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Váţené občanky, váţení občané,  

jménem vedení města Vám znovu děkuji za 

důvěru, kterou jste nám projevili v loňských 

volbách. Jsme rozhodnuti pracovat svědomitě 

ve Váš prospěch, usnadňovat Vám kaţdoden-

ní ţivot a věnovat péči ţivotnímu prostředí,  

k čemuţ budeme hledat finanční prostředky 

všemi legálními cestami.  

Chceme dále rozvíjet pozitivní trend, který 

město Litovel nastoupilo. Naše město má 

dobrou úroveň občanské vybavenosti. Jak 

jistě víte, byla vybudována kanalizace, čistič-

ka odpadních vod, funguje svoz a likvidace 

odpadů včetně velkoobjemových, po povodni 

byly opraveny mosty, po tornádu byla obno-

vena zeleň a to nejen v městských parcích. 

Špatný je ovšem stav silnic, chodníků, náměs-

tí a některých návsí. Průběţně občany, nejen 

prostřednictvím Litovelských novin, sezna-

mujeme s našimi cíli a záměry. Ovšem k to-

mu, abychom jich dosáhli, potřebujeme fi-

nanční prostředky, které se zejména v součas-

ném sloţitém období obtíţně získávají.   
Nabízí se jedno řešení, jak pomoci městu 

získat finanční prostředky. V březnu letošního 

roku proběhne sčítání obyvatel, domů a bytů. 

Existuje velmi reálná hrozba, ţe výsledek 

sčítání potvrdí nepříznivou skutečnost - město 

má méně neţ 10 000 obyvatel. Víme ovšem, 

ţe zde dlouhodobě bydlí řada občanů, kteří 

nejsou přihlášeni k trvalému pobytu. Pokud se 

to týká Vás osobně, prosím, zamyslete se 

znovu nad důvody, které Vás vedly k tomu, 

ţe jste se k trvalému pobytu v Litovli nepři-

hlásili. Pokud tak neprodleně učiníte, přispě-

jete ke zvýšení podílu města na daňových 

výnosech a tím k získání dalších prostředků 

na potřebné investice. (Podrobný výklad na-

jdete v dalším příspěvku na této a 2. straně.) 
 
Díky tomuto Vašemu uvědomělému kroku 

bude moci být opraveno více chodníků, vysá-

zeno více stromů, opraveno více domů, vyba-

veno více škol atd… Ţijete v tomto městě, 

uţíváte jeho vybavenost, posíláte děti do ško-

lek a škol, navštěvujete kulturní pořady, spor-

tujete - přispějte tedy ke zlepšení a udrţení 

úrovně všeho toho, co město občanům můţe 

poskytovat.   
Věřím, ţe odezva ode všech, kterých se to 

týká, bude kladná. Pomozte společně rozvíjet 

naše město tak, aby se v něm nám všem ţilo 

ještě lépe.          starosta Ing. Zdeněk Potužák 

Stavební firma Vymětal s.r.o. přijme  

pracovníka na pozici STAVBYVEDOUCÍ. 

Požadujeme: VŠ, SŠ, vyučení s maturitou  

v oboru stavebnictví, schopnost samostatné 

práce, vedení menšího pracovního kolektivu 

organizaci práce subdodavatelů. 

Nabízíme: odborný růst, dobré platové ohod-

nocení, sluţební auto.           Kontakt:  

kucharova@vymetal.com, tel.: 585 341 546 

Začíná sčítání lidu, domů a bytů   OTEVŘENÍ KAPLE SV. JIŘÍ 

 MĚSTSKÁ POLICIE 

 LITOVELŠTÍ OCHOTNÍCI 

V obřadní síni MěÚ Litovel se dne 5. února konalo slavnostní „Vítání dětí“ do života, první  
v tomto roce. Našich 14 nejmenších spoluobčánků uvítal starosta města Ing. Zdeněk Potužák. 
V roce 2010 proběhlo v obřadní síni MěÚ Litovel 13 vítání dětí, celkem se v tomto roce narodilo 
101 dětí, z toho 48 chlapců a 53 děvčat.       Foto: Adriana Sienelová 

Daně a rozpočet obcí 

Výše příjmů rozpočtu kaţdé obce se odvíjí 
jednak od iniciativy jejích představitelů v zís-
kávání financí prostřednictvím různých dotač-
ních či grantových titulů z národní ale i evrop-
ské úrovně, jednak také od nastavení systému 
rozpočtového určení daní (RUD). Daňové 
příjmy totiţ představují významný zdroj pro 
rozpočet obcí a tvoří aţ 53 % jejich příjmů. 

V současnosti je systém RUD zaloţen na 
klíčovém významu počtu obyvatel trvale bydlí-
cích v obci, a to podle evidence ČSÚ, jejíţ 
údaje se získávají při sčítání. Nicméně tento 
údaj se odlišuje od skutečného (faktického) 
počtu obyvatel ţijících v obci, a to zejména  
z důvodu nenahlášení se nově přistěhovalých  
k trvalému bydlišti.  

Rozhodující pro výpočet nároku obce na 
podíl na sdílených daních je údaj podle eviden-
ce ČSÚ, který bývá v řadě případů niţší neţ 
údaj registrovaný obcemi. Tato skutečnost 
vede k „podfinancovávání“ rozpočtu obce 
nezohledněním skutečného počtu obyvatel a 
tím reálných nákladů a potřeb obce.  

Pokračování na str. 2 



Český statistický úřad zajišťuje v těchto dnech sčítání lidu, domů a 
bytů 2011. Přinášíme vám nejdůležitější termíny a informace.  
26. února 2011 začalo fungovat call centrum pro veřejnost, na bezplat-
nou linku 800 879 702 se mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi 
ohledně sčítání každý den od 8.00 do 22.00 hodin.  
Sčítací komisaři začali roznášet domácnostem do schránek informační 
letáky. Zároveň s letákem vhazuje komisař do schránky lísteček s ná-
vrhem termínu, kdy do dané domácnosti přinese sčítací formuláře. Kaž-
dá domácnost najde ve schránce letáček nejpozději 6. března.  
7. března 2011 - Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a 
roznášet formuláře. Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSO-
BY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a 
majitelé či správci domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška 
formulářů končí 25. března 2011.  
25. - 26. března 2011 - Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným 
okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle 
skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.  
Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, tak ještě 
nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se 
ale narodilo hodinu před půlnocí, tak bylo v rozhodný okamžik mezi 
námi a je třeba tuto radostnou novinu do sčítání uvést.  
26. března 2011 - V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné 
sčítací formuláře. Existují tři základní cesty:    1. Internet    2. Předání 
sčítacímu komisaři 3. Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kte-
rékoliv poště  
14. dubna 2011 - Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat 
formuláře – ať už je budou odesílat přes internet, poštou v obálce nebo 
osobně předávat sčítacímu komisaři.   

20. dubna 2011 - Končí činnost call centra s bezplatnou linkou 800 879 
702. Dále bude k dispozici pro informace o sčítání lidu číslo Českého 
statistického úřadu 274 057 777, které je v provozu v úředních dnech. 
Stále bude také fungovat informační e-mail info@scitani.cz.  
Jak poznám sčítacího komisaře? 
V každé schránce najdete lísteček Informace o kontaktních osobách a 
místech, kde bude uvedeno jméno sčítacího komisaře, číslo jeho průka-
zu a termín, kdy do domácnosti přijde. Jméno komisaře a číslo obvodu, 
ve kterém provádí sčítání, bude možné ověřit v obci na úřední desce.  
Sčítací komisař se bude při roznášení formulářů prokazovat speciálním 
průkazem, který bude předkládat při návštěvě v každé domácnosti spo-
lečně s občanským průkazem. Zároveň bude mít přes rameno modrou 
tašku s velkým žlutým logem České pošty.  
Formuláře vám komisaři předají osobně proti podpisu. Osoba starší 15 
let může převzít formuláře pro všechny členy domácnosti.  
Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc s vyplněním, vždy mu vyjde 
vstříc a pomůže.  
Sčítání lidu: bezpečnost na všech frontách 
Ochrana osobních údajů a zajištění bezpečnosti všech sbíraných dat je 
nejvyšší prioritou, kterou ČSÚ při sčítání lidu má. Celé sčítání lidu 
připravujeme ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů, 
jehož specialisté se účastnili přípravy textu zákona o sčítání lidu včetně 
dalších právních norem, které se sčítáním souvisejí.  Úřad provede také 
kontrolu zpracování osobních údajů získaných při sčítání. 
„Ochrana informací, které lidé do formulářů vyplní, je pro nás velmi 
důležitá. Bezpečnostní opatření jsme začali připravovat už dva roky 
před samotným sčítáním a na projektu pracuje několik bezpečnostních 
specialistů,“ uvádí předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.    

Výběr redakce 

Daně a rozpočet obcí 
Dopad nehlášení se obyvatel k trvalému bydlišti na příjmy obce. 
Počet trvale přihlášených osob v rozpočtovém určení daní hraje při 

současném nastavení RUD pro obec trojí roli. Jednak stát ponechává 30 
% z výnosu daně z příjmů fyzických osob z podnikání (tj. daně z příjmů 
fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti) obci podle místa 
trvalého bydliště podnikatele. Mezi nepřihlášenými přistěhovalci je řada 
podnikatelů, což by mělo znamenat pro obec vyšší příjmy do rozpočtu. 
Avšak tito podnikatelé si většinou trvalé bydliště ponechávají v původ-
ním místě bydliště a v důsledku tak připravují pro ně „novou“ obec o 
znatelný příjem. Mezi hlavní důvody pro takové chování patří adminis-
trativní náročnost změn souvisejících s vedením podnikání. Důležitým 
motivem pro nepřihlášení je i snaha o setrvání v působnosti finančních 
úřadů větších měst, které jsou mnohem vytíženější a pravděpodobnost 
kontroly je tak velmi nízká. Význam mají i různé strategie rodin ve 
vztahu k držení druhého nebo dalšího bytu ve městě, kde zůstává hlášen 
jeden z členů rodiny.   

Údaj o počtu trvale bydlících obyvatel obce vstupuje do výpočtu 
podílu na celostátním výnosu sdílených daní (tj. na dani z příjmů fyzic-
kých osob ze závislé činnosti, dani z příjmů fyzických osob vybírané 
srážkou, dani z příjmu právnických osob bez daně placené obcemi, dani 
z přidané hodnoty a dani z podnikání fyzických osob), a to ve dvojí 
podobě. První je jednoduše počet obyvatel obce, tj. s každým obyvate-
lem navíc obec získává určitou finanční sumu. Druhá forma je v podobě 
koeficientu, jenž je přiřazen podle populačně velikostní kategorie, do 
které obec spadá. Se zvyšujícím se počtem obyvatel koeficient u veli-
kostních kategorií roste, což v důsledku znamená vyšší relativní příděl 
na obyvatele z výnosu sdílených daní do obecního rozpočtu. Zda se 
obec přehoupne do kategorie s vyšším koeficientem, může často záviset 
pouze na několika málo osobách.  

Nejenom že nepřihlášení obyvatelé připravují svou obec o příjmy, ale 
svou faktickou přítomností a žitím v obci přináší zvýšené nároky na 
výdajovou stránku jejího rozpočtu. Jako příklad může sloužit využívání 
technické (kanalizace, svoz odpadu), dopravní (místní komunikace) i 
sociální (např. mateřská školka, obecní policie) infrastruktury, jejíž 
provoz a údržbu hradí obec ze svého rozpočtu.  

Obec nemá prakticky žádné oficiální pravomoci jak přistěhovalce 
nebo i dlouhodobě bydlící, ale k pobytu nepřihlášené občany, donutit, 
aby se k trvalému bydlišti přihlásili. Může jen argumentovat nedostat-
kem finančních prostředků právě v důsledku nepřihlášení osob k trvalé-
mu bydlišti a morálně apelovat na „hříšníky“ k uskutečnění nápravy.  

Na druhé straně je velmi důležité, aby obec občanům vysvětlila, co to 
pro její rozpočet znamená, pokud k trvalému bydlišti přihlášeni nejsou. 
Většina obyvatel totiž tuto spojitost nezná. Proto se snažíme vyvíjet na 
občany určitý morální tlak, aby přihlášením k trvalému bydlišti vyjádři-
li pocit sounáležitosti k obci, ve které žijí.  

Ve vazbě na nadcházející sčítání lidu je ovšem potřeba zdůraznit, že 
povinnost zúčastnit se pravidelného sčítání vyplývá podle příslušného 
zákona pro všechny obyvatele starší 18 let. Tedy i pro ty, kteří nemají 
žádný trvalý pobyt, nebo bydlí na úřadě. Je také velmi důležité, správně 
vyplnit sčítací formuláře vlastníka domu či bytu a uvést zde všechny 
osoby, které se v domě či bytě dlouhodobě zdržují, a započítat i cizince, 
kteří déle než 12 měsíců žijí na území České republiky. Vyplnit ve for-
muláři nepravdivé údaje se nemusí vyplatit. Český statistický úřad spo-
lupracuje s několika státními institucemi, které poskytují pro sčítání 
potřebné informace a podklady. Maření sčítání lze pokutovat částkou 
pro fyzické osoby do výše 10 tisíc korun, za správní delikt většího roz-
sahu u právnických osob až 200 tisíci korun. 

 
A jak bude sčítání probíhat?  
Distribuci formulářů zajišťují sčítací komisaři. Ti je nejpozději do 26. 

března doručí. Ve většině případů to budou zaměstnanci České pošty. 
Půjde o poštovní doručovatele či pracovníky přepážek, kteří projdou 
školením. Setkat se s komisařem alespoň jednou musí každý. Není však 
důvod vpouštět je do bytu. Celostátního sčítání mohou totiž využít i 
podvodníci, kteří se mohou za sčítací komisaře jen vydávat. Každý  
z komisařů se při předávání patřičných formulářů prokáže občanským 
průkazem a průkazkou, chybět nebude ani kontakt na něj. Vyplnění 
formulářů je otázkou několika minut. Zatímco v minulosti nechyběly 
otázky typu vlastnictví té či oné věci nebo výše příjmů, v letošním sčí-
tání se takovéto dotazy v blanketech nevyskytují. Přesto budou obsaho-
vat citlivé údaje, na něž se vztahuje zákon na jejich ochranu. Odevzdání 
vyplněných formulářů může proběhnout několika způsoby. Sčítací for-
muláře lze vyplnit na internetu na stránkách Českého statistického úřa-
du, nebo je bezplatně poslat poštou. Poslední možností je vyplněné 
formuláře odevzdat zpět sčítacímu komisaři, který si pro ně po předcho-
zí domluvě přijde. 

Použití údajů ze sčítání usnadní obcím a krajům přístup k finančním 
prostředkům jak ze státního rozpočtu - výpočet podílu na výnosu z ně-
kterých daní, tak z evropských zdrojů – bez aktuálních dat se nedá žá-
dost podat. Jsou součástí nejrůznějších studií a expertiz. Informace 
vyplývající ze sčítání slouží také jako podklad pro přerozdělování roz-
počtových prostředků krajům a obcím.    Ze zdrojů vybrala M. Dědková 

Základní informace ke sčítání lidu, domů a bytů 



5. schůze Rady města Litovel se 
konala dne 27. ledna 2011 

 
Rada města Litovel projednala 
a schvaluje: 
 
• zvýšení stávajících prodejních 
cen pozemků Města Litovel o 50 
%. V případě, že bude více zájem-
ců o jeden pozemek, rozhodne 
ZML o odprodeji uchazeči, který 
předloží nejvyšší nabídku. 

