické minulosti 
dokonce několikrát. Z období devonu známe lokalitu Čelechovice na 
Hané s četnými nálezy mořské fauny – korálů, stromatopor a trilobitů. 
Třetihorní moře (se zástupci červených řas, mechovek, korálnatců, ústřic 
a hřebenatek) zanechalo své stopy na řadě lokalit v okolí Prostějova 
(Hluchov, Laškov, Slatinky a další), které byly v posledních letech zkou-
mány geology prostějovského a olomouckého muzea.   

Závěr výstavy je věnován zástupcům nejmladších čtvrtohorních savců. 
Improvizované jeskyni s „pravěkými malbami“ žáků Gymnázia Jiřího 
Wolkera dominuje úplná lebka jeskynního medvěda. Mamuty – nejzná-
mější zástupce velké fauny, dobře známé i z nálezů z cihelen a pískoven 
Prostějovska—připomínají fragmenty velkých kostí, stoličky a kly.  

                                                                  Mgr. Zdenka Frištenská 

Muzeum děkuje za dary 
Muzeum Litovel děkuje nejen všem dárcům (uvedeni abecedně níže), 

ale také stálým spolupracovníkům a příznivcům. 
Romana Ambrožová z Litovle – přehoz  
Oldřich Balatka z Červené Lhoty – publikace o historickém místopisu 
litovelského okresu, dokumenty o historii obce Bílá Lhota 
Jitka Bartoňová z Litovle – skleněná cena Českého svazu žen v Litovli 
Anna Bergerová z Nasobůrek – šál, pléd, 2 šátky 
Ivan Blechta z Litovle – brožura „Litovelsko české knize“, pomůcky 
místních živnostníků 
Pavel Čulík z Nového Malína – dětská židle a dokumenty z holičství 
Jarmila Dohnálková z Litovle – vyšívaná dečka 
Irena Douchová z Chrudimi – 2 žehličky s podstavcem, rovnoramenné 
váhy, hliníková dóza, elektrická násobilka, forma bábovka, ubrus, přeho-
zy na postel, kuchařka, dečka, límečky, koberec, vozová lampa, obrazy 
Manželé Dvorští z Olomouce – křticí čepička, límečky, stuhy, šátek 
Josef Fojtík z Olomouce – forma na bábovku, 2 rádia 
Jiří Foltýnek z Unčovic – dlouhé svatební šaty, kuchařské knihy 
Vladimír Gottfried z Litovle – publikace o proměnách Starého města 
Libuše Grohmanová z Litovle – světlo na kolo, lžíce, naběračka, lupa, 
telefon, podstavec pod žehličku, publikace o Pionýrech 
Věra Hancková z Litovle –  pionýrské košile, dětský deštník a košile 
Miluše Hepilová z Červené Lhoty – keramická svítilna 
Manželé Hlůzovi ze Šternberka – vlastní publikace o Šternbersku 
Marie Hrubá z Litovle – ošatka, dvoje šaty, opasek, límeček, ubrus 
Josef Hubáček z Litovle – historické publikace z Olomoucka 
Jarmila Cholinská z Litovle – vlastní publikace litovelské rodačky 
Marcel Knébl ze Sobáčova – lampa 
 Vítězslav Kollmann z Litovle – plány města Litovle  
Lubomír Kouřil z Litovle – podběrák na zabijačku 
František Kršek z Chocně – kulomet z letecké katastrofy na konci 2. 
světové války v Litovli 
Ivana Kubíčková z Hranic – předměty z pozůstalosti po JUDr. Kuneši 
Sonntagovi (turistika, domácí potřeby, obrazy, brusle, krojové součásti, 
historické módní doplňky, nábytek aj.) 
Manželé Kubíkovi ze Střeně – šaty, strunový kráječ na knedlíky, frak, 
kulma, solnička, vyšívaná košile, pomůcka na malování válečkem 
Radomíra Lenertová z Prahy – háčkované dečky 
Petr Linduška z Litovle – hanácký kalendář z roku 1944 
Marta Losová z Litovle – skleněný pohárek, odznaky Papcelu a doku-
menty z historie závodu 
Rostislav Nantl z Litovle – kniha o životě a díle olomouckého arcibisku-
pa Stojana 
Zdeněk Novák z Chudobína – konev na mléko, síto, 2 žehličky, ruční 

šlehač, naběračka, tlakový hrnec, cep, gramofon TESLA 
Miroslav Novosad z Těrlicka – holicí strojek, stříhací strojek 
Pavel Pospěch z Olomouce – hanácký kalendář na rok 2011 
Alena Rendová z Litovle – krejčovský šicí stroj, dokumenty, fotografie 
Vladimír Sapara z Litovle – gramofonová chassis, lopatka, nádoba na 
mouku 
Martina Sedláčková z Mladče – regionální brožury a publikace 
Otakar Sláma z Brna – asi 60 historických předmětů z domácnosti, hos-
podářství i mlýna  
Mirko Spurník z Litovle – součásti chlapeckého sokolského kroje 
Alice Stavělová z Myslechovic – forma „hřbet“, bedna na tvarůžky, nůž-
ky na drůbež, naběračka, ruční šlehač, plechová nádoba na prejt, ošatka 
na chleba, 2 košíky na ovoce, šátek, háčkované záclony, kopist, lovecký 
závěs na koroptve, háčkovaný polštář, spartakiád. trenýrky, 2x rukavice  
Jarmila Šalšová z Litovle – expozimetr, elektrický zastřihávač vlasů a 
vousů, holicí strojek, krabička s holením, 3 opasky, 2x klapky na uši, 
rukavičky, klobouk, zmijovka, 3 čepice lodička 
Marie Šinclová z Litovle – 2 obrazy císaře Františka Josefa I. 
Jiří Špelda z Bohuňovic – plechová skříňka, sodovková láhev 
Ludmila Talafousová z Olomouce – strunový kráječ na knedlíky, lis na 
brambory (česnek) 
Manželé Tomáškovi z Litovle – publikace o Janu Opletalovi 
Antonín Tomek z Nákla – lékařský kufřík, 2 zdobičky na cukroví, slamě-
ný klobouk, dřevěný stojan se zrcadlem, baterka, lopatka na obilí, skleně-
né domácí požehnání, modlitební kniha 
Karel Valouch z Litovle – uzávěr na kamnovou rouru od A. Lamra   
Věra Večerková z Loštic – 2 historické obrazy, ručně psaná kuchařka 
Slavoj Vespalec z Litovle – kufříkový psací stroj, gramofon s radio-
magnetofonem  
Alois Volkman z Prahy – vlastní publikace rodáka z Chudobína  
Boleslav Zatloukal z Litovle – pasti na myši a krtky, dřevěná struhadla  
Libor Zavadil z Olomouce – motorky ke gramofonům TESLA 

Muzejní společnost Litovelska 
Litovelské pamětní desky, nápisy, sochy, plastiky a domovní zname-

ní budou předmětem nejbližší akce Muzejní společnosti Litovelska. 
Čestný člen společnosti Lubomír Šik si pro zájemce nachystal několik 
desítek obrázků, které budou promítány na plátno. Navštivte výstavní 
sály litovelského muzea ve čtvrtek 3. února 2011 v 17 hodin a dozvíte 
se o věcech, které denně míjíte bez povšimnutí. Po skončení přednášky 
bude program pokračovat výroční členskou schůzí společnosti, kde se 
budeme ohlížet za uplynulým rokem i přibližovat plán na rok 2011. 
Zveme všechny občany města se zájmem o historii a o náš region. 
Nejsme uzavřenou společností, rádi přijmeme nové členy.              RoN 

Pozvánka na výstavu: Zkameněliny - archiv života 



Senioři se rozloučili se starým rokem na setkání s vedením 
města a vedoucími pracovníky spolupracujících organizací 
ve středu 29. prosince. Již tradičně se místem setkání stala Školní jídelna 
Studentů, kde jsme vždy našli nejen příjemné, ale i přívětivé prostředí 
s dostatečnou kapacitou pro takovouto akci. Nepopíráme, že jedním 
z důvodů volby bylo také kvalitní a chutné občerstvení, které zde doká-
žou připravit a vstřícnost k našim požadavkům.  