• zveřejnění záměru odprodeje 
pozemků parc.č. 735 ostatní plo-
cha, o výměře 258 m2 a parc.č. 
285/6 trvalý travní porost, o vý-
měře 694 m2, vše v k.ú. Savín, za 
cenu dle schválených zásad o 
prodeji pozemků  

• osvobození Charity Šternberk 
od platby nájemného za pronájem 
sálu v KD Nasobůrky dne 5. 2. 
2011. Vzniklé režijní náklady 
však uhrazeny budou. 

• pronájem pozemků v lokalitě 
Staroměstského náměstí v Litovli 
Místní organizaci KDU-ČSL na 
den 8. 5. 2011 za cenu 100 Kč 

• uzavření Nájemních smluv na 
pozemky mezi Městem Litovel a 
ZD Haňovice. Nájemce může 
dále pozemky pronajmout třetím 
osobám pouze se souhlasem RM 
Litovel. Výpovědní lhůta je 5 let.  

• osvobození JSDH Březové od 
platby nájemného za pronájem 
místností v majetku města. MO 
ČČK podá na jednotlivé akce 
žádost. 

• předložené návrhy z jednání 
Bytové komise ze dne 24. 1. 
2011. 

• Snížení měsíčního nájemného o 
50 % v pohostinství Rozvadovice 

č.p. 57, pro období leden – 
duben 2011 

• snížení nájemného za pro-
nájem turistické ubytovny 
v Savíně pro období od 1. 1. 
2011 do 31. 12. 2011 o 50 %, 
a to na částku 250 Kč 

• uzavření Dodatku č. 3 k 
nájemním smlouvám na 
umístění reklamních tabulí na 
zábradlí v ulici Dukelská v Litovli 
s nájemci panem R. U., panem T. 
N. a panem M. J. Dodatek je uza-
vírán na dobu určitou od 1. 1. 
2011 do 31. 12. 2011, cena za kus 
pro jednoho nájemce činí 600 Kč/
rok (navýšeno o DPH). 

• uzavření Smlouvy o umístění a 
provozování kontejnerů mezi 
Městem Litovel a společností 
REVERENGE, a.s. Praha – Sto-
důlky, na bezplatné umístění kon-
tejnerů na sběr a zpracování 
oděvů, textilu a obuvi. 

• přijetí božích muk do majetku 
Města Litovel. V šestiměsíční 
lhůtě, po kterou byla zveřejněna 
výzva k uplatnění vlastnických 
práv, se nepřihlásil nikdo, kdo by 
si činil nárok na vlastnictví k 
božím mukám. Jde o boží muka 
nacházející se v k.ú. Nová Ves u 
křižovatky silnic (na Pindě), boží 
muka v k.ú. Unčovice u odbočky 
ze silnice Olomouc – Litovel a 
boží muka v k.ú. Unčovice jiho-
východně za obcí, na hranici po-
zemků.  

• podání žádosti o poskytnutí 
dotace z programu Olomouckého 
kraje Obnova staveb drobné ar-
chitektury místního významu v 
Olomouckém kraji v roce 2011 na 
akci „Obnova božích muk na 

Pindě“.  Uzavření smluv o 
dílo na jejich obnovu se zho-
toviteli: J. K. z Měrotína, 
cena díla 27.500 Kč, s ak. 
malířem M. T. ze Seničky na 
restaurování olejomalby umí-
stěné v nice božích muk, 
cena díla 13.200 Kč, s J. P. z 
Červenky na zhotovení a 

instalaci kované železné mříže 
do niky božích muk, cena díla 
8.000 Kč. 

• jmenování Komise státní pa-
mátkové péče ve složení: předse-
da – Petr Navrátil, členové – mst. 
Petr Šrůtek, Miroslav Skácel, Jana 
Konstatská a Ing. Jaromír Kolář. 
Komise bude pověřena adminis-
trováním „Programu obnovy kul-
turních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností“. 

• přijetí nabídky spol. .A.S.A. 
odpady Litovel, s.r.o. na rozšíření 
provozní doby sběrného dvora a 
pověření starosty města projednat 
se zástupci společnosti další mož-
nosti prodloužení provozních 
hodin dle požadavků rady města 

• podání žádosti o poskytnutí 
dotace z programu Obnova kul-
turních památek v Olomouckém 
kraji v roce 2011 na akci „Obnova 
radniční věže v Litovli, I. etapa“. 
Uzavření smlouvy o dílo na I. 
etapu obnovy radniční věže se 
zhotovitelem A. K. z Hnojic. 
Celková cena díla je 310.932 Kč. 

• doplnění Komise prevence 
kriminality o člena Ing. Martina 
Benešla – zástupce velitele Ob-
vodního oddělení Policie ČR v 
Litovli 

• předložené platové výměry 
ředitelů školských organizací 

• převod 100 ks židlí z majetku 
MK Litovel do majetku osadních 
výborů takto: OV Nasobůrky – 20 
ks, OV Unčovice – 35 ks, OV 
Chořelice – 30 ks, OV Nová Ves 
– 15 ks. Bude provedena změna 
v účetní a majetkové evidenci. 

• RM s ohledem na stížnost ná-
jemkyně sousedních nebytových 
prostor trvá na okamžitém odstra-
nění plachty kolem předzahrádky 
před cukrárnou Jantar 

• předložený návrh hodnocení 
ředitelky ZŠ, Dětského domova a 
ŠJ Litovel. 
 
Rada města Litovel bere na 
vědomí: 

• Informace z jednání Letopisec-
ké komise a Seniorklubu. 
 
Rada města Litovel neschválila: 

• zveřejnění záměru odprodeje 
pozemku parc.č. 231/2, o výměře 
14 968 m2, v k.ú. Unčovice 

• žádost firmy Agence Cestr s.r.o. 
Hradec Králové o snížení ceny za 
pronájem části pozemku za úče-
lem umístění třetí prosklené vitrí-
ny 

• žádost pana U. o pronájem 
prosklené vitríny v autobusové 
čekárně v ul. Palackého v Litovli 

• žádost pana H. o příspěvek na 
přeložku el. kabelu NN. Příspěv-
ky byly poskytovány pouze na 
veřejné části kanalizačních přípo-
jek  

• žádost ZŠ Senice na Hané o 
zachování loňské výše úplaty za 
vedení mzdové agendy pro jejich 
školu v I. pololetí roku 2011.  

Výběr red. 

Vážení občané,  
prodlužování dne svědčí o tom, že letošní vrtošivá zima je na odcho-

du. Zemědělci a zahrádkáři začínají připravovat půdu k setbě. Jarní 
sluníčko nás také brzy vyláká k procházkám do přírody i k výletům za 
vzdálenějšími cíli.  

Litovelsko se už třetím rokem chystá zapojit do mezinárodní kampaně 
UKLIĎME SVĚT. OSN tuto akci doplnilo vyhlášením roku 2011 RO-
KEM DOBROVOLNÍKŮ, k poctě obětavých lidí, kteří kromě svého 
zaměstnání dělají „něco navíc“. Výzva zároveň ukazuje, o jak naléhavý 
problém jde i ve světovém měřítku - odpady, odpady, odpady!!! Proto 
volání po solidaritě. Zejména technicky vyspělejší civilizace zazname-
návají stoupající lhostejnost obyvatel k prostředí za dveřmi bydliště. 

Rádi konstatujeme, že toto zatím není, až na výjimky, problém našeho 
regionu. Díky našim občanským organizacím (hasiči, ekologové, rybáři, 
včelaři aj.) a díky naší školní mládeži - teď se jistě někdo pousmál, 
pravda? Pro školáky je to také příležitost „ulít se z vyučování“. Záleží 
na nás, aby si i oni uvědomili, že dobrovolná svépomoc je důležitým 
činitelem soudržnosti občanského společenství. Přípravný výbor s vede-
ním města dělá potřebné kroky ke zorganizování akce UKLIĎME 
SVĚT, kterou připravuje na dny 8., 9., a 10. dubna 2011. Věříme, že se 
v hojném počtu zúčastníte. V dalším vydání Litovelských novin přine-
seme podrobnější informace. Pomoci mohou i naši čtenáři. Nahlaste 
nám místa v přírodě, kde je nepořádek na čísla DDM 585 342 448 nebo 
Správy CHKO 585 344 156. Za upozornění předem děkujeme. 

Jarní úklid - staletý kulturní návyk 

Městská televize - vysílání v březnu 2011  

premiéry:  středa  9. 3. a 23. 3. 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 pí-
semně na na MěÚ Litovel tel. č. 585 153 250. 
E-mail: hlavinka@mestolitovel.cz nebo infotv@centrum.cz  

Rada Města Litovel schválila na svém 6. zasedání rozšíření služeb 
sběrného dvora v Litovli. Provozní doba bude od 1. března 2011 upra-
vena takto:   Pondělí    zavřeno 

   Úterý    9.00 - 16.30 
   Středa  10.30 - 18.00 
   Čtvrtek    9.30 - 16.30 
   Pátek      9.30 - 16.30 
   Sobota    8.00 - 14.00 hodin. 

Sběrný dvůr rozšiřuje služby 



Uvolněným místostarostou byl po komunálních volbách zvolen pan 
Petr Šrůtek, který v minulých dvou volebních obdobích zastával funkci 
neuvolněného místostarosty. Pane místostarosto, co našim čtenářům o 
sobě prozradíte?  

V den, kdy slaví svátek svatá Žofie, jsem roku 1953 spatřil světlo 
světa ve věnném městě českých královen, v Hradci Králové. Své dětství 
jsem prožil v malé vesničce s krásným jménem Čertovina, která leží 
v kraji Boženy Němcové a Aloise Jiráska, šest kilometrů od města Ná-
choda. Po dokončení základní školní docházky jsem nastoupil na střed-
ní průmyslovou školu železniční v České Třebové, kterou jsem v roce 
1972 dokončil maturitou. Poté jsem začal pracovat u Českých drah  
v železniční stanici Červený Kostelec. Následovala základní vojenská 
služba, kterou jsem si celou odkroutil v Zábřehu na Moravě. A jak to 
tak bývalo, po uniformách byl mezi děvčaty hlad, uniformám zase schá-
zela děvčata, tak i já si tam jedno děvče našel a rok po vojně se na Mo-
ravu stěhoval. Nejdříve jsem pracoval jako výpravčí vlaků. V roce 1977 
jsme se přestěhovali do Litovle do služebního bytu na nádraží Litovel 
předměstí, kde bydlím stále. V roce 1980 jsem byl ustanoven, tenkrát, 
do funkce náčelníka železniční stanice Litovel předměstí. V této funkci, 
později přejmenované na přednostu stanice, jsem postupně prošel želez-
ničními stanicemi Červenka, Uničov a Zábřeh na Moravě. No a 
v loňském roce, po komunálních volbách jsem dal po 38 letech dráze 
vale a máte mne na radnici.  

Moje manželka Drahomíra pochází z Mohelnice. Máme dvě dcery a 
dvě vnoučata, Petříka a Katušku.  

Mojí největší zálibou jsou vnoučata. Rád vařím a sbírám mašinky.  
Pane místostarosto, jaké kompetence máte, o které odbory se staráte? 
Mám přiděleno školství. To jsou, kromě odboru na Městském úřadě, 

dvě základní školy, Jungmannova a Vítězná v Litovli, Školní jídelna 
Studentů, Základní a mateřská škola v Nasobůrkách, Mateřská škola 
Gemerská s pobočkou na ulici Kollárova a Mateřská škola Frištenského 
s pobočkami na ulici Čihadlo a v Unčovicích.  

Další oblast, kterou mám ve městě na starosti., je kultura. Je to přede-
vším Městský klub, příspěvková organizace města, která pro město 
kulturu zajišťuje a myslím si, dle návštěvnosti jednotlivých kulturních 
akcí, toto poslání vykonává skutečně velmi dobře. Městský klub, kromě 
běžných kulturních akcí jako jsou divadla, koncerty a podobně, je ga-
rantem celoměstských oslav Hanácké Benátky, pořádaných pravidelně 
druhou sobotu v červnu a kulturních akcí v závěru roku pod názvem 
Vánoce jaksepatří. Kromě těchto dvou akcí město Litovel vyhlašuje 
grant na celoměstskou akci pořádanou u příležitosti Dne evropského 
kulturního dědictví začátkem měsíce září pod názvem Litovelské slav-
nosti. Pořádání slavností se již několik let úspěšně zhostila litovelská 
agentura BAVI.  

Pod kulturu také spadá Městská knihovna. Ta litovelská, která má své 
sídlo v krásné budově na náměstí Svobody, má jedenáct poboček ve 
všech místních částech a v jejich regálech najdete více jak padesát tisíc 
svazků. Díky projektu „Internetizace knihoven Olomouckého kraje“, do 
kterého se litovelská knihovna zapojila, je ve všech pobočkách knihov-
ny k dispozici čtenářům a občanům internet, který mohou využívat 
bezplatně. 

V roce 1919 byla budova bývalé střelnice poprvé využita jako Muze-
um. V roce 2004 bylo po náročné rekonstrukci opět otevřeno. V součas-
né době je zde umístěna stálá expozice Litovelská řemesla a v průběhu 
roku se zde vystřídá vždy několik časových výstav uspořádaných 
k výročím litovelských podniků, obcím mikroregionu či jiným výročím. 
V současné době je to velmi zajímavá výstava Zkameněliny - archiv 
života, následovat bude výstava ke 100. výročí vzniku hasičů v Litovli a 
na podzim výstava rodinného štěstí - kuchařek. 

Dalším, co mám na starosti, je oddělení bytového hospodářství. 
V současné době má město Litovel ve správě 305 bytů a 26 bytů 
v Domě pečovatelské péče na náměstí Svobody, o které se toto oddělení 
stará. Počet žádostí o byt se již dlouhodobě pohybuje mezi 80 - 90, kdy 
je uspokojeno ročně průměrně 15 žadatelů. Počet žadatelů o umístění na 
DPS je okolo padesáti a uspokojeni jsou ročně 1 – 2 žadatelé. Vybrané 
nájemné je převážně zpět použito do oprav bytového fondu. V letošním 
roce, bude-li to schváleno rozpočtem města, se počítá s výměnou oken 
na ulici Masarykově č.p. 666 a přípravou na opravu fasády na domech 
v ulici Revoluční. 

V současné době je stále slyšet zvuk sbíječek a vrtaček v restauraci 
hotelu Záložna. Co se tam děje? 

Restaurace hotelu Záložna byla z hygienických důvodů uzavřena před 
téměř deseti roky. Byl vypracován projekt na rekonstrukci celého ob-
jektu, restaurační, hotelové a kulturní části. Úhrnná cena byla v roce 
2004 více jak 80 milionů korun. Počítalo se, že na tuto rekonstrukci 
získáme dotaci. Bohužel se tak nestalo a městu chátral neobsazený ob-
jekt na náměstí. Hledali jsme partnera, který by rekonstrukci zainvesto-
val, a tím městu pomohl. Ani tento záměr však nevyšel. V minulém 
roce byla ze stávajícího projektu vyčleněna restaurační část a rozpočtem 
města schválena částka 2 miliony korun na odkanalizování tohoto ob-
jektu. Bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce restau-
rační části hotelu Záložna s tím, že v roce 2010 se provede, v rámci 
schváleného rozpočtu, pouze odkanalizování. Rozhodnutím zastupitel-
stva v měsíci prosinci bylo schváleno pokračovat v této rekonstrukci. 
Po dohodě s dodavatelskou firmou budou stavební práce dokončeny do 
konce měsíce dubna 2011. V současné době je vypsáno výběrové řízení 
na nájemce této restaurace s podmínkou zahájení provozu do 11. 6. 
2011, to je do dne konání Hanáckých Benátek. Doufám, že se podaří 
tento plán naplnit a na litovelském náměstí vznikne skutečně reprezen-
tativní restaurace i s předzahrádkou, jak si jistě pamětníci pamatují.  

Město v minulých letech poskytovalo půjčky na opravy domů. Bude se 
v těchto půjčkách pokračovat? 