Nakonec se nás tu sešla skoro stovka, což je asi polovina našich zare-
gistrovaných členů, ale prostor jídelny byl i takto vytížen naplno. Nebyly 
totiž jen oficiality, ale také zábava i s tancem. První část byla samozřejmě 
vážnější. Předseda přivítal hosty - místostarosty pana Šrůtka a Skálu; Bc. 
Hanu Vogelovou, ředitelku Městského klubu; Mgr. Zdeňku Frištenskou, 
vedoucí Muzea Litovel a paní Evu Vaňkovou, která s námi aktivně spo-
lupracuje díky akcím Mikroregionu Litovelsko.  Vzácným ho-stem pak 
byl ten, kdo stál u zrodu našeho Senioklubu a celou dobu svého starosto-
vání jej důrazně podporoval - MVDr. Vojtěch Grézl. Ocenil naši prospěš-
nou činnost, odpověděl na dotazy z pléna  a velmi srdečně reagoval na 
naši nabídku, stát se čestným členem našeho sdružení. Bohužel se pro 
naléhavé úkoly omluvil nový starosta města Ing. Zdeněk Potužák, ale 
věříme, že si najde čas v termínu některé z našich akcí v roce 2011. 

Rekapitulace naší činnosti za rok 2010 byla potěšitelná. Uspořádali 
jsme 40 vlastních akcí a na dalších 17 jsme se spolupodíleli. Během roku 
se uskutečnilo 11 schůzek Samosprávy Seniorklubu, 7 schůzek seniorů, 7 
besed, 6 zájezdů, 4 cyklovýlety, 2 exkurze, 2 setkání s vedením města i 
jedno taneční odpoledne. Mimo to jsme u nás přivítali hosty 
z partnerského města Revúca, se kterými jsme projednali možnosti bu-
doucí spolupráce. Poblahopřáli a předali jsme dárky 10 jubilantům a 
podíleli se na akcích organizací a institucí ve městě - Městského klubu, 

Muzejní společnosti Litovelska, Mikroregionu Litovelska, Městské kni-
hovny a Komise životního prostředí MěÚ. Bohužel nějak jsme ztratili 
kontakty s MC Rybička, se kterým spolupráce v minulých letech více než 
bohatá.    

Naši rozsáhlou činnost ocenili představitelé města na jedničku a 
v obsáhlé diskusi zodpověděli spolu s hosty na dotazy z řad seniorů, 
především o investičních záměrech města, komunikacích či protipovod-
ňových opatřeních. Vybídli nás také k zamyšlení nad dosavadním statu-
tem organizace a doporučili založení občanského sdružení, které by moh-
lo dosáhnout na finance i mimo rámec města. Poděkování směřovalo i 
k vedení Seniorklubu, které připravuje náročné akce bez jakéhokoliv 
nároku na výhody, ve svém volném čase a s vědomím, že přispívá k 
aktivnímu prožití dnů našeho poněkud pokročilého věku. To je pro ně 
největší odměnou a zadostiučiněním.  

Pak už jsme se věnovali jen povídání a hlavně tanci, který měl zase pod 
patronátem pan Koupil z Vilémova, který nabídl repertoár od klasiky až 
po žhavou modernu. Věříme, že si každý přišel na své, zpívalo se a nako-
nec jsme ukončení akce museli o hodinu prodloužit - nikomu se nějak 
domů nechtělo. Popřáli jsme si veselý konec roku a do toho dalšího hod-
ně zdraví, pohody, dobré nálady, potěšení z našich milých blízkých a asi 
hodně potřebného optimismu. 

Na lednové schůzce Samosprávy budeme sedět nad plánem na 1. polo-
letí a rádi do něj zapracujeme i vaše podněty a nápady. Stačí kontaktovat 
kohokoliv z nás - posoudíme možnosti a případně budeme i realizovat. 
Rámcový plán zveřejníme v naší skříňce v Husově ulici a pověsíme i na 
webové stránky města - www.mestolitovel.cz. Z těch nejbližších akcí 
upozorňujeme na koncert Jakuba Smolíka, který se uskuteční v úterý 8. 
února 2011 ve Velkém sále Záložny. Agitujeme hlavně proto, že tento 
koncert zařadil Městský klub do programu na vaše přání, tak doufáme, že 
se svou účastí nezklameme.                                                                       hj 

Ze setkání s představiteli Města Litovel dne 29. 12. 2010 ve školní jí-
delně. PhDr. Josef Hubáček referuje o činnosti klubu v uplynulém roce. 

Na zájezdu do Jeseníků jsme vyzkoušeli turistické hole. Zájezdů je pro 
seniory pořádáno hned několik do roka, také díky podpoře MěÚ Litovel. 