Město Litovel má založen Fond rozvoje bydlení, ze kterého si mohou 
vlastníci nemovitostí na území města půjčit finanční prostředky na 
opravy či modernizaci objektů za výhodnějších podmínek, než které 
poskytují peněžní ústavy. Konkrétně lze zapůjčit finance na opravy, 
zateplení fasády, napojení na hloubkovou kanalizaci, opravu střechy, 
výměnu oken a dveří, vybudování nové bytové jednotky a modernizaci 
bytu. Přesnější výčet titulů, na které lze půjčku získat, hranici půjčky, 
úrok a dobu splácení, čtenáři získají v Zásadách o vytvoření a použití 
účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení. Jsou umístěny na webo-
vých stránkách města, nebo osobně u paní Dity Štefánkové v prvním 
poschodí MěÚ na náměstí Přemysla Otakara. V letošním roce bylo již 
jedno kolo půjček vyhlášeno, žádost podalo pět žadatelů. Od roku 2008, 
kdy město tento fond vytvořilo, bylo uspokojeno přes 30 žadatelů a 
poskytnutá výše půjček činí přes 4 miliony Kč.  

Co říci závěrem? 
Ačkoliv je toto již březnové číslo novin, přeji všem v letošním roce, a 

nejen v něm, hodně štěstí, pohody a především pevné zdraví. Přeji všem 
občanům, aby město Litovel pro ně bylo dobrým a pohodovým domo-
vem, aby byli hrdi, že v tomto městě žijí. 

Děkujeme za rozhovor, přejeme úspěšné působení  
ve vedení Města Litovel.   Red. 

Rozhovor s místostarostou Petrem Šrůtkem 



V Zastupitelstvu města Litovle zasedá 9 nově zvolených zastupitelů, které Vám chceme také prostřednictvím Litovelských novin představit. 
Minule jsme Vám představili nové členky zastupitelstva, v tomto čísle budou představeni tři nově zvolení zastupitelé - muži.  

Představujeme nové zastupi te le  

Redakce děkuje za odpovědi. Přejeme úspěšné působení  
v Zastupitelstvu města Litovel. red. 

František Hetcl 
kandidoval za Komunistickou stranu  

Čech a Moravy 
 
1. Úvodem děkuji všem, kteří mi v letošních 
volbách vyslovili důvěru. Narodil jsem se 
v roce 1951 v Litovli, kde stále bydlím a pra-
cuji. Od roku 1974 jsem zaměstnancem pod-
niku pro zemědělské služby, dnes s názvem 
M.J.M a.s. jako obsluha čerpací stanice. 
Se svou ženou bydlím téměř čtyřicet let v rodinném domku, kde jsme 
vychovali dvě děti. 
Z toho všeho vyplývá, že se považuji za litovelského patriota, kterému 
není lhostejný život v našem městě a jeho blízkém okolí. 
 
2. Chci přispět k tomu, aby se město více nezadlužovalo, ale hospoda-
řilo s vyrovnaným rozpočtem. Důležitým krokem v této otázce je 
správné určení priorit tak, aby odpovídaly předpokládaným nákladům, 
dostupným finančním možnostem ve vztahu k potřebám občanů. 
Další problém vidím v úbytku obyvatel v našem městě. Byl bych rád, 
kdyby se nám toto podařilo zastavit a naopak přilákat mladé lidi, kteří 
by zde chtěli zakládat rodiny. Město by mělo ve svém vlastním zájmu 
vytvořit podmínky pro výstavbu nových rodinných domků a zázemí 
pro aktivní život rodin s dětmi. 
Myslím si, že toho všeho lze dosáhnout dohodou všech zastupitelů 
napříč politickým spektrem a upřímnou komunikací. 

Ing. Radomír Havlíček 
kandidoval za Sdružení nezávislých  

kandidátů - občané a sportovci Litovelska 
 

1. Voliči Vám v komunálních volbách vyjád-
řili svými hlasy důvěru. Přesto, že Vás řada 
občanů zná, můžete se krátce představit? 
Je mi 51 roků, jsem ženatý, syn, dcera. Profe-
sí jsem zeměměřič, středním vzděláním sta-
vař, toho času pracuji na ředitelství organiza-
ce Správa železniční dopravní cesty. Pracovně 
jsem se vzhledem ke své profesi pohyboval a pohybuji po celé republi-
ce. Své kořeny mám v místní části Víska. Zde jako rodina bydlíme 
spolu s maminkou a rodinou bratra. Šest roků po svatbě jsme prožili 
v  Nasobůrkách u manželčiných rodičů. V mládí jsem se věnoval mo-
delařině a závodně šachu. Později horolezectví, kde jsem krátký čas 
dělal předsedu oddílu. Od 15 let jsem dobrovolným hasičem, stále 
aktivním. V roce 2000 jsem byl zvolen předsedou osadního výboru 
Víska. Tím jsem byl až do letošních komunálních voleb.  
 
 2. Co by se mělo v tomto volebním období podařit tak, abyste jednou 
mohl s uspokojením bilancovat? 
V zadání územního plánu již z roku 2001 byl uveden parametr 11 250 
obyvatel v roce 2015. V současnosti balancujeme na hranici 10 000. Je 
nutné vyhodnotit vývoj Litovle za poslední léta, analyzovat nenaplnění 
očekávaných parametrů. Na základě toho dát reálné zadání pro vypra-
cování územního plánu a ten konečně schválit. Bez tohoto dokumentu 
vysíláme potencionálním investorům či zájemcům o to být našimi 
sousedy špatný signál a přicházíme o ně.  
A v roce 2014? Těším se na to, že na internetových stránkách města 
vedle zápisů a materiálů zastupitelstva, rady, výborů zastupitelstva  a 
komisí rady najdu i dokumenty typu strategického plánu, územního 
plánu, připravovaných investičních akcí, uvidím průběhy výběrových 
řízení, podklady s diskuzí k zásadním rozhodnutím, že se budu moci 
zapojit do diskuzí, dozvím se, kdo za co odpovídá ve správě věcí veřej-
ných, že svým kolegům a známým ukáži virtuální prohlídku krás města 
a jeho okolí, pochlubím se akcemi jako jsou Hanácké Benátky, BOBR-
CUP, Otvírák, a takto je přesvědčím Litovelsko navštívit. Jako zlatý 
hřeb na nás z Hanácké ambasáde „bode rozomovat nové stréček 
Křópal“. Dále mne potěší, že přispěvateli do diskuzí budou mladí lidé,  
budou porovnávat práci města se svými zkušenostmi, často zahraniční-
mi a že budou kritičtí, budou ochotni se ucházet o zastupitelstvo a že 
budou mít pocit, že mohou něco změnit a k něčemu přispět. 
Jistě bude milé, když si zajdeme z Vísky po nových hrázích do Litovle, 
na náměstí do areálu Záložny na oběd. Na zahrádce na náměstí pod 
stromy bude čepováno věhlasné klasické litovelské pivo. Tam se po-
tkáme se známými, kteří si pochvalují ubytování a služby, chystají se 
na cyklistický výlet se zastávkou na koupání v areálu lomu Nová Ves, 
aby večer stihli konferenci o problémech rozvoje území a ochraně 
životního prostředí pořádanou CHKO ve Velkém sále hotelu Záložna. 
Město Litovel má téměř třetinu svých obyvatel v přidružených obcích. 
Velmi bych si přál, aby představitelé těchto obcí na konci volebního 
období říkali „Naše město“ a ne „To město“. K tomu musíme minima-
lizovat byrokratická řešení problémů dopadající na představitele při-
družených obcí. Uvědomit si, že tuto činnost vykonávají z vlastní vůle, 
že jsou jazýčkem na vahách, zda v obci „zdechl pes“, nebo se něco 
děje. Uvědomit si, že záleží na těchto jednotlivcích a že jich není mno-
ho. To je v dnešní společenské atmosféře zaměřené na spotřebu velmi 
citlivá věc.  
 
3. V čem vidíte svůj osobní přínos pro práci městského zastupitelstva? 
V předešlých odpovědích jsem již na tuto otázku částečně odpověděl, 
uvedl své zkušenosti a představy.  Po mém, musím přiznat překvapi-
vém, zvolení do zastupitelstva jsem se aktivně zapojil do jeho práce. 
Projevil jsem zájem pracovat v oblasti plánování. Rada mi dala důvěru 
a pověřila vedením komise strategického rozvoje. Budu dělat ma-
ximum pro to, abych mohl s uspokojením bilancovat ve smyslu mé 
odpovědi na předchozí otázku. 

David Baroň 
kandidoval za Sdružení nezávislých  

kandidátů—občané a sportovci Litovelska 
 

1. Je mi 43 let a celý můj dosavadní život je 
úzce spjatý s Litovlí a jsem na to patřičně 
hrdý. Absolvoval jsem zdejší gymnázium a 
krátce pracoval v bývalé Tesle. Brzy jsem ale 
přešel do Pivovaru, kde jsem strávil 20 let a 
prošel různými pozicemi. V současné době 
pracuji jako OSVČ v oboru výškové práce, 
což souvisí s mým letitým koníčkem - horolezectvím. 

 
2. Za velmi důležité považuji, aby všichni občané byli hrdí na svoje 

město a aby se jim v něm dobře žilo. Je zapotřebí velmi usilovné práce 
a vůle k takovému cíli dospět. S tím souvisí například schválení územ-
ního plánu města, dokončení výstavby kanalizací a následné rekon-
strukce komunikací a chodníků. 

 
3. Jako člen kontrolního výboru a člen výboru pro dodavatele staveb-

ních prací, služeb a dodávek se budu velmi aktivně zajímat o účelné a 
hospodárné vynakládání finančních prostředků města. Také se zaměřím 
na spolupráci s osadními výbory a aktivně podpořím rozvoj volnočaso-
vých aktivit a sportu. 

 

 

 



Litovel má svoji Missis!!! 

Do únorového čísla už se nám nepodařilo dát informace o 
některých akcích v lednu, tak jenom pro úplnost dodáváme. 
Ve čtvrtek 13. ledna jsme opět navštívili Moravské divadlo Olomouc, 
tentokrát  operetní představení „Ples v opeře“ skladatele Richarda Heu-
bergera. Šlo o poněkud jinou operetu, než jsou ty klasické Kálmánovy 
a Straussovy, ale i modernější pojetí mělo něco do sebe. U srdce nás 
všechny vzala známá výzva do „chambre separe“ a celkový dojem byl 
velmi dobrý. Na všechny se opět nedostalo, a tak těm, kterým to tento-
krát nevyšlo, byla dána přednost v přihláškách na další zájezd. Tím 
bude nádherné Verdiho „Nabucco“ v neděli 20. března. 

Úspěšnou akcí byla beseda s Mgr. Zdeňkou Frištenskou o jejím slav-
ném prastrýci  zasloužilém mistru sportu Gustavu Frištenském. Vše 
bylo parádně připraveno a plakátů, tiskovin, fotografií a dalších materi-
álů o našem slavném spoluobčanovi bylo tolik, že už je pomalu nebylo 
kam umístit. Stejně obtížně jsme museli někam posadit účastníky, kte-
rých bylo tentokrát přes šedesát. Znovu se tak na přetřes dostal pro-
blém, kde naše přednášky a besedy pořádat. Prostor jídelny DPS sku-
tečně nevyhovuje a přes úporné hledání odpovídajících prostor asi 
budeme muset využívat Malého sálu Záložny (a uhradit příslušný, i 
když snížený, nájem). Paní vedoucí muzea se ukázala jako zdatná 
přednášející a bystře dokázala reagovat na dotazy z publika, většinou 
evokované našimi vzpomínkami na nezapomenutelnou osobnost zápas-
níka světového významu. Akci krásně oživily i tři filmové dokumenty, 
z nichž dva jsme již mohli sledovat v České televizi. Plánovali jsme 
hodinu až hodinu a půl, ale ani po dvou hodinách nebylo dotazům ko-
nec. Snad pozveme paní Zdeňku ještě jednou, abychom se dobrali 
konce zajímavého vyprávění. 

Na koncertě Jakuba Smolíka jsme sice netvořili v ětšinu, ale ani nás 
tam nebylo málo. Přislíbili jsme podporu představení a kdo tam byl, 
nelitoval. Vrátili jsme se ve vzpomínkách až do šedesátých a sedmde-
sátých let, ale nechali se i okouzlit baladickými písničkami z jeho sou-
časného alba. Interpretům se podařilo roztleskat celý sál a vše končilo 
ovacemi vestoje. Krásný zážitek! 

Opět jsme také po úspěchu z minula oslovili známého litovelského 
filmaře a jeho pořad nazvali „Jirka Hrozek se znovu představuje“. Ma-
lý sál byl skoro malý, sešlo se nás totiž  na šedesát a mohli jsme se 
nejen vypravit do daleké Angoly, ale také vidět sami sebe na našem 
zájezdu do Luhačovic. Protože mnozí nechtěli zmeškat další díl neko-
nečného seriálu, přestali jsme vlastně v nejlepším. Tak asi nezbude než  
pozvat si Jiřího v intencích přísloví – do třetice všeho dobrého!? 

Ve středu 9. března se sejdeme jen o kousek vedle než bývá obvyklé, a 
to v Městské knihovně. Tam probíhá Výstava literárních prací součas-
ných litovelských autorů a v tento den od 16.30 hod. se jednotliví autoři 
představí  svými pracemi. Jistě bude zajímavé seznámit se s nimi a zjis-
tit, jak oni reflektují život kolem nás. Pak to bude již uvedený zájezd do 
MDO a měsíc zakončíme již z loňska osvědčenou akcí  
„Loučení se zimou a vítání jara“. K tomuto se sejdeme v Malém sále 
Záložny v 15 hodin a na taneční parket pozve opět pan Milan Koupil. 
Občerstvení bude v dostatečné míře zajištěno a Samospráva odhlasovala 
symbolické vstupné 30 korun na úhradu nákladů spojených s nájmem 
sálu a hudbou. Těšíme se na vás a věříme, že se do té doby jaro ukáže 
jako životaschopné, abychom dodrželi motto našeho setkání!?              hj 

V roce 2010 byl dokončen projekt „Modernizace soustavy centralizo-
vaného zásobování teplem v Litovli“. Cílem bylo vyměnit poslední staré 
úseky teplovodů v lokalitě sídlišť Karla Sedláka, Gemerská a Novosady 
a výměna hlavního teplovodu mezi teplárnou v areálu Uničovská a ulicí 
Severní. Teplovody byly po povodních ve špatném technickém stavu a 
vykazovaly vysoké tepelné ztráty. Zároveň byly zrušeny výměníkové 
stanice na sídlištích a nově byly do všech vytápěných objektů instalovány 
objektové předávací stanice tepla. Je to technologické zařízení, které 
umožňuje podle požadavků majitelů jednotlivých objektů samostatně 
nastavovat parametry vytápění pro každý dům a zajišťuje ohřev teplé 
vody pro jednotlivé domy. Samozřejmostí je moderní regulace topení a 
přípravy teplé vody a napojení na centrální dispečink MTS. Navíc byl na 
kotelně za plynový kotel instalován kondenzační výměník tepla, který 
zvyšuje účinnost kotle tím, že využívá tepla spalin odcházejících do ko-
mína. 

Investiční náklady dosáhly výše 21 milionů Kč, z toho se nám podařilo 
získat v rámci Operačního programu podnikání a inovace dotaci ve výši 
60 %, to je 12,6 milionu Kč. Zbylé náklady jsou hrazeny z investičního 
úvěru. Předpokládaná úspora energie ve výši 7 724 GJ ročně pokryje 
splátky úvěru. Investice tak nezvýší cenu tepla v Litovli. 