Návštěva seniorů z družebního města Revúca se uskutečnila při příleži-
tosti podzimních Litovelských slavností. Fota: M. Kohlerová 

Oblíbené jsou pořádané cyklovýlety do okolí, kdy se účastníci pokocha-
jí krásou našeho kraje i památek a občerství se v hospůdkách při cestě. 
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Litovelský fotbalový podzim 2010 
Muži – příprava začala pod vedením pánů R. Sedláčka a vedoucího 

mužstva M. Kratochvíla. V týmu nastala řada změn. Z mužstva odešli 
T. Kopp, O. Schertler a Z. Pavlík, kterým skončilo hostování. Na hosto-
vání byli uvolněni L. Grulich a V. Debnár do Medlova, M. Vrba a O. 
Vaca na Červenku, D. a R. Otavovi a O. Mikeska do Haňovic a P. Cou-
fal na Bouzov. Změny nastaly i v průběhu soutěže. Na hostování odešli 
P. Sedlář, M. Jarmar, A. Vrba a nejlepší střelec litovelské kopané P. 
Bubla. Na hostování přišli P. Mráček a O. Žáček. 

Po vydařeném vstupním zápase a předvedené hře se Želatovicemi a 
výhře 2:1 vše naznačovalo, že se mužstvo bude opět pohybovat na čel-
ních místech tabulky. Jenže všechno bylo jinak. Následovaly tři poráž-
ky za sebou – v Hněvotíně 0:2, doma s nováčkem soutěže Oskavou 2:3 
a debakl ve Velkých Losinách 1:7. Výsledkové peripetie měly i objek-
tivní příčiny. Dlouhodobě chyběl D. Zavadil a v zápase ve Velkých 
Losinách se zranili V. Kratochvíl a O. Žáček, pro které to znamenalo 
vyřazení na téměř celý zbytek podzimu.  

Po výprasku ve Velkých Losinách přišlo zlepšení a výhry v domácích 
zápasech - 3:1 s Ústím a 4:1 s Určicemi, které trénuje bývalý trenér 
Litovle p. Pitron. Poté následovala domácí prohra 2:3 s rezervou HFK 
Olomouc, kdy Litovel ztratila body až v závěru utkání. Následovala 
remízová utkání v Hranicích 2:2 a ve Zlatých Horách 1:1, nepovedené 
domácí utkání a prohra 1:3 s Kozlovicemi a vydřená výhra 1:0 na do-
mácím trávníku s mužstvem Dolan. Po prohře v Přerově 0:1 přišla šesti-
zápasová neporazitelnost, kterou kazí pouze domácí remíza 1:1 
s Lipníkem. Mužstvo postupně zvítězilo na hřišti tápajícího Jeseníku 
3:1, překvapilo jednoznačným vítězstvím 3:0 na hřišti vedoucích Kralic 
a v Želatovicích 4:2 a na domácím hřišti v předehrávaném utkání 
s Hněvotínem 4:2. Mužstvo se umístilo na 6. místě, 8x vyhrálo, 3x re-
mizovalo a 6x prohrálo. Získalo 25 bodů a skóre 34:31. 

Všech 17 utkání odehráli Jan Fišara a M. Jindra, 16 utkání P. Mráček 
a následují M. Čep, P. Kvapil, M. Šilberský a A. Šrom, kteří odehráli 
15 utkání. Nejlepším střelcem mužstva se stal Jan Fišara se 7 brankami, 
následují J. Seyfried, A. Šrom a M. Šilberký se 3 brankami. Celkem 
skórovalo 10 hráčů.   

 Starší dorost – pod vedením trenéra p. K. Gála a vedoucího mužstva 
p. R. Coufala st. se mužstvo umístilo na 10. místě, získalo 14 bodů a 
skóre 27:37. Mužstvo ze 13 zápasů 4x zvítězilo – doma s Opavou „B“ 
3:2, se Zábřehem 4:3, v Bystřici p. H. 2:1 a v Novém Jičíně 5:2; 2x 
remizovalo – v Havířově 2:2 a ve Vítkovicích 3:3 a 7x prohrálo. Trené-
ry a hráče nejvíce mrzí domácí porážka s Uničovem 0:1 a se Slušovice-
mi 1:3.  

Nejvíce zápasů odehráli Z. Heinz, J. Jurásek, P. Prucek, F. Coufal a J. 
Látal, který je s 9 brankami nejlepším střelcem mužstva.   