Za naši společnost se omlouvám spoluobčanům žijícím v lokalitách, 
kde probíhaly stavební práce, za přechodně ztížené životní podmínky a 
děkuji za trpělivost. Životnost potrubí uložených v zemi je odhadována 
na více než 50 let, jiné zásadní investice do systému vytápění nejsou 
potřeba. Cena tepla je nyní stabilizována a mění se pouze v závislosti na 
ceně zemního plynu. Zemního plynu je v současnosti na trhu přebytek, 
proto i jeho cena nijak výrazně neroste. Předpokládáme, že cena tepla pro 
rok 2011 bude stejná jako v roce 2010. 

Ing. Jan Fiala,  
předseda představenstva Městská teplárenská společnost a.s. Litovel 

Městská teplárenská společnost dokončila významnou investici 

Ve městě Litovli a v místních částech bylo v průběhu 
měsíce února 2011 zaznamenáno mimo jiné i spáchání 
těchto událostí: 

Ve dnech 1. - 2. února 2011 odcizil dosud neznámý pachatel z areálu 
spol. N.F.I.Metal v Litovli větší množství hliníku a mosazi. 

Dne 2. února 2011 v době od 12.00 do 13.30 hodin odcizil dosud 
neznámý pachatel z odemčené šatny ve firmě Litovelská cukrovarna 
mobilní telefon. 

Dne 2. února 2011 dosud neznámý pachatel vnikl do společných 
sklepních prostor v Litovli na ul. K. Sedláka a odcizil zde jízdní kolo. 

V noci z 11. na 12. února 2011 proběhla na teritoriu města Litovel 
bezpečnostní akce s cílem zabránění podávání, prodávání a požívání 
alkoholických nápojů nezletilými a mladistvými osobami. V průběhu 
akce bylo zkontrolováno 18 mladistvých osob a bylo zjištěno podání a 
požití alkoholických nápojů u 6 mladistvých, kteří byli předáni rodi-
čům. Dále byla akce zaměřena na kontrolu vozidel, kdy byli kontrolo-
váni řidiči 61 vozidel, byly zjištěny 4 přestupky na úseku dopravy, 
alkohol u žádného řidiče zjištěn nebyl. 

Dne 12. února 2011 byl v Litovli zadržen padělek bankovky v hod-
notě 1 000 Kč.               Policie ČR 

Zveme všechny čtenáře Litovelských novin ke sledování Benefiční-
ho koncertu Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci dne 2. 3. 2011 
od 21.00 hod. v přímém přenosu z Divadla Hybernia na ČT 1. Výtěžek 
z  koncertu bude rozdělen mezi 8 projektů, mezi něž bude patřit i Cha-
ritní pečovatelská služba Charity Šternberk v jejich střediscích v Lito-
vli, Šternberku a Uničově. Během přímého přenosu bude odvysílán 
krátký příspěvek o činnosti charitní pečovatelské služby, který byl 
natáčen v charitním středisku v Litovli, na kterém byla přítomna i pa-
tronka nadace Miss České republiky a Miss World roku 2006 Taťána 
Kuchařová. „Setkání s Taťánou Kuchařovou bylo pro všechny přítom-
né charitní pracovníky velice krásným a povzbudivým zážitkem, mile 
nás překvapilo její příjemné a skromné vystupování a její odhodlání 
pomáhat právě seniorům“ komentovala ředitelka Charity Šternberk 
paní Bc. Pavlína Vyvozilová.  

V rámci benefičního koncertu vystoupí Helena Vondráčková, Bára 
Basiková, Ewa Farná, Daniel Hůlka, Petr Kolář a mnoho dalších slav-
ných osobností. Můžete přispět i vy a to zasláním dárcovské DMS ve 
tvaru FONDSENIORU na číslo 87777.           Ing. Ludmila Zavadilová 

Taťána Kuchařová v Litovli 

V lednovém čísle LN jsme informovali o úspěšné účasti paní Ven-
duly Kunertové a jejího syna Sebastiana v soutěži Missis 2010/2011 
článkem „Držme jim palce!“ Asi všichni drželi, protože tu máme 
vítězku celostátního finále a není jí nikdo jiný, než Litovelačka paní 
Vendula Kunertová a její čtyřletý synek. Blahopřejeme a děkujeme 
za úspěšnou reprezentaci města Litovle!!! Přenos ze soutěže na ČT 1  
byl vysílán v sobotu 26. února. Více v dalším čísle LN.                   red. 



Představujeme Městskou policii Litovel 
Městská policie Litovel sídlí v budově Městského úřadu Litovel na ul. 

Havlíčkově. V současné době zde pracuje deset strážníků. Strážníci pra-
cují v nepřetržitém provozu, sedm dnů v týdnu. V pracovní době se pře-
vážně pohybují po naplánovaných pěších pochůzkách nebo autohlídkách. 
Na služebně se zdržují v době přestávek, není zde žádná stálá služba. 
Pokud občané strážníky potřebují, dovolají se jich na telefonu 
585 341 568 nebo mobilu 302 133 721 v kteroukoli denní i noční dobu.  

Jak již bylo uvedeno, strážníci se pohybují v terénu a kontrolují míst-
ní záležitosti veřejného pořádku ve městě Litovli i v jeho jedenácti 
místních částech. Přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, 
dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, na dodržování obec-
ně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílí se na dohledu na bezpeč-
nost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a ochraně veřej-
ného pořádku.  

Každý ze strážníků má mimo uvedené obecné úkoly přidělený svůj 
okrsek, ve kterém se pohybuje častěji a důkladněji jej kontroluje. Kontro-
ly jsou zaměřeny na dopravní značení, na zábory veřejného prostranství, 
černé skládky, znečišťování veřejného prostranství, znečišťování komu-
nikací apod. Mimo svůj okrsek ve městě Litovli má každý strážník přidě-
lenou i svou místní část. Zde jsou v úzkém kontaktu s předsedy osadních 
výborů, které pravidelně navštěvují a řeší nahlášené i zjištěné problémy. 

Podrobnější informace o činnosti Městské policie Litovel můžete získat 
na internetové adrese www.mestolitovel.eu/mestskapolicie, kde se v 
oddíle „Městská policie informuje“ můžete seznámit s nejzajímavějšími 
případy, které strážníci Městské policie Litovel řešili.  

Velitel Mgr. Lubomír Broza 
585 341 568 
broza@mestolitovel.cz 
mp@mestolitovel.cz. 
 
Zástupce velitele Jiří Forst 
585 341 568  
mp@mestolitovel.cz 
 
Str. Jan Grunt - Nasobůrky 
Str. Ludvík Opletal  - Nová Ves, Savín 
Náměstí Př. Otakara, Komenského, Havlíčkova, Číhadlo, Šargounská, 
Družstevní, Komárov, Smyčkova, Vodní, Příčná, Palackého, Nasobůr-
ská, Nádražní, Nábřežní, Gustava Frištenského, Olomoucká, Štefániko-
va, Cholinská, Svatoplukova 
 
Str. Bc. Zdeněk Medek - Unčovice 
Str. Petr Meravý - Víska, Březové 
Třebízského, Šafaříkova, Masarykova, Poděbradova, Husova, Jungman-
nova, Studentů, Šmakalova, Sochova, Lužní, Čs. armády, Bezručova, 
Lesní zátiší, Švermova, Revúcká, Jiráskova, Šemberova 
 
Str. Oldřich Příkopa - Chořelice, Rozvadovice 
Str. Ing. Leoš Rozsypal - Myslechovice 
Loštická, Uničovská, K. Sedláka, Králova, Zahradní, Staroměstské ná-
městí, Dukelská, Javoříčská, Kysucká, Lidická, B. Němcové, Koupaliště, 
Revoluční, Kostelní, Mlýnská, Šerhovní, Vlašímova 
 
Str. Radek Coufal - Tři Dvory 
Str. František Bartošek, DiS. - Chudobín 
Severní, Novosady, Červenská, Polní, Gemerská, Žerotínova, Vítězná, 
Hrnčířská, Sušilova, Rybníček, Kollárova, Pavlínka, Sadová, Kosmonau-
tů, Wolkerova, Nová 
 

Kontakt na strážníky Městské policie: 
tel.: 585 341 568, mp@mestolitovel.cz 

Máte finanční problémy?Máte finanční problémy?Máte finanční problémy?Máte finanční problémy?    
Například se splácením nebankovních půjček? Například se splácením nebankovních půjček? Například se splácením nebankovních půjček? Například se splácením nebankovních půjček?     

Hrozí Vám exekuce?   Potřebujete stanovit správnou Hrozí Vám exekuce?   Potřebujete stanovit správnou Hrozí Vám exekuce?   Potřebujete stanovit správnou Hrozí Vám exekuce?   Potřebujete stanovit správnou     
strategii pro rodinné finance, poradit se spořením, strategii pro rodinné finance, poradit se spořením, strategii pro rodinné finance, poradit se spořením, strategii pro rodinné finance, poradit se spořením,     

pojistit se na rizika, pobyt v nemocnici?pojistit se na rizika, pobyt v nemocnici?pojistit se na rizika, pobyt v nemocnici?pojistit se na rizika, pobyt v nemocnici?    
Jsme zde pro Vás, nabízíme nezávislé finanční Jsme zde pro Vás, nabízíme nezávislé finanční Jsme zde pro Vás, nabízíme nezávislé finanční Jsme zde pro Vás, nabízíme nezávislé finanční     

poradenství.   Kontakt: 603 815 315poradenství.   Kontakt: 603 815 315poradenství.   Kontakt: 603 815 315poradenství.   Kontakt: 603 815 315    

Otázky pro velitele městské policie: 
S jakými  přestupky  a trestnými činy se městská policie setkává nejčastěji? 

Městská policie se nejčastěji setkává s dopravními přestupky, následu-
jí přestupky proti veřejnému pořádku a proti majetku. Nedošlo k tak 
vážnému narušení veřejného pořádku, při kterém by bylo třeba použít 
zbraň. 

Po dohodě vedení města Litovel a vedení Obvodního oddělení PČR 
Litovel se provádí od ledna 2011 společné hlídky Městské policie Lito-
vel a Policie ČR. Hlídky probíhají v dopoledních i odpoledních hodi-
nách. Jeden strážník a jeden příslušník PČR kontrolují veřejný pořádek 
a dopravu ve městě Litovel. Od tohoto opatření si slibujeme větší opera-
tivnost při řešení zjištěných problémů.  
Kolik přestupků,  trestných činů jste zaznamenali v loňském roce, kolik 
jich bylo úspěšně vyřešeno? 

Městská policie řešila v r. 2010 celkem 2 112 přestupků a na pokutách 
vybrala celkem 406 500 Kč.  

Z uvedeného počtu přestupků jich bylo 1 661 spácháno v dopravě, z 
toho 757 bylo řešeno uložením blokové pokuty, domluvou 882 a 22 
předáno ke správnímu řízení. Ostatních přestupků jsme zaznamenali 
451, blokovou pokutou jich bylo řešeno 68, domluvou 282 a 101 předá-
no ke správnímu řízení. Byly spáchány 2 útoky na strážníky. Byly zadr-
ženy 2 hledané osoby. Mimo uvedené přestupky odchytili strážníci 32 
volně pobíhajících psů.  

V obvodu městské policie žije 9 883 obyvatel.                     Red. 

Vážení poplatníci, s ohledem na skutečnost, že se opět blíží termín 
podávání daňových přiznání, dovolujeme si Vám poskytnout nejdůleži-
tější informace týkající se podávání daňových přiznání k dani z příjmů 
fyzických osob za rok 2010. S účinností od 1. 1. 2011 v návaznosti na 
nový Daňový řád dochází u některých daňových přiznání, hlášení nebo 
vyúčtování k posunu termínu pro jejich podání. Termín pro podání daňo-
vého přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2010 je 1. dubna 
2011 a v případě zpracování a předložení přiznání daňovým poradcem 1. 
července 2011.  

Tiskopis daňového přiznání, včetně příloh spolu s příslušnými pokyny, 
si mohou poplatníci vyzvednout na Finančním úřadu v Litovli. Tiskopis 25 
5405 MFin 5405 vzor č. 17 tvoří základní část a tři přílohy k výpočtu da-
ňové povinnosti, přičemž příloha č. 1 je vložena do daňového přiznání a 
slouží k výpočtu dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samo-
statné výdělečné činnosti. Příloha č. 2 (příjmy z pronájmu a ostatních čin-
ností) a příloha č. 3 (příjmy ze zdrojů ze zahraničí) jsou samostatné. 

Podání daňového přiznání, včetně jeho příloh, lze učinit také elektro-
nicky, formou datové zprávy opatřené nebo neopatřené zaručeným elek-
tronickým podpisem, a to ve tvaru a struktuře a za podmínek zveřejně-
ných Ministerstvem financí v aplikaci „Elektronické podání pro daňovou 
správu“, která je k dispozici na webové adrese http://eds.mfcr.cz  

 
Provozní doba FÚ v Litovli: 
Podatelna:  Pondělí, středa  od 8.00 – 17.00 hod. 
  Úterý, čtvrtek  od 8.00 – 15.00 hod. 
  Pátek               od 8.00 – 13.30 hod. 
Pokladna:  Pondělí, středa  od 8.00 – 11.30 a od 12.30 – 15.30 hod.  
 
V období od 1. 3. 2011 do 1. 4. 2011 bude mít FÚ v Litovli úřední dny 
každý den od 8.00 - 18.00 hod., pokladna bude otevřena od 8.00 – 11.30 
hod. a od 12.30 - 15.30 hod. 
Další informace je možné získat na internetových stránkách české daňo-
vé správy (CDS) http://cds.mfcr.cz             FÚ Litovel 

FÚ INFORMUJE: Daň z příjmů fyzických osob za rok 2010   

Hemodialyzační oddělení Nemocnice Šternberk nabízí u příleži-
tosti Celosvětového dne ledvin všem zájemcům základní skrínin-
gové vyšetření k posouzení rizika onemocnění ledvin ZDARMA. 

Akce se koná 10. 3. 2011 od 8.00 do 16.00 hodin v nefrologické 
ambulanci hemodialyzačního oddělení Nemocnice Šternberk. 



18. března Pěvecká soutěž – „Litovelský skřivánek“  pro děti 
školního věku. Soutěž probíhá v DDM na Staroměstském náměstí od 
13.00 hod. Informace a přihlášky získáte přímo v DDM nebo na tel. 
čísle 775 550 963           Alena Černá 
 
18. března Mezinárodní den Ukliďme svět v Klubu mladých. 
Otvíračka tradičně od 13.30 do 17.30 hodin.     Michaela Škulavíková 
 
19. březen Free space - aneb tradiční sobotní otvíračka v Klubu 
mladých. Otevřeno bude od 13.00 do 16.00.       Šárka Grunová, DiS. 
 
26. března Návštěva terarijních trh ů v Ostravě. Sraz účastníků 
je v 4.20 hodin na vlakovém nádraží Litovel město. Návrat bude v od-
poledních hodinách. Cena za účastníka je 300 Kč.   Ing. Pavel Sova 
 
27. března Dívka roku 2011 - Malé finále Moravy - semifinálové 
kolo v Mikulově    Hedvika Weberová, DiS. 

PŘIPRAVUJEME:  
Vyhlášení výtvarné soutěže na téma „Velikonoce“. Výtvarné práce 
dětí budou vystaveny v rámci velikonoční výstavy v Městském klubu.  