   
Mladší dorost – nejvíce změn proběhlo během podzimu právě u 

tohoto mužstva. V průběhu sezóny došlo k výměně trenéra, když 
z pracovních důvodů skončil trenér p. J. Dlask. Pod vedením trenéra p. 
P. Grofka a vedoucího mužstva p. J. Planičky se mužstvo umístilo na 

13. místě, získalo 9 bodů a skóre 16:88. Po sérii vysokých porážek 
z úvodu soutěže a po zvyknutí si na podmínky ve vyšší soutěži nastalo 
postupně zlepšení výkonů mužstva. Velice cenné je domácí vítězství 
4:2 nad Uničovem.    

  
Starší žáci - byli opět nuceni pro nedostatek hráčů sehrát okresní 

soutěž na polovinu hřiště. Soutěž odehráli s obrovským přispěním jak 
mladších žáků, tak i starších benjamínků. Mužstvo pod vedením trenéra 
p. A. Bučka skončilo po podzimní části na posledním 8. místě tabulky 
okresního přeboru s 0 body a skóre 11:87. Trenér děkuje celému týmu a 
hlavně mladým hráčům, kteří mužstvu pomáhali, protože díky nim se 
mohla podzimní sezóna odehrát. Nejvíce zápasů odehráli Svozil, Něme-
ček, Štýbnar, Šana, Nantl, Šmoldas, Novák, Hwozdecki. Nejvíce branek 
vstřelil Štýbnar 3, Němeček, Nantl a Šana po 2, Novák a Šmoldas po 1 
brance. 

 
Mladší žáci začali sezónu s poměrně silnou základnou, která přešla 

ze starších benjamínků. Mužstvo pod vedením trenéra p. V. Debnára 
odehrálo okresní soutěž II. třídy skupiny „A“ a umístilo se po podzimní 
části na velmi pěkném 7. místě s 6 body a skóre 37:46. Trenér opět  
nechválí jednotlivce, ale  vyzdvihuje celý kolektiv. Nejvíce zápasů 
odehráli Juráš, Čikl, Šmoldas, Novák, Laža, Debnárová, Nantl a 
Hwozdecki. Nejvíce branek vstřelil Hwozdecki  a Novák po 7, Šmoldas 
6, Čikl 5, Nantl a Šana 3, Laža a Štýbnar  2, Pěrušková a Šmoldas po 1 
brance.  

  
Starší přípravka pod vedením trenérů p. P. Listopada, p. J. Gazdíka 

a vedoucího mužstva p. P. Pěrušky odehrála sérii 8 mistrovských turna-
jů rozdělených na dvě části. V první odehrálo mužstvo sérii 4 mistrov-
ských turnajů s mužstvy ze Šumvaldu, Troubelic a Lužic. Tato část 
turnajů skončila pro benjamínky velmi dobrým 3. místem. V druhé části 
mistrovských turnajů naši hráči změřili síly s družstvy Nákla, Štěpáno-
va a Šumvaldu. Tyto turnaje pro Litovel skončily velice krásným 2. 
místem. Nejvíce zápasů odehráli Gazdík, Švancer, Kohout, Knébl, Dvo-
řák, Šana, Nantl a Pěrušková. Nejvíce branek vstřelili Knébl 7, Pěruš-
ková a Dvořák 6, Kohout 5, Nantl a Švancer 3, Šana 2 branky. 

Za odměnu na úplný závěr sezóny jsme se zúčastnili turnaje v Praze. 
Naši hráči měli možnost porovnat své schopnosti s takovými mužstvy 
jako je např. Sparta Praha, Slavia Praha, Meteor Praha, Mladá Boleslav, 
Bohemians 1905 a další. I v konkurenci těchto klubů se naši hráči ne-
ztratili a odehráli vyrovnané zápasy. Závěrem všem hráčům děkuji za 
předvedené výkony a rodičům za jejich podporu. 

  
Mladší přípravka odstartovala sezónu s mnoha novými tvářemi. 

Pod vedením trenéra p. J. Polanského a vedoucího mužstva p. P. Laži  
odehrálo mužstvo sérii 8 mistrovských turnajů po čtyřech účastnících. 
Mužstvo se umístilo na druhém místě za Uničovem. V mladší přípravce 
hrají hráči narození v roce 2002 a mladší. Hráli jsme ve složení 4 hráčů 
z ročníku 2002 a zbytek mladší až po ročník 2005. Mladší ročníky vel-
mi mile překvapily při zápasech proti ročníkům starším. Na konci pod-
zimní sezóny odešli na zimní přípravu do SK SIGMA Olomouc naši 
nejlepší hráči Hustý a Sedláček. Přejeme jim, aby se jim dařilo tak jako 
u nás v Litovli. Nejvíce branek vstřelili Hustý 49, Sedláček 14, Hradilo-
vá 9, Všetíček 3, Laža, Knébl a Stratil po 2, Hrazdil a Šimčík po 1.  