 Alena Černá 
 
9. dubna Jarní karneval - přehlídka tanečních kolektivů a soutěž 
jednotlivců v disko tanci, začátek v 15.00 hodin ve Velkém sále Zálož-
ny Litovel, přihlášky v kanceláři DDM, ul. Komenského do 31. 3. 
2010.                                                             Mgr. Miroslava Grulichová 
 
17. dubna O erb města Litovel – velká taneční soutěž souborů 
z Moravy i Čech. Začátek ve 12.00 hod. ve sportovní hale ZŠ Vítězná. 
Vstupné: 60 Kč/dospělý, 30 Kč/děti od 3 – 15 let.         Alena Černá 
 
21. - 24. dubna Velikonoční tábor v Cakově. Přihlásit se můžete 
nejpozději do 18. dubna. Čeká vás zdobení velikonoční kraslice, pečení, 
zvyky atd. Cena 750 Kč.          Mgr. Jana Čekelová  

   Šárka Grunová, DiS., Michaela Škulavíková 
 

KRÁSNÉ JARNÍ PRÁZDNINY PLNÉ ZÁŽITKŮ PŘEJÍ VŠEM 
PRACOVNÍCI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE 

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

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

Program na březen 2011 

V sobotu 5. února jsme měli možnost zhlédnout ve Velkém sále Zá-
ložny dvacátý druhý ročník soutěže Dívka roku ČR 2011, základního 
kola v Litovli. Samotná soutěž je slavnostní událostí města a po celou 
dobu konání je vnímána jako  prestižní akce v rámci zařízení pro volný 
čas, města i regionu. Při této soutěži se dívky představí svým kamará-
dům, rodičům a celé veřejnosti. Převažuje však snaha o výchovné 
aspekty nad snahami o uplatnění dívek v modelingu nebo showbyznysu, 
i když nechybí motivační prvky - dokázat, že hezké dívky jsou chytré a 
že kombinace inteligence a krásy jim může pomoci v životním uplatně-
ní. Celá soutěž byla zpestřena doprovodným programem; vystoupením 
tanečních kroužků Kaster a TRIPS při DDM Litovel či vítěze třetí řady 
Česko hledá SuperStar Zbyňka Drdy a módní přehlídkou Svatebního 
salonu Caxa paní Blanky Kaksové. 

Soutěž Dívka roku ČR je určena dívkám od 13 – 15 let. Osm dívek 
z Litovle, Hvozdečka, Újezdu, Šternberka a Hněvotína soutěžilo o titul 
Dívka roku ČR základního kola v šesti disciplínách. První a druhou 
disciplínu Test všeobecných znalostí a Zručnost, dovednost, absolvovaly 
v dopoledních hodinách. V letošním roce dívky balily dárkový balíček. 
Hodnotila se fantazie, vtip, popiska balíčku a celkový vzhled. Třetí 
disciplínou byl rozhovor s moderátorem, kde se soutěžící představily 
porotě a divákům. Hodnotila se konverzace, reakce na otázky, schop-
nost samostatného vyjadřování a čistota českého jazyka. Dále se děvča-
ta představila v aerobiku, pohybové schopnosti při cvičení a pohybové 
kultuře. Při páté volné disciplíně se představily v latinsko-amerických 
tancích, disko tancích, disko show, a také ve hře na kytaru. Poslední 
disciplínou pak byla módní přehlídka. Ta je vždy vyvrcholením samot-
né soutěže. Dívky předvedly modely společenských šatů. Porota hodno-
tila kulturu pohybu, způsob předvedení modelu a celkový vzhled dívky. 

Během přestávky byli do soutěže zapojeni i diváci, kteří volili Dívku 
publika. V letošním roce se jí stala Klára Jachanová z Litovle. Odborná 
porota se skládala z osobností společenského a kulturního života našeho 
města, v čele s předsedou poroty ředitelem společnosti SEV, s.r.o. Lito-
vel Ing. Jiřím Menclem. Porota nejlépe ohodnotila talent Adély Pavel-
kové z Újezdu, která se stala Dívkou roku ČR 2011, základního kola 

v Litovli. Na druhém místě se umístila Klára Jachanová, již zmíněná 
Dívka publika a třetí místo patřilo Tereze Maškové ze Šternberka. Ví-
tězkám blahopřejeme a těšíme se na úspěch v castingu Malého kola 
Moravy, které se koná 12. března v Mikulově. 

Co mohu prozradit ze samotné přípravy a zákulisí soutěže? 
Snad jen to, že bez sponzorů se tato akce nedá uskutečnit, a tímto jim 

všem mnohokrát děkuji. Dívky byly šikovné, vše zvládly s klidem, s 
nadšením a určitě jim tato soutěž zanechá krásné vzpomínky na první 
únorovou sobotu. 

Touto cestou také oslovuji všechny dívky, které dosáhnou v příštím 
roce soutěžního věku. „Najděte  odvahu a přihláste se včas do soutěže 
Dívka roku 2012 základního kola v Litovli.“     Hedvika Weberová, DiS. 

Dívka roku ČR 2011 

Provoz plaveckého bazénu 
při ZŠ Vítězná 1250, Litovel 

v době jarních prázdnin 28. 2. – 4. 3. 2011 
 

 Po 28. 2.  13.00 - 19.30 
 Út   1. 3.  13.00 - 19.00,  
    19.00 - 20.00  agua-aerobic 
    20.00 - 21.00  klienti MA 
 St   2. 3.  13.00 - 20.00 
 Čt   3. 3.  13.00 - 20.00 
 Pá   4. 3.  13.00 - 20.00 hodin  

Těšíme se na Vaši návštěvu  

V sobotu 12. 2. 2011 uspořádal Klub rodičů a přátel školy při ZŠ a 
MŠ v Nasobůrkách pro děti maškarní karneval.  

Při vstupu obdrželo každé dítě v masce malý dárek a pak už se šlo 
rovnou na parket. Tam vítal malé i velké návštěvníky šašek Viky. 
Všichni si s ním užili dosytosti tancování i soutěžení.  

Zásluhu na vydařeném „maškarním odpoledni“ mají rodiče, kteří se 
podíleli na jeho přípravě a průběhu. Poděkování také patří všem spon-
zorům, kteří se svými sponzorskými dary zasloužili o bohatou tombolu. 
Jsou to: 

Městský úřad Litovel, AMS Intes Litovel, VESETA Litovel, HEAD/
HTM Sport Litovel, SEV Litovel, ADRIANA Tři Dvory, Elektro Do-
stál Litovel, Potraviny Jašková Litovel, Zemědělské družstvo Haňovi-
ce, PM Studio Macháček Litovel, KVARTA Litovel, NAPO Morava – 
David Waiser, MJM Litovel, VHS Čerlinka Litovel, Vápenka Vitoul, 
Cukrárna Hejný Litovel, MUDr. Dostálová Litovel, Sýrárna Orrero Tři 
Dvory, Drogerie TETA Litovel, Elektro Reichel Litovel, Elektro Tom 
Litovel, Magistrát Olomouc, Malířství Crhák Nasobůrky, Obchod 
Nasobůrky - pan Dang Tha Thap, Lékárna Mgr. Miloš Freml, STALA-
GMIT – rybník Sobáčov.                                                  J. Nakládalová  

Maškarní karneval v Nasobůrkách 



První měsíc letošního roku naše škola žila hlavně dvěma velkými 
událostmi. 

První z nich byla příprava školního plesu. Ples pořádá naše rodičov-
ské sdružení a žáci devátých ročníků na jeho zahájení již od září připra-
vovali slavnostní polonézu. Ti, kdo náš ples navštívili, zajisté potvrdí, 
že letošní polonéza byla nejen krásná, ale také jiná než ty předchozí. 
Odvíjela se ve směsici několika stylů - od romantických tónů až po 
temperamentní španělské rytmy. Děkujeme našim žákům za úsilí, které 
přípravě ve svém volném čase věnovali. Děkujeme také paní učitelce 
Pavlové a paní učitelce Kráčmarové za téměř půlroční práci navíc. Žáci 
svým vystoupením obohatili nejen ples naší školy, ale i ples Městského 
klubu, který se konal týden před plesem naším. 

Druhou událostí byl zápis dětí do prvních tříd. Ale ještě týden před 
samotným zápisem si děti prošly Cestu za pirátským pokladem. A o co 
vlastně šlo? Pro budoucí prvňáčky jsme připravili dobrodružnou cestu 
naší školou plnou her a soutěží. Cestou plnily děti různé úkoly a 
v závěru cesty objevily sladký poklad. Po cestě zachraňovaly papouška, 
hledaly drahokamy, prokazovaly pirátskou zručnost... Na památku si 
odnesly pamětní listy a dobytý poklad. A navíc se prostřednictvím hry 
seznámily s prostorami naší školy, což jim, jak doufáme, pomohlo při 
samotném zápisu. Za pomoc děkujeme všem členům i vedení našeho 
oddílu Kompas. Bez nich by organizace takové akce nebyla v našich 
silách.  

A pak už přišel samotný zápis, během kterého se naše škola opět pro-
měnila, tentokrát na perníkovou chaloupku. Postavy z  této pohádky, 
ale i z dalších klasických českých pohádek, provedly děti k zápisu.  

A jak viděli zápis žáci, kteří spolu s učiteli v kostýmech pohádkových 
postav vítali naše budoucí prvňáčky? Připojujeme níže jeden z názorů. 

Vedení školy 
 
Jak už to tak bývá, každý rok se na naší škole koná zápis do 1. třídy. 

Ani letošní rok nebyl výjimkou, takže v pátek 28. 1. a v sobotu 29. 1. se 
celá budova školy proměnila v bydliště mnoha pohádkových postav.  

Postavy z pohádek byly rozmístěny na jednotlivých stanovištích, 

kterými budoucí prvňáčci procházeli. Na každém stanovišti museli 
splnit nějaký úkol, jenž mu zadaly samy postavy z pohádek. 

Pohádkové postavy byly prostě všude. Hned u vchodu přivítala bu-
doucího prvňáčka duhová víla spolu s Červenou karkulkou a mysliv-
cem. Dále se pokračovalo do chaloupky čarodějnic a pak do obydlí 
skřítků. Potom v 1. patře u pejska a kočičky musel malý adept poznat 
nějaká zvířátka a hned v další místnosti pomáhal Jeníčkovi a Mařence 
loupat perníček. Přitom ovšem musel rozeznat, jestli jde o kolečko, 
čtvereček nebo trojúhelník. Od nás pak přišel k lesní víle, kde zase  
musel najít cestu z hlubokého lesa. Poté ho už očekával lesní trpaslík 
(poněkud přerostlý, poněvadž ho představoval náš pan učitel), který 
všechny prozkoušel z čísel. Když každý splnil veškeré úkoly a získal 
celkem 6 razítek na šesti stanovištích, nic nebránilo tomu, aby se šel 
oficiálně zapsat. Na závěr rodiče vyplnili malý dotazníček o tom, co se 
jim v naší škole líbí. 

Celkem se na naši školu přišlo zapsat 35 budoucích prvňáčků. Je 
skvělé, že se zápis do 1. třídy dělá pohádkovou formou a doufám, že 
tomu tak bude i příští rok.           Petr Komárek, 7. B 

Leden na Jungmance 

Vítězka z Vítězné a kouzelnický zápis do prvních tříd ZŠ 
V prosinci prováděla společnost SCIO srov-
návací testování základních škol pod ná-
zvem Stonožka. V testu z českého jazyka 
devátých tříd základních škol získala žáky-
ně 9. A Základní školy Vítězná Kateřina 
Jedličková ocenění za nejlepší výsledek 
v Olomouckém kraji. Katce moc gratuluje-
me! Poprosili jsme ji, aby se Vám sama 
představila.  
„Jmenuji se Kateřina Jedličková a bydlím 
v Litovli. Narodila jsem se 10. 5. 1996 ve 
Šternberku. Od svých šesti let navštěvuji 
ZUŠ Litovel. Nejprve jsem hrála na flétnu, 
kterou jsem po osmi letech absolvovala a 

nyní již třetí rok hraji na saxofon. Ve svém volném čase ráda jezdím na 
koni v Hanáckém JK Litovel nebo lyžuji. Mezi mé zájmy patří také 
četba. Často se účastním nejrůznějších soutěží a olympiád, např. fyzi-
kální, chemické, matematické, v anglickém jazyce…“ A jak vidíme, je 
Katka úspěšná.          

Ve dnech 28. a 29. 1. 2011 si přišli budoucí prvňáčci vyzkoušet své 
první velké přijímací zkoušky i na Základní školu Vítězná. 

Hned u vchodu je přivítala kouzelnická delegace, která jim přidělila 
jmenovku s číslem. Po překonání tunelu se děti vynořily v kouzelnické 
říši. Na jejím začátku každý obdržel patřičné rekvizity – kouzelnou 
hůlku a čepici, pomocí nichž se malým čarodějům dařily řešit zapeklité 
úkoly připravené staršími žáky. Své šikovné potomky si hrdí rodiče 
mohli zvěčnit u sítě s netopýry. Po to všem už je čekaly milé paní uči-
telky a splnit jejich úkoly už byla hračka. Rozzářené oči dětí byly pro 
nás důkazem, že zápis byl opravdu kouzelný. 

 
Tak ať se Vám u nás líbí!  Za celý kolektiv ZŠ Vítězná Eva Zemánková 

Mažoretky Linetbells a roztleskávačky Golden Bees si Vás dovolují pozvat 
na první ročník soutěže mažoretek  

O LITOVELSKÝ POHÁREK 2011 ,  
která se bude konat 12. 3. 2011 na Záložně.  

Začátek soutěže bude v 9 hod. Na soutěž jsou přihlášené skupiny  
z celé České republiky i ze Slovenska. Soutěžit budou skupiny v disci-
plínách baton (hůlka) a pom pon (třásně).  

Celá akce je pod záštitou Městského klubu v Litovli. Přijďte podpořit 
naše domácí mažoretky, kterých je bezmála 80. Srdečně zvou hlavní 
pořadatelé H. Popelková, M. Popelková, M. Tchírová, L. Bohuslavová 
a tým rodičů.                 Hana Popelková 

Soutěž mažoretek v Litovli 

 



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. DOPOLEDNE PRO MAMINKY S MIMINKY  – (do jednoho roku), herna 2. p., Z. Dvořáková 
  16.30 – 18.00 hod. ŠERMÍŘI – (12 + let), kroužek historického šermu, 2. patro, M. Dvořák 

ANDREA KALIVODOVÁ (zpěv),  
VALÉRIE ZAWADSKÁ (přednes), MIROSLAV SEKERA (klavír) 
literárně-hudební pořad „Slavní muži Almy Mahler“, koncert KPH 
úterý 8. 3., Koncertní sál MK Litovel, 19.30 hod., vstupné: 120 Kč 
 
DIVADLO JÁRY CIMRMANA  - Vražda v salónním coupé 
středa 9. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: předprodej 
od 250 Kč, na místě +50 Kč  
 
POVĚSTI ČESKÉ 
čtvrtek 10. 3., Velký sál MK Litovel, 10 hod., vstupné: 40 Kč  
hrají: EVA HRUŠKOVÁ a JAN PŘEUČIL, představení je vhodné pro 
děti od 5 do 10 let 
 
XX. MIKOLOVSKÉ NÁLADY  
14. – 31. 3., Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT: 8 - 15, ST: 8 - 17, 
PÁ, SO: 10 -  13 hod. 
putovní výstava výtvarníků EU za účasti delegace z Polska a Klimkovic  
vernisáž: v pátek 11. 3. v 17 hod.  
 
O LITOVELSKÝ POHÁREK 2011   
sobota 12. 3., Velký sál Záložny, 9 hod., vstupné: dospělí 50, děti 20 Kč   
celorepubliková soutěž mažoretek a roztleskávaček  
info o prodeji: sl. Popelková, tel. 777 959 235 
 
KONCERT ZUŠ  
úterý 15. 3., Koncertní sál MK Litovel, 16.30 – 18.00 hod. 
pořadatel: Základní umělecká škola Litovel  
 
FELIX SLOVÁ ČEK s orchestrem, zpěv: OLGA LOUNOVÁ 
čtvrtek 17. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: předprodej 
od 100 Kč, na místě +50 Kč  

Miro Gavran: VŠE O MUŽÍCH  
neděle 20. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: předprodej 
od 200 Kč, na místě +50 Kč  
divadelní komedie, hrají: Maroš Kramár, Filip Blažek, Michal Slaný aj. 
 
IVA KEVEŠOVÁ s kapelou  
úterý 22. 3., Malý sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: v předprodeji 
60 Kč, na místě 90 Kč  
chanson & jazz, Miloš Pohl – bicí, Jakub Knápek – piano 
 
PŘENDITE SI SPLKNÓT  
středa 23. 3., Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné: dobrovolné  
pořad pro přátele hanáckého nářečí, pořadatel: Hanácká ambasáda 
 
KONCERT PS PALORA  
u příležitosti slavnostního OTEVŘENÍ KAPLE SV. JI ŘÍ  
čtvrtek 24. 3., kaple sv. Jiří v Litovli, 17 hod., vstup volný 
 
KELTSKÝ MUZIKÁL  
sobota 26. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: předprodej 
150 Kč, na místě +50 Kč  
hraje skupina KELT GRASS BAND, vystoupení s irskými tanci 
 
PŘIPRAVUJEME:  
DROBEČKY Z PERNÍKU (divadelní komedie)  
prodejní VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 
 
PŘEDPRODEJ:  
Městský klub Litovel, nám. Př. Otakara 753, Litovel, tel.: 585 341 
633, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz,  
TIC (ag. Bavi) Litovel, nám. Př. Otakara 754, tel.: 585 342 300,  
e-mail: info@bavi.cz       ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 

KONTAKTY :  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 střed. Charity Litovel: Ing. Ludmila Zavadilová,  736 750 222 

AKCE V BŘEZNU 2011 
Bližší informace v MC Rybička  

  1. března MASOPUST V MC od 9.00- 11.00 
16. března BAZAR - PRODEJ OD MAMINEK - 8.30- 17.00,  
  2. patro MC Rybička 
30. března SMALT NA PLOTÝNCE - od 16.30, 2. patro 

 

Aneb jak muži sami sebe vidí, za co se nestydí i stydí. Aneb jak to 
dopadá, když se testosteron smíchá s city a striptýzem. Tragikomedie o 
mužích pro ženy, aby je opět nepochopily.  

V hlavních rolích - MICHAL SLANÝ, FILIP BLAŽEK, MAROŠ 
KRAMÁR. Další účinkující - Ivana Skálová, Světlana Slováková, An-
tonie Barešová Talacková, Hana Kováříková, režie - Jana Janěková. 
Městský klub Litovel a Studio Dva vás zvou na tuto komedii, v neděli 
20. března do Velkého sálu Záložny v Litovli.  

MIRO GAVRAN patří mezi nejvýraznější chorvatské autory své gene-
race. Jeho dílo bylo přeloženo do více než dvaceti jazyků. Studoval dra-

maturgii na Divadelní, filmové a televizní akademii v Záhřebu, pracoval 
v záhřebském divadle ITD – nejdříve jako dramatik, později jako umě-
lecký šéf. Zasloužil se o realizaci projektu Moderní chorvatské drama a 
vytvořil také seriál Dramatická knihovna v divadle ITD. Od roku 1990 
vedl školu tvůrčího psaní, dramatu a prózy. Založil divadlo Epilog  
v Záhřebu a stal se jeho dvorním autorem. Pokoušel se také o režii vlast-
ních her. Společně s manželkou Mladenou založil divadlo Gavran v roce 
2002. Jako dramatik debutoval v roce 1983 hrou Kreontova Antigona. 
Od té doby napsal zhruba 30 her a účastnil se více než 120 premiér insce-
nací svých textů v Chorvatsku, Nizozemí, USA, Slovinsku, Polsku, Bul-
harsku, Maďarsku, Bosně a Hercegovině. K nejznámějším hrám patří 
např. Noc bohů, Lásky George Washingtona, Čechov se loučí s Tolsto-
jem, Shakespeare a Elizabeth, Vše o ženách a další.       -MK- 

Divadelní komedie Vše o mužích 



Vivaldianno je nadčasový hudební projekt, ve kterém si své role roz-
dělili renomovaní interpreti různých žánrů a na barokním základě vy-
tvořili pestrobarevnou zvukovou paletu hudební současnosti.  

Klasikou odkojený houslový virtuos JAROSLAV SVĚCENÝ a roc-
kový klavírista i skladatel MICHAL DVOŘÁK, zakládající člen skupi-
ny Lucie, nejslavnější české hudební formace konce 20. a začátku 21. 
století, se s obrovskou vervou pustili do multižánrového projektu, kte-
rým chtějí oslovovat posluchače napříč generacemi i styly. Začali si 
„hrát“ a experimentovat se zvuky klasických, etnických i elektronic-
kých nástrojů. Oslovili legendárního kytaristu Radima Hladíka, špičko-
vé pražské orchestrální hráče, pěvecký sbor, světově proslulého hráče 
na didgeridoo Ondřeje Smeykala, vynikajícího interpreta na indický 
nástroj sitár Ladislava Broma, dalšího kytaristu a aranžéra v jedné oso-
bě Jiřího Janoucha, bolivijského indiána z Chochabamby hrajícího na 
charangu (malá desetistrunná kytara), sampoňu (velká bambusová Pa-

nova flétna) a kenu (domorodý dechový instrument), Miloše Vacíka, 
ovládajícího bravurně perkuse (na nahrávce zní darbuka, djembe, surdo, 
caxixi, apito, congo, bata, talking drum a udu neboli ibodram, který 
vypadá jako děravá váza) a začali pracovat. Při poslechu si představte, 
že jste právě na výstavě nádherných obrazů - jsou staré? Nové? Nebo 
obojí? Nejdříve si je prohlédněte (poslechněte) jako jeden velký celek. 
Potom se vraťte na začátek a soustřeďte se na detaily. Jedině tak odhalí-
te bohatství zvané VIVALDIANNO. Užijte si ho s takovým nasazením 
jako ti, co ho stvořili jako hold velikánu, který se na počátku třetího 
tisíciletí vrací mezi nás, protože inspiruje a má stále co říct. Tento vel-
kolepý koncert se uskuteční v pondělí 4. dubna v 19 hod. ve Velkém 
sále Záložny v Litovli. Vstupné v předprodeji 400/350/300/250 Kč, na 
místě s příplatkem +50 Kč. Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně 
Městského klubu Litovel (www.mklitovel.cz) nebo v cestovní kanceláři 
Bavi.             -MK- 

Dovolujeme si Vás již teď pozvat na opravdovou klasiku - Světáky. 
Tato komedie byla nedostižně ztvárněná naší hereckou špičkou Brod-
ským, Sovákem a Libíčkem, kterým mistrně sekundovaly Janžurová, 
Bohdalová, Jirásková (v „epizodních“ rolích se blýskla taková esa, jako 
Šejbalová, Menšík, Nový, Prachař aj.) K tomu úžasná hudba hvězdné 

dvojice Illín - Hála, vše kočírované s přehledem a nadhledem Zdeňkem 
Podskalským. 

Není divu, že jsme k takovému dílu přistupovali s pokorou a zodpo-
vědností. Nejvíce práce dala muzika, na niž neexistovaly notové zázna-
my, proto vše probíhalo odposlechem z filmu a následným aranžováním 
přímo na tělo sedmičlennému HB Bandu, který bude všechna předsta-
vení zabezpečovat „na živo“ spolu s osmičlenným sborem. Světáci si 
vyžádali rovněž postavit scénu, která ještě v sokolovně nebyla a způsob 
svícení, který bude nový hlavně pro nás. 

Vyjmenovat všech 32 nadšenců, kteří se na tomto kusu podílejí, tady 
nelze, a vzhledem k jeho náročnosti nebude možná ani tento počet ko-
nečný.               M. Schmalz 

 
Zveme Vás proto se značným předstihem opět do litovelské sokolovny 

na divadelní představení  SVĚTÁCI premiéra 2. dubna   
reprízy 3. 4., 8. 4., 9. 4., vždy v 19 hod.  

 
Jelikož se očekává velký zájem, doporučujeme obrátit se včas na 

osvědčené předprodejní místo Knihkupectví Atlas Alfa, nám. Přemysla 
Otakara 12/754 na tel.: 585 342 732, 775 641 649 

linduska.p@volny.cz   

Vážení přátelé divadla - litovelského ochotnického zvlášť! 

Néni to jednodochy, 
dneská nás tolik a 
toze často vepovidá, 
že néni čas… Ož to 
kolekrát veznivá jak 
všemohóci prokleti, 
na kery nemáme ani 
zbla sel ho překo-
nat. Jenomže ono 

je to zgronto naopak! Těžko se to přeznává, s časem holt neomime 
decky správně hospodařet. E dež vime, že čas só penize a že gdo pozdě 
chodi, sám sobě škodi! Jednodoši je vhodit to na neco inyho - a vémlo-
ve? To né - to be člověk mosel s pravdó ven, teda do sebe a do vlastni 
doše. Nekdo řiká, že je to věkem, nekdo, že dobó, jak ten čas leti, ale to 
je jenom rádobe zdáni, sténě ošedny, jak te vémlove. Já řikám po 
svym, nespichéte, tém se nic nedožene, leda se tém zmařite eště vic. 

Zvažujte každó chvilko, co jo máme, na dopoledne, odpoledne, na 
zétřek če popozétřek a take - deť fšecko mět nemosim. Né podlivá tech 
drohéch, ale podlivá sebe. Časem se naočite s ňém e šetřet! A je to!  
A ešle se vám to jenom trošinko podaři, ovizete, že je hezke na světě. 
A oděláte si čas! Tak, jakdebeste si opekle bochte, nebo šle na pro-
cházko okolo rebnika. Vepadá to až kózelnicke, ale dokažte si to. 

A nám to dokažte take - veřejně - a ve středo třeadvacátyho si  
s nama přendite splknót. Jenom tak - o ledačem! S hanáckó ambasádó 
a pře Hanácké mozece. Ož se těšim!                    

Váš Zdenek Brané 

ŽÊVOT JE KRÁSNÉ!…  
Z HANÁCKÉ AMBASÁDÊ 
PRO LITOVEL 
A OKOLI 

Jaroslav Svěcený a Michal Dvořák – VIVALDIANNO  

Pro všechny příznivce a čtenáře literatury, beletristické i odborné, 
pro všechny Litoveláky i přespolní, připravujeme SETKÁNÍ SOU-
ČASNÝCH LITOVELSKÝCH AUTOR Ů. Přijďte ve středu 9. 3. 
v 16.30 do městské knihovny na neformální setkání se současnými 
autory, píšícími o Litovli, Litovelsku, s Litovlí spojenými prací či z 
Litovle a okolí pocházejícími. Akci organizujeme spolu s Litovelským 
muzeem a Muzejní společností Litovelska. Veškeré informace o dění 
v knihovně také na http://www.knih-litovel.cz.           L. Fišrová 

Oděléte si čas ! Pozvánka do knihovny  

Městský klub uvádí 

 



Více než 30 tisíc návštěvníků z 18 zemí zavítalo na letošní ročník 
mezinárodních veletrhů cestovního ruchu GO a Regiontour, které se 
konaly 13. – 16. ledna na brněnském výstavišti. Mezinárodní veletrh 
turistických možností v regionech se letos konal již po dvacáté, tento-
krát s mottem „dovolená pro každého“ a již tradičně se zde jako zají-
mavý turistický cíl prezentovala také Litovel. Mezi velkou konkurencí 
měst z celé republiky se Litovel rozhodně neztratila a náš pultík na 
stánku Olomouckého kraje lákal svou širokou nabídkou nezvykle vel-
kou pozornost. 

Pro návštěvníky byla nachystána řada zajímavých letáků, mapy, prů-
vodce městem a okolím, drobné upomínkové předměty a jiné zajímavos-
ti. Litovelsko se představilo především jako region s množstvím zajíma-
vostí a atraktivit pro všechny. Hrady, zámky, jeskyně, muzea, příroda a 
CHKO, gastroturistika, cykloturistika, vodáctví, kulturní akce, sakrální 
stavby, naučné stezky, smírčí kříže, technické památky, tipy na výlet… 
Zkrátka místo na „dovolenou pro každého“.          D.Š. 

Litovel zaujala na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu 

O tom, že nabídka pro návštěvníky Litovelska je a bude stále pestřej-
ší, svědčí řada projektů - v Mladči otevře v letní sezóně svou expozici 
muzeum železniční dopravy - Hanácký expres. Samotné jeskyně  
v Mladči - budovy - prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Dnes byste to 
tam už nepoznali. Zůstala zachovaná původní stylová budova, zbourán 
byl vstup (ten je budován o podlaží níže) zmizel i přilehlý bytový dům. 
Na místě bytovek vyrůstá nový objekt pro expozici pravěku. Své mu-
zeum venkova bude mít i Bouzov (přístupné od letošní turistické sezó-
ny) a dále tak rozšíří atraktivní nabídku návštěvníkům. 

V Litovli samotné chce Město zahájit obnovu radniční věže, která je 
pro turisty velmi lákavá. Zrestaurovaná kaple sv. Jiří, architektonický 
klenot města, bude slavnostně zpřístupněna dne 24. března 2011  
v 17.00 hodin, všechny vás na její prohlídku zveme.         Red. 

Ačkoliv kaple sv. Jiří v Litovli není nikterak malá, ani nijak 
„zastrčená“ nebo zarostlá zelení, chodíme kolem ní desítky let nevšíma-
vě. Možná je to tím, že ty desítky let téměř nikdo nevstoupil dovnitř. 
Nebo je to snad tím, že pozornost na sebe upoutával hlavně vedle stojící 
mohutný kostel sv. Marka? Jisté však je, že od jara 2011 se kaple sv. Jiří 
stane významným turistickým cílem a pro občany z Litovle a okolí navíc 
místem, kde se mohou setkat při výstavách a duchovních koncertech.   

Pro kapli sv. Jiří se stal významným rok 2008. V tomto roce požádala 
Farnost Litovel o finanční podporu z Evropských hospodářských fondů.  

Co se s kaplí dělo další roky, to už mohli sledovat sami občané. Tedy 
alespoň z venku. A uvnitř? To musíte vidět na vlastní oči! V plné kráse 
se ukážou zrestaurované fresky, o jejichž existenci nikdo ani nevěděl a 
vzácný mobiliář, který byl desítky let uschován v depozitáři farnosti. A 
přidanou hodnotou se stává zpřístupnění kaple veřejnosti. 

Slavnostně požehnána Mons. Janem Graubnerem bude kaple ve čtvr-
tek 24. března 2011. A stejný den se dveře kaple sv. Jiří po desetiletích 
otevřou pro veřejnost. V 17.00 hod. si občané Litovle a okolí mohou 
prohlédnout interiér a zároveň se mohou těšit na vystoupení pěveckého 
sboru GJO Palora.  

Objekt je významnou architektonickou památkou zapsanou v sezna-
mu nemovitých kulturních památek a za jeho záchranu vděčíme přede-
vším panu faráři Josefu Rosenbergovi a PhDr. Haně Likešové. 

 
Legenda Svatý Jiří a drak. Svatý Jiří kdysi přijel do města Silene 

v Libyi. Byl tam močál, u kterého se usadil velký drak, který ničil celou 
zemi. Obyvatelé města se shromáždili, aby ho zabili, ale když draka 
uviděli zblízka, tak uprchli. 

Občas přicházel drak k městu a usmrcoval lidi svým otráveným de-
chem. Lidé mu proto začali dávat každý den dvě ovce, aby jim více ne-
škodil. Když ovcí začalo ubývat, předkládali mu jednoho muže a jednu 
ovci. Nakonec král musel vyhlásit nařízení, že se oběť drakovi bude 
losovat z dětí a mládeže všech stavů. Jednoho dne padl los na královu 
dceru. Král za život princezny sliboval lidem zlato a stříbro, ale obyva-
telé se na něj rozzlobili kvůli tomu, že chce porušit vlastní nařízení a 
hrozbami ho donutili, aby dceru obětoval. Král se nakonec musel pod-
volit, ale podařilo se mu vyžádat osm dní odkladu. 