Zimní přípravu zahájila mladší a starší přípravka v hale ZŠ Vítězná, 
tréninky probíhají v pondělí od 15.00 hod. do 16.00 hod. a ve středu od 
16.00 hod. do 17.30 hod. Kdo má zájem se přihlásit, ať se přijde mezi 
nás podívat.   

Veškeré informace týkající se činnosti oddílu kopané najdete na 
webových stránkách www.fotballitovel.tym.cz a informace o mládež-
nických oddílech na webových stránkách www.tatranlitovel.ic.cz 

Výbor fotbalového oddílu pracoval v tomto složení: Jaromír Jindra – 
předseda, Antonín Pavelka – sportovní ředitel, Ing. Alexandr Kučera – 
pokladník, Pavel Pěruška – sekretář, Daniel Zavadil – člen výboru.  

Výbor fotbalového oddílu děkuje všem svým sponzorům a také 
všem, kteří obětavě pomáhají našemu klubu včetně správce areálu a 
zejména hráčům malé kopané a bývalým hráčům, kteří pomáhají 
s pořadatelskou službou při mistrovských utkáních. 

Závěrem přeje výbor fotbalového oddílu všem svým hráčům, trené-
rům, vedoucím mužstev, příznivcům a sponzorům litovelské kopané 
hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2011! 

Za výbor FO Pěruška Pavel  

Z mistrovského utkání s Kozlovicemi. Fotografie: Jiří Kupka 
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Ve dnech 26. 12. - 31. 12. 2010 probíhal v 
hornorakouském městě Aschach an der Donau 
již 19. ročník Donau Open Aschacher. Turnaje 
se zúčastnilo ve 3 skupinách celkem 289 hráčů 
z různých zemí Evropy. V nejsilnější „A“ 
skupině startovalo 88 hráčů, mezi nimi i pátý 
nasazený juniorský reprezentant ČR a člen TJ 
Tatran Litovel mezinárodní mistr Honza Krej-
čí. Specifikou tohoto turnaje je, že se hraje 
pouze na 7 kol, což znamená, že každé zavá-
hání v turnaji je krutě potrestáno a projeví se v 
konečném pořadí. 

Honza po 8 hodinách jízdy autem do místa 
konání porazil v 1. kole Martina Leichtfrieda z 
Rakouska. Následující den, kdy se hrálo jediné 
dvojkolo, bohužel z důvodu neznalosti soupeře 
a tím i nemožnosti se na něj připravit, podlehl 
v 2. kole nešťastně rakouskému hráči s čes-
kým jménem Peteru Sadílkovi, který do polo-
viny turnaje byl považován za černého koně. 
Že platí staré české přísloví „všechno špatné je 
pro něco dobré“ se projevilo právě v tuto chví-
li a vyřešilo problém, jakou taktiku zvolit pro 
další průběh turnaje. Honza si uvědomil, že 
aby uhrál solidní výsledek, musí zbývající 
soupeře porazit bez ohledu na jejich sílu a 

kvalitu. Postupně porazil rakouské hráče 
Holzmanna, Matta a Scheffknechta a těmito 
výhrami se opět přiblížil ke kandidátům na 
medailové pozice. V předposledním kole se 
utkal se slovinským velmistrem Markem Tra-
tarem, který mu již v 7. tahu nabídl remízu, 
která byla Honzou odmítnuta a po 5 hodinách 
hry, obětí jezdce za matový útok, soupeře 
porazil. Před posledním kolem se stejným 
počtem bodů dělil o 1. – 3. místo za doposud 
vedoucí Ewa Moser a Leonem Mazi, bohužel s 
horším pomocným hodnocením než vedoucí 
dvojice. A právě rakouská reprezentantka, 
která je aktuální ženskou rakouskou jedničkou 
v šachu byla jeho poslední a rozhodující sou-
peřkou. Leon Mazi ihned po zahájení kola 
remizoval a bylo jasné, že v případě Honzovy 
výhry s Moser vyhraje celý turnaj. Moser, 
které stačila k vítězství v turnaji remíza ji na-
bídla již ve 4. tahu a asi byla velmi překvapena 
(dle její reakce) odpovědí našeho hráče „I 
want play“.  Za přítomnosti cca 30 diváků 
kolem této partie Honza postupně získával 
převahu a nakonec po 40 tazích a 4 hodinách 
hry byla Moser nucena kapitulovat. Korektní 
diváci ocenili Honzův výkon závěrečným 

potleskem a blahopřáním k celkovému  vítěz-
ství i když si přáli, dle jejich vyjádření, vítěz-
ství jejich reprezentantky. 

V závěrečném hodnocení byla vyzdvihnuta 
Honzova bojovnost a poděkování pořadatelů 
za letošní dramatický závěr turnaje. A že hodi-
ny strávené nad šachovnicí nebyly marné a 
mohou mladému hráči z malého města pomoci 
i pro „budoucí rozhodnutí co dále v životě 
dělat“ svědčí i skutečnost, že Honzu kontakto-
vala americká univerzita v Dallasu, ve státě 
Texas. Nabídla studium a stipendium v USA, 
po absolvování gymnázia, s podmínkou repre-
zentace jejich školy při různých šachových 
akcích v USA. 

Závěrem pro zájemce o královskou hru sdě-
lujeme, že tréninky probíhají každý čtvrtek od 
16.30 hod. v bývalém Agitačním středisku na 
Sušilově ulici. 
Celkové pořadí:  
1. HONZA KREJČÍ     6 b.    CZE 
2. Leon Mazi   5,5 b.    SLO 
3. Christoph Menezec  5,5 b.    AUT 
4. Andreas Diermair  5,5 b.    AUT 
5. Ewa Moser       5 b.    AUT 

    Kr. 

Honza Krejčí vítězem prestižního šachového turnaje v Rakousku 

Vážení čtenáři - a zvláště zájem-
ci o rybaření, Český rybářský 
svaz, místní organizace Litovel 
(ČRS MO Litovel), vám tímto 
sděluje, že na měsíc únor t.r. 

plánuje školení nových členů - nových rybářů. 
Na tomto školení budou noví adepti rybář-

ského sportu seznámeni se základy ekologie a 
biologie ryb, základy rybolovných technik a 
taktéž s nezbytným minimem související práv-
ní úpravy výkonu rybářského práva v ČR, tedy 
především se zákonem o rybářství a jeho pro-
váděcí vyhláškou. Školení bude zakončeno 
zkouškou, jejíž úspěšné složení je nezbytné 
pro možnost vydání státního rybářského lístku 
a povolenky k rybolovu.  

Školení nových členů proběhne ve dnech 12. 
a 13. února (sobota + neděle), vždy od 8.00 

hod. v sídle ČRS MO Litovel (Palackého 29, 
Litovel). Zkoušky jsou potom plánovány na 
sobotu 26. 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 
Litovel (úřední hodiny: pondělí mezi 16.30 a 
17.30 hod.) či v prodejně rybářských potřeb na 
ulici Nasobůrské (prodejna bývalého nábytku), 
anebo prostřednictvím webových stránek naší 
organizace (www.crslitovel.cz). Po vyplnění je 
přihlášku nutno doručit do schránky v sídle 
ČRS MO Litovel. Přihlášení zájemci budou 
ještě v předstihu vyrozuměni o konání termínu 
školení. Ti, kdož do zahájení školení nestihnou 
přihlášku podat, mohou tak učinit přímo na 
místě před začátkem školení. 

Současným členům ČRS MO Litovel tímto 

sdělujeme, že povolenky pro rok 2011 se vy-
dávají v sídle MO ČRS Litovel vždy v pondělí 
od 15.30 do 17.30 hod., v měsících březen až 
červen od 16.30 hod. V únoru budou vydává-
ny povolenky též v sobotu 12. 2. od 9.30 do 
11.30 hod. Případné změny termínů vydávání 
povolenek, stejně jako telefonický kontakt 
umožňující sjednání individuálního termínu, 
naleznete na vývěskách naší organizace, pří-
padně na www.crslitovel.cz.   

Bližší informace o výdeji povolenek a ce-
nách pro rok 2011 je možno získat na vývěs-
kách naší organizace, nebo prostřednictvím 
našich webových stránek a dále přímo v sídle 
MO Litovel (úřední hodiny: pondělí 16.30 - 
17.30 hod.).   