Po osmi dnech král přikázal ustrojit dceru jako nevěstu, dal jí své 
požehnání, jakoby se vdávala, odvedl ji k drakovu doupěti a odešel. 
Kolem projížděl Jiří na koni, a když uviděl opuštěnou urozenou dámu, 
ptal se jí, co tam sama dělá. Princezna mu všechno pověděla a zapřísa-
hala ho, aby rychle odjel pryč, pokud také nechce zahynout. Jiří to od-
mítl a ve jménu Ježíše Krista přislíbil princezně pomoc. Vytáhl meč, 
udělal na něm znamení kříže, vyrazil proti drakovi a ten zraněný padl  
k zemi (jiná verze uvádí, že Jiří draka zranil kopím zvaným Ascalon). 
Jiří pak zavolal služebnou, aby mu přinesla opasek, který drakovi uvá-
zal kolem krku. Drak najednou zkrotl a nechal se odvést do města. Když 
ho lidé viděli, začali v panice prchat pryč. Jiří došel až k nim a pravil:  
„Ni čeho se nebojte, věřte v Boha, Ježíše Krista a nechte se pokřtít, já 
pak zabiji draka.“ Král i všichni obyvatelé se nato dali pokřtít. Jiří 
zabil draka úderem do hlavy a pak poručil, aby připravili čtyři dvojko-
lové kočáry s voly a odvezli draka z města ven. 

Král nechal postavit kostel, zasvěcený Panně Marii a Svatému Jiří.  
U kostela vytryskl pramen živé vody. Nemocní sem přicházeli, a když se 
napili, uzdravili se. Král nabídl Jiřímu mnoho zlata, ale ten ho věnoval 
chudým. Králi přikázal čtyři věci: udržovat kostely, ctít kněze, poslou-
chat pilně bohoslužby a mít soucit s chudými a ubohými..                 E.V. 

Kaple svatého Jiří bude dne 24. března otevřena veřejnosti 



Milí čtenáři, dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na další vystou-
pení skupiny Kelt Grass Band v Litovli (www.keltgrassband.cz), které 
se uskuteční pod názvem „Legenda bodhránu“ ve Velkém sále Záložny 
26. 3. v 19 hodin, vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě +50 Kč. Čeká 
na Vás pásmo hudby, slova a tance, kde Vám na pozadí trochu tajemné-
ho příběhu jednoho nástroje nabídneme melodie, které mají společné 
jedno - keltskou duši. Lze v nich tedy podle našeho názoru najít stopy 
dávné keltské kultury a je jedno, jestli je to melodie ze Skotska, Appa-
lačských hor nebo třeba z Valašska… 

A nebudeme na to sami. V tomto představení s námi účinkují i taneč-
níci, ať již ze souboru Fiach Bán nebo T. S. Máta, takže se máte oprav-

du na co těšit. Nejsme Lord of the Dance, ale myslíme, že nudit se roz-
hodně nebudete. A co byste řekli, milí přátelé, na možnost naučit se 
nějaký tanec sami? I tahle možnost se tu rýsuje. Nemluvě o tom, že 
jsme objevili recepty na přípravu pochoutek s keltskou duší a jestli to 
stihneme… Pro nás je to rozhodně výzva. 

 Jak si možná pamatujete, vystupovala naše skupina vloni v rámci 
Litovelského kulturního léta a hrálo se nám pro Vás moc pěkně. Doufá-
me a věříme, že nás nenecháte ve štychu a přijdete si spolu s námi vy-
zkoušet, zda ucítíte při poslechu melodií, které Vám nabídneme, ale-
spoň mlhavý pocit sounáležitosti s národem, který kdysi začal psát 
moderní dějiny i nám. Těšíme se na Vás.                       Kelt Grass Band 

Přední česká mezzosopranistka ANDREA KALIVODOVÁ se narodi-
la v Kroměříži. Svoje dětství a mládí ovšem prožila v Brně, kde absol-
vovala konzervatoř a zaznamenala svoje první výrazné pěvecké úspě-
chy - stala se například absolutní vítězkou v pěveckém oboru v celostát-
ní soutěži českých konzervatoří v Pardubicích. Dále pokračovala ve 
studiu na Hudební akademii múzických umění v Praze. 

Při studiu se pravidelně zúčastňovala mezinárodních mistrovských 
kurzů, vždy u špičkových pedagogů a uměleckých osobností. Pěvecké i 
zahraniční studium vedlo mladou umělkyni k pěveckým soutěžím, čas-
to se stala jejich laureátkou. Velký úspěch zaznamenala např. v roce 
2001 v Londýně, kde získala jako mladý talent první cenu nadace Emy 
Destinové na mezinárodní pěvecké soutěži The Anglo-czechoslovac 
trust a byla pozvána na koncert mladých nadějných pěvců přímo do 
londýnské Covent Garden, kde debutovala s velkým úspěchem. Z čes-
kých soutěží se zúčastnila například mezinárodní pěvecké soutěže v 
Českých Budějovicích, kde v květnu 2000 zvítězila v kategorii A, v 
roce 2003 se potom stala držitelkou třetí ceny mezinárodní pěvecké 
soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech, následovala i mnohá 
další ocenění. 

Od roku 2002 pravidelně hostovala ve Státní opeře Praha. V roce 
2003 jí bylo nabídnuto angažmá, s velkou radostí tedy přijala Státní 
operu za svoji domovskou scénu. Ztvárnila zde celou řadu krásných 
rolí, především Carmen, s níž účinkovala též v košické Státní opeře na 
Slovensku - s Carmen také hostovala v maďarské Šoproni. 

Pravidelně koncertovala a koncertuje takřka v celé Evropě, několikrát 
také navštívila Japonsko, Koreu a USA. V roce 2005 se též zúčastnila 
evropského turné hvězd k 60. výročí konce druhé světové války - na-
vštívila reprezentativní Bozarský palác v Bruselu či Kremelský koncert-
ní palác v Moskvě. 

Andrea Kalivodová dnes opravdu již právem patří mezi vyhledávané 
české umělkyně. Nyní připravuje vydání svých dvou CD, spolupracuje 
s vídeňskou agenturou Hollaender-Calix, s pražskou agenturou Musart 

a dalšími. Její nesporný talent a pěvecké schopnosti však nepatří pouze 
opeře. Ve své práci věnuje nezanedbatelný prostor i muzikálům, což 
dokládá i nově chystané CD s muzikálovými písněmi. 

Andreu Kalivodovou doprovodí na klavír MIROSLAV SEKERA.  
 
VALÉRIE ZAWADSKÁ se 

narodila ve Šternberku na Mora-
vě. V Loučné nad Desnou na-
vštěvovala taneční a pěvecký 
kroužek a začala recitovat. A to 
už byl jen krůček k divadlu.  

Ve dvanácti letech se zapojila 
do činnosti v dětském divadel-
ním kroužku (první divadelní 
role, byla „Král“ v pohádce Bo-
ženy Němcové Sůl nad zlato) a 
pokračovala ve svazáckém a 
posléze v „dospěláckém“ diva-
delním souboru. Na gymnáziu v Šumperku dále recitovala a v letech 
1973 - 1975 opakovaně zvítězila na Wolkerově Prostějovu. Na gymná-
ziu založila divadelní soubor a věnovala se divadlu malých forem i 
poezii.     

V roce 1978 byla přijata na DAMU v Praze, kterou absolvovala  
v roce 1982 a nastoupila do angažmá v Západočeském divadle v Chebu, 
kde strávila čtyři roky.  

Od roku 1994 je na „volné noze“. V současnosti se věnuje divadlu, 
pracuje pro rozhlas, televizi, film a v dabingu (Beverly Hills 90210, 
Ženatý se závazky, 101 Dalmatinů, Adamsova rodina aj.). V říjnu 2008 
začala Valérie učit jevištní řeč a umělecký přednes, posléze i herectví, 
na Mezinárodní konzervatoři Praha v Oddělení hudebně dramatického 
umění a v září 2010 se stala vedoucí hereckého oddělení Mezinárodní 
konzervatoře Praha.             -MK- 

Felix Slováček, absolvent kromě-
řížské konzervatoře a Janáčkovy 
akademie múzických umění v 
Brně, představuje na české hudeb-
ní scéně špičku mezi hráči na 
klarinet a saxofon. Do jeho stálé-
ho repertoáru patří díla jak z ob-
lasti klasické hudby, tak i jazzu a 
popu. Jako sólový hráč získal již 
mnoho cen na mezinárodních 
soutěžích. Svoji hudební mnoho-
strannost vždy prokazoval také 
jako skladatel a od roku 1983 jako 
šéfdirigent Big Bandu Felixe Slo-
váčka. 
Felix Slováček byl členem mnoha 
orchestrů jako např. Orchestru 
Karla Vlacha a vystupoval s řadou 

dalších (Big Band Gustava Broma, RIAS Radio Big Band, Big Band 
Radio Copenhagen, WDR Big Band Köln atd.). Pravidelně se objevo-

val také v programech stálice českého popu Karla Gotta. Jako interpret 
vážné hudby vystupoval Felix Slováček s mnohými známými hudební-
mi tělesy v Čechách i v zahraničí - spolupracoval např. s European 
Community Chamber Orchestra, slovenskou filharmonií, drážďanskou 
filharmonií, symfonickým orchestrem hesenského rozhlasu a jinými.  

Na svém kontě má Felix Slováček více než 500 nahraných titulů a 
téměř dva miliony prodaných zvukových nosičů. 

 
OLGA LOUNOVÁ je populární česká zpěvačka, herečka a moderá-

torka. Po zdárném ukončení studia na Pedagogické fakultě v Liberci 
získala absolutorium na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. 

V současné době se Olga věnuje hlavně zpěvu a herectví v českých 
muzikálech a televizních seriálech. Olgu proslavila jedna z nejúspěšněj-
ších českých skladeb posledních deseti let „LÁSKA V HOUSCE“, 
kterou nazpívala s Xindlem X a jedna z hlavních rolí - Patricie - v seriá-
lu Ošklivka Katka. Od prosince se objevuje v populárním seriálu České 
televize – Vyprávěj. Olga právě připravuje svou první studiovou desku 
a chystá se na koncerty s živou kapelou po celé republice. Ve volném 
čase se věnuje malým sourozencům, jízdě na koni a aktivní účasti na 
charitativních akcích.             -MK- 

Keltský večer se skupinou KELT GRASS BAND 

Pěvkyně Andrea Kalivodová a herečka Valérie Zawadská - pořad KPH 

FELIX SLOVÁČEK s orchestrem a Olgou Lounovou 
 

 



UPOZORNĚNÍ. Český statistický úřad organizuje výběrové šet-
ření v domácnostech - Životní podmínky 2011, jde celkem o 10 700 
domácností vybraných náhodně počítačem. Asi ve 2/3 domácností je 
šetření prováděno opakovaně, další část je nově vybrána. Šetření probí-
há v době od 19. února do 15. května 2011. Tazatelé se musí vykázat 
průkazem tazatele!!! Informace na tel.: 585 731 507, paní Smutná. 

Hromadný úhyn ptáků 
Nedávno prolétnula médii zpráva o hromadném úhynů ptáků v USA - 

onen případ se stal v Arkansasu, ve městě Beebe. Svědci vypověděli, že 
před tím, než hejno mrtvých ptáků spadlo z nebe, slyšeli velmi hlasitý 
ohňostroj. Do ptáků prý jako když střelí. Začali zmateně poletovat a 
naráželi jeden do druhého. Naráželi do všeho, co bylo kolem - domy, 
auta, stromy. Vyšetřovatelé už vyloučili, že by ptáky někdo otrávil, 
protože m.j. kočky a psi, kteří mrtvé ptáky pozřeli, neměli žádné zdra-
votní problémy. Ve hře je ještě jedna teorie - ptáky mohla dezorientovat 
větrná smršť, či byli zasaženi bleskem nebo kroupami. Ale ať už je 
příčina úhynu jakákoli, přivádí nás k otázce: Jakými různými způsoby, 
o kterých ani nevíme, můžeme my lidé ovlivňovat své okolí? A otázky 
další: Neovlivňujeme tím i sebe? A můžeme (chceme) s tím něco dělat? 

 
Úbytek dříve běžných druhů ptáků 
Vrabci domácí mizí z naší přírody – ne, není to omyl. Ještě před 15 či 

20 lety naprosto nepředstavitelná věc je skutečností, počty vrabců do-
mácích rapidně klesají u nás i v celé západní Evropě. Na vymření to 
tedy nevypadá, ale pokles jejich početnosti je opravdu výrazný. Odhale-
ní příčin tohoto úbytku je zatím předmětem studií, zdá se ale, že jde o 
působení několika faktorů. Hovoří se např. o úbytku potravních zdrojů 
či o ztrátě hnízdních příležitostí, ať již díky změnám v zemědělském 
hospodaření či v přístupu k údržbě městské zeleně. Svůj vliv může mít i 
postupně rostoucí zatížení životního prostředí některými cizorodými 
látkami (mohou se ukládat v tělech ptáků a snižovat jejich plodnost). 
Výsledky oněch studií nás možná ještě překvapí, ale již sám fakt, že 
mizí právě ti „nejobyčejnější“ vrabci, budiž pro nás varováním do bu-
doucna. 

Pokles početnosti zaznamenaly i některé další všeobecně dobře zná-
mé druhy ptáků – např. vlaštovka obecná či rorýs obecný. Vlaštovce 
podobná jiřička v některých částech ČR také již ubývá, pokles počet-
nosti u těchto druhů je dáván do souvislosti zejména s úbytkem hnízd-
ních příležitostí.  

Proč ptáků ubývá? 
V několika řádcích samozřejmě nelze vše popsat, taky o řadě vlivů se 

zatím jen uvažuje, ale zkusme jen lehce zmínit jednu z příčin – a to 
míru pestrosti naší krajiny (té městské či příměstské). Kamkoli se dřív 
člověk podíval, uviděl něco trošku jiného - tu hromada větví, tu pár 
keřů, o kousek vedle vyvrácený pařez, tady okraj louky zapomněl ně-
kdo posekat,  apod. I ve městech či vesnicích to vypadalo pestřeji – 
každá zahrádka byla trochu jiná, trávníky se kosily v různých termí-
nech, bujně rostoucí, neseřezávané keře poskytovaly hnízdní i úkrytové 
příležitosti mnohým drobným pěvcům. Někteří ptáci zahnízdili i 
v místech, kde by to člověk nečekal (kolikrát stačila i škvíra mezi stě-
nou staré kůlny a složenými deskami). Dnes právě tato pestrost mizí, 
vše je tak nějak „čisté“, rovné, upravené – a zejména stále více si na-
vzájem podobné. Se snižující se pestrostí prostředí klesá i pestrost její-
ho oživení, každý druh totiž potřebuje zpravidla trochu jiné podmínky, 
a pokud vypadá prostředí všude podobně, druhů samozřejmě ubývá. 
Řešení? Zdánlivě jednoduché – vychází z výše uvedeného.  

Proč chránit ptáky?  
Na tuto otázku se můžeme dívat z různých úhlů pohledu. Někdo 

v nich vidí příjemné zpestření odpolední vycházky, druhý je má za 
užitečné pomocníky na zahrádce (lovící hmyz), třetího třeba nijak 
zvlášť nezajímají, ale ani mu nevadí - a čtvrtý je považuje za nezbytnou 
součást fungování celé přírody (součást tzv. potravních řetězců). Ať se 
na ně díváme jakkoli, faktem zůstává, že podobně jako my sami, jsou 
součástí přírody, a zaslouží si být touto její součástí i nadále. 