 
O. Dočkal, P. Machala, ČRS MO Litovel 

Rybáři Litovel - školení nových členů, výdej povolenek pro rok 2011 

Milí čtenáři, soutěž pokračuje!  
 
Poznáte na fotografii detail architektury, kte-

ré budovy je ozdobou? Uveďte ulici, č. popisné 
příp. vžitý název. Odpovědi prosím posílejte na 
adresu redakce do 15. února. 

 Městský úřad Litovel 
 Nám. Přemysla Otakara 778 
E-mail: litovelskenoviny@mestolitovel.cz 
Podatelna MěÚ Litovel – možno doručit 

osobně. Obálku označte „Soutěž LN“. 
Vylosovaný výherce obdrží tříměsíční před-

platné Litovelských novin zdarma! 
Těšíme se na vaši účast v soutěži! Redakce 

Minulá soutěžní otázka měla spíše pobavit– 
co tady je zachyceno a co není? Zachycena je 
budova radnice s vánoční výzdobou, nemohla 
být vyfotografována část vánoční výzdoby na  
stromech, která byla ukradena, a ta tady není. 

 

V LITOVLI NA PALACKÉHO ul. 34.  

TEL. 585 154 631 MOB. 724 158 043 
 

ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ, RENOVACE LAKŮ 

PROVÁDÍME KOMPLETNÍ SERVIS  

VÝMĚNY AUTOSKEL PŘES POJIŠŤOVNY 

ZDARMA 

 
Sbírejte starý papír 

s Rybičkou! Podpoříte 
adopci na dálku! 
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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 % byt ů 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  
WWW.SEPREALITY.CZ  

• 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, 
mezipatro, částečně vybaveno. Nájem 9 tis. Kč/
měs. + energie 

• pronájem obchodu v Litovli (blízko náměstí), 
příz., 75 m2, 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. 

Životopisy zasílejte na adrese: 
 e. stehlik@carman.cz 

Litovelský seznam na nových webových stránkách města 
Vyzýváme všechny, kteří chtějí svoje firmy a provozovny zařadit do seznamu firem na we-

bových stránkách Města Litovel, aby nám zaslali svoje kontaktní údaje (případně i fotografii 
provozovny) na adresu asistentka@mestolitovel.cz. V mailu uveďte název firmy, adresu pro-
vozovny, IČ, telefonní číslo, webovou a e-mailovou adresu. Služba je poskytována zdarma. 

Dopravní nehoda 
Dne 16. ledna 2011 mezi 14.30 a 17.30 

hodin došlo na dosud nezjištěném místě ve 
městě Litovel k dopravní nehodě.  

Muž, který trpí nemocí s poruchou paměti 
přišel zraněný z procházky po městě Litovel 
na adresu svého trvalého bydliště. Dcera 
uvedla, že krvácel z nosu a proto mu přivolala 
rychlou záchrannou službu. V nemocnici léka-
ři muže vyšetřili a zjistili, že má na těle mno-
hočetné zlomeniny, které by pravděpodobně 
mohly být důsledkem dopravní nehody s ná-
kladním vozidlem nebo autobusem. Vzhledem 
ke zdravotnímu stavu chodce není možné 
upřesnit, zda opravdu k dopravní nehodě do-
šlo, popřípadě na kterém místě v obci Litovel.  

Podle svědků šel muž před 15 hodinou z 
ulice Uničovská na ulici Loštická, směr Nové 

Zámky. Šestaosmdesátiletý muž je 172 centi-
metrů vysoký, střední postavy, má šedé vlasy. 
Na sobě měl oblečenou hnědou koženou bun-
du, modré riflové kalhoty a hnědé kožené 
zimní boty.  

Policisté se obrací s prosbou o pomoc na 
případné svědky, kteří by mohli podat infor-
mace, jakým způsobem došlo ke zranění 
chodce - muže, pohybujícího se po městě 
Litovel dne 16. 1. 2011 v době od 14.30 hodin 
do 17. 30 hodin a pomohli tímto k objasnění 
příčin jeho zranění. Mohlo jít o dopravní ne-
hodu, nebo také o zranění, které si mohl při-
vodit sám.  

Se svými informacemi se můžete přihlásit 
na linku 158, telefon 974 766 576, nebo se 
dostavit osobně na adresu: Dopravní inspekto-
rát, Kosmonautů 10, Olomouc.        Děkujeme. 