Ondřej Dočkal 

Přijde jaro a s ním ptačí zpěv... 

V Podolí u Bouzova funguje od září 2010 lesní školka pro děti. Schá-
zí se tam děti ve věku od 2,5 do 6 let a tráví většinu dne venku za kaž-
dého počasí. „Děti musí být kvalitně oblečené a s sebou v baťůžku nosí 
náhradní oblečení pro případ promoknutí,“ říká Radka Jensen Vaculo-
vá, která školku spolu s kolegyní založila.  

Lesní školky jsou v zahraničí běžným způsobem předškolní výchovy 
a také v ČR se koncept pomalu šíří. V podolské školce Rarášci se každé 
pondělí a úterý od 8.30 - 16.30 hod. schází děti se dvěma pedagožkami 
a po ranním kroužku se vydávají na procházku. V rukou mají lopatky, 
hrábě či táhnou sáně, aby cesta lépe ubíhala a bylo čím převracet krtčí 
hromádku, hloubit cesty od hrabošů, přelívat vodu ap. „Děti jsou vysta-
veny přímému působení přírodních zákonitostí a mohou velmi živě 
vnímat, jak se krajina mění v průběhu roku. Přirozené prostředí a kon-
takt s dětmi různého věku nabízí mnoho příležitostí k rozvoji jemné i 
hrubé motoriky a odolnosti, orientace v prostředí, schopnosti spoluprá-
ce. V naší školce nabízíme také chvilku s angličtinou. „Děti vedeme k 
tomu, aby řešily samy a důstojně konfliktní situace,“ vysvětluje dále 
Jensen. Výzkumy ukazují, že děti navštěvující alespoň rok lesní školku 
se při nástupu do ZŠ lépe soustředí a jsou schopny velmi dobré spolu-
práce. Lesní školka Rarášci je otevřená zatím jen dva dny v týdnu, nabí-
zí se tedy možnost kombinovat docházku dítěte s běžnou mateřskou 
školou. Je vhodná pro děti, jejichž maminka je doma s mladším souro-
zencem. „V lesních školkách je pravidlem menší počet dětí na jednoho 
pedagoga. Naše kapacita je 14 dětí při dvou dospělých. V současné 

době máme ještě možnost přijmout další děti. Rádi poskytneme více 
informací na telefonech 737 410 259 nebo 720 443 499. Zájemci se 
mohou zúčastnit ukázkového dopoledne dne 21. 3. od 9 - 12 hodin.“ 
Činnost LŠ Rarášci je financována z příspěvků rodičů, které v současné 
době činí 1300 Kč za měsíc (zahrnuje jídlo), pokud dítě chodí 1 den v 
týdnu. Více informací najdete na www.permalot.org/rarasci 

Lesní školka v Podolí u Bouzova 

Základní školu prof. V. Vejdovského v Litovli čeká v blízké budouc-
nosti důležitá změna. Její zřizovatel Olomoucký kraj získal finanční 
prostředky na stavbu nové školní budovy v Olomouci – Hejčíně. 

ZŠ prof. V. Vejdovského – původně pod názvem Základní škola 
internátní pro slabozraké – vznikla v roce 1954 z iniciativy významné-
ho očního lékaře prof. Vejdovského a započala svou působnost v budo-
vě u autobusového nádraží. Se zvyšováním počtu žáků vznikla potřeba 
dalších místností pro výuku, které škola získala v Havlíčkově ulici. 
Roku 1976 se celé zařízení přestěhovalo do domu na náměstí po býva-
lé učňovské škole. 

V současné budově  byly provedeny nejnutnější úpravy, zejména 
speciální osvětlení. Po celou dobu se zde škola vyrovnává s nedostatky 
a problémy způsobenými stárnutím budovy. Její současný stav je už 
naprosto nevyhovující pro vzdělávání a výchovu postižených dětí, 
které si zaslouží takové podmínky, jako mají děti zdravé. Je proto ne-
pochopitelné, že se najdou jednotlivci, kteří jim to nepřejí. 

Výstavba nové školní budovy byla zahájena letos v lednu. Dojde 
také konečně k realizaci myšlenky zřídit zároveň i mateřskou školu pro 
děti se specifickými potřebami. 

Podle plánů stavby by škola měla zahájit školní rok 2012/2013 již v 
nové budově. Na Litovel bude vzpomínat několik generací absolventů, 
ale současníci se těší do nové školy v blízké Olomouci. 

           Mgr. Jana Valíčková 

Těšíme se na novou školu 
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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. března. 

 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 

Správná odpověď na minulou soutěžní otáz-
ku: budova bývalého kina v ul. Boskovicově, 
tzv. Boží oko ve štítu budovy. Tříměsíční 
předplatné LN získává paní Marie Dvořáková 
z Litovle. Blahopřejeme! 

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 

Družstvo mužů TJ Tatranu Litovel hraje ve 
velmi dobré formě. V sobotu 12. února hosti-
lo na domácí půdě SK Bohumín, který pora-
zilo po pěkném výkonu 11:5 bodům a přiblí-
žilo se k postupu do III. ligy kuželek. Postup 
by byl velkým úspěchem litovelských kužel-
kářů. Také družstvo dorostenců v neděli 13. 
února předvedlo dobrý výkon proti SK Krnov 
a zvítězilo 6:2.Výkony dorostenců - P. Jindra 
428 kolků, D. Čulík 426 a T. Pěruška 370. 

 J.Č. 

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

Poděbradova 751, 784 01 Litovel  
WWW.SEPREALITY.CZ  

•  prodej bytu 3+1 v Litovli, P/OV, 72 m2, zvý-
šené přízemí, plast. okna, balkón (lodžie), 
sklep. Cena: 1,21 mil. Kč 

•  prodej bytu 3+1 v Litovli, C/OV, 74 m2, 2. 
patro, balkón, bez výtahu, 2x sklep. Cena: 
1,15 mil. Kč 

•  prodej bytu 1+0 v Litovli, P/OV, 24 m2, 4. 
patro, výtah, bez balkónu, sklep. Cena: 595 
tis. Kč  

•  pronájem obchodu v Litovli (blízko nám.), 
přízemí, 75 m2, volný ihned. Náj. 6 tis. Kč + 
energie 

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

• Společnost Carman Invest a.s. hledá 
projektové manažery.  

Požadujeme ukončené SŠ/VŠ vzdělání, 
praxi v oboru stavebnictví a územního 
plánování. Životopisy zasílejte na adre-
su: e.stehlik@carman.cz 

Oddíl kuželek TJ Tatran je jedním z nejstar-
ších sportovních oddílů v Litovli, byl založen 
v roce 1947. Zázemím byla kuželna v hostinci 
Modrá Hvězda, o udržování drah a budovy se 
starali kuželkáři s majitelem hostince panem 
Winzingrem. Po roce 1950 přešly budovy do 
správy RAJ. V roce 1972 byl obnoven turnaj - 
memoriál Winzingera a Skály, kterého se dod-
nes účastní oddíly kuželkářů z celé Moravy. 

V roce 1975 byla navázána družba s kuželkáři 
v bývalé NDR v Drážďanech, která trvá již 36 
let, každý rok se navštěvujeme. 

Zásadní modernizací kuželna prošla v roce 
1982, kdy se vybudovaly nové saduritové po-
vrchy drah, koupil se stavěč kuželek na jednu 
dráhu, na druhou dráhu si jej vyrobili kuželkáři 
sami. Veškeré práce prováděli kuželkáři svépo-
mocí, sami odpracovali tisíce hodin. V nové 
kuželně začala úspěšná léta kuželkářského spor-
tu i společenského vyžití. 

V roce 1990 došlo v restitučním řízení k vrá-
cení majetku kuželny restituentovi. Byla uzavře-
na nájemní smlouva a oddíl kuželek tady má 
svoje působiště dodnes. Dochází k postupné 
výměně generací kuželkářů, oddíl si na sportov-
ním poli vede velice úspěšně. Pouze kuželna 
stárne, členové ji jen udržují v provozu a všech-
na zlepšení si dobrovolně hradí sami nebo s 
přispěním TJ Tatran. Automatické stavění kuže-
lek je velmi opotřebované, je v provozu již 30 
let a vyžaduje stále větší náklady na údržbu. Již 
podvakrát nám stavěče vypověděly službu i při 
mistrovském zápase, posledně 12. února 2011, 
porucha byla odstraněna až po dvou hodinách. 
Hrozilo nám kontumační vítězství pro hosty 
nebo úhrada cestovného ve výši 2 tis. Kč. 

Rozpočet oddílu je tvořen příspěvkem TJ 
Tatran Litovel, příspěvky hráčů a sponzorskými 
dary. Šedesát procent rozpočtu jde na úhradu 
pronájmu kuželny, dalších dvacet procent na 
energie. Zbývající část rozpočtu pokrývá nákla-
dy na veškerou sportovní činnost. Družstvo A 
mužů hraje v divizi a je na postupových místech 
do III. celostátní ligy. Družstvo B mužů hraje 
krajský přebor, družstvo C je v okresním přebo-
ru. 

Úspěšní jsou dorostenci, kteří již několik roč-
níků hrají II. ligu a v ročníku 2009/2010 ji vy-
hráli. Žákovské družstvo se zúčastňuje celostát-
ní soutěže Pohár mladých nadějí. Práci s mláde-

ží se věnují pánové Jaroslav Čamek a Antonín 
Horký. Oddíl v době jarních prázdnin každoroč-
ně organizuje náborové akce mezi žáky litovel-
ských škol. 

A dostáváme se k velkým, doslova existenč-
ním starostem kuželkářů. 80 % rozpočtu padne 
na nájmy a úhradu energií. Technickému osvěd-
čení kuželny končí platnost 15. 1. 2015 a dále 
nebude prodlouženo. Zařízení kuželny - stavěče, 
podavače kulí, snímače - totiž patří již do tech-
nického muzea. Stav drah dále nelze upravovat 
drobnými opravami. V kuželnách se dvěma 
drahami nelze hrát vyšší soutěže. Pokud druž-
stvo mužů A postoupí do III. ligy, bude muset 
hrát soutěže v pronajaté kuželně v Přemyslovi-
cích nebo Olomouci. Stejný osud čeká dorosten-
ce, kteří po úpravě technických předpisů budou 
muset hrát nižší soutěž. Kuželna se dvěma dra-
hami a stávajícím zchátralým sociálním zaříze-
ním, pro dnešní dobu naprosto nevyhovujícím, 
není prostředím pro mladé sportovce a jejich 
přípravu, ani pro nábor nových adeptů.  

Vedení oddílu nezahálí a snaží se situaci řešit 
jak může. V předchozím volebním období mělo 
zastupitelstvo ve výhledu Města naplánovanou 
revitalizaci sídliště Vítězná. Oddíl kuželek ne-
chal na vlastní náklady vypracovat studii revita-
lizace objektu uhelny bývalé kotelny, na projekt 
bylo možné získat podporu z regionálního ope-
račního programu. Dofinancování projektu ze 
zdrojů Města bylo ovšem příliš vysoké a projekt 
proto nebyl schválen. 

V současné době je připravován projekt na 
rekonstrukci Sokolovny, nová kuželna by po-
skytovala podmínky pro rozvoj tohoto sportu, 
jaké si jistě zaslouží. Mohly by se tady konat 
různé turnaje, turnaje amatérů byly kdysi v Lito-
vli tak oblíbené. Je to nemalá investice, ale 
zkuste zvážit, kdy se nám práce s mládeží 
opravdu dařila; konečně by tady byla šance 
přivést do Litovle další ligovou soutěž!  

My můžeme slíbit, že se budeme i nadále 
snažit co nejlépe reprezentovat naše město jak 
na domácí půdě, tak i v zahraničí.  

Oddíl kuželek tímto apeluje na všechny zastu-
pitele, vedení Města a všechny příznivce sportu 
a kuželek zvlášť, podpořte záměr vybudovat u 
Sokolovny novou kuželnu se společným sociál-
ním zázemím i pro ostatní sporty. Jen tak spo-
lečně zachráníme tradiční sport ve městě Lito-
vli - oddíl kuželek. 

Předseda oddílu Jaroslav Čamek 

TJ Tatran Litovel, oddíl kuželek, pořádá ve 
dnech 28. 2. - 2. 3. 2011 NÁBOR MLÁDE-
ŽE NA KUŽELN Ě U MODRÉ HVĚZDY . 
Soutěžit mohou děvčata a chlapci 8 - 16 let.  
Hrací dny: pondělí 28. 2. 2011, úterý 1. 3. 
2011 středa 2. 3. 2011 vždy od 9 do 12 a 
odpoledne od 14.00 do 16.00 hodin.  
Vezměte si s sebou sportovní obuv. Prvních 
pět z každé kategorie bude odměněno věcnou 
cenou. 
Přijďte okusit pěkný sport, který má v Litovli 
dlouholetou tradici a dosahuje výborných 
výsledků ve II. dorostenecké lize. Bližší in-
formace podá p. Jarosl. Čamek, tel.: 602 579 
803. Těšíme se na setkání na naší kuželně! 

                                             Výbor kuželek 

Úspěchy kuželkářů 

Starosti kuželkářů 
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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 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 80 % 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!  

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

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

VÝPLNĚ VRÁSEK, VYHLAZE-
NÍ VRÁSEK 

patří mezi neinvazivní metody s okamžitým 
efektem a minimální zátěží pro pacienta.  

Díky výplním vrásek dodáváme objem tam, 
kde je zapotřebí. Efekt tohoto zákroku je oka-
mžitý, ale ne trvalý. Aplikace výplní je vhodné 
opakovat. 

K výplni vrásek se nejčastěji používá kyseli-
na hyaluronová, která se získává z živočišné 
tkáně nebo uměle – biotechnologickou meto-
dou. Používá se také k léčbě kloubů a při oč-
ních operacích. 

Kyselina hyaluronová je i přirozenou součástí 
naší kožní tkáně. S věkem ovšem její podíl 
klesá, což je jeden z důvodů, proč se snižuje 
hladkost a přirozenost kůže. 

Přípravek s kyselinou hyaluronovou je k 
dispozici v injekční stříkačce a vpichuje se pod 
kůži v místech, kde je ho potřeba. Vedlejší 
účinky jsou u tohoto typu vyhlazení vrásek 
minimální – těsně po aplikaci výplně vrásek se 
může objevit zarudnutí a tečkovité krvácení. 

Obojí ale po chvilce odezní. Výplně vrásek 
mají samozřejmě lepší efekt tam, kde jsou vrás-
ky méně hluboké. 

Kyselina hyaluronová se také hodí ke korekci 
vrásek v okolí očí, úst, na kořeni nosu, v očních 
partiích a ke korekci některých jizev. 

 

MEZOTERAPIE 
Mezoterapie je injekční metoda, která přiro-

zeně podporuje tvorbu kolagenu, elastinu a 
nových buněk, vypne kůži a vyrovná povrcho-
vé vrásky. Používá se jako metoda preventivní i 
léčebná. 

Mezoterapie je postup, kdy se roztok kyseli-
ny hyaluronové aplikuje mikroinjekcemi do 
střední vrstvy kůže – mezodermu. Její aplikací 
je dosaženo intenzivní hydratace, následného 
vypětí a zpevnění reliéfu pokožky. Zvyšuje se 
cirkulace krve a lymfy, a tím se výrazně podpo-
ruje regenerační činnost pokožky. Pomáhá tak 
předcházet objevování se prvních vrásek. 

Mezoterapií dochází k vypnutí povrchových 
drobných vrásek a intenzivní hydrataci. Je účin-

ná při korekci povrchových jizev po akné na 
tvářích. 

Mezoterapie je postup, kterým lze dosáhnout 
omlazení pokožky obličeje, dekoltu a krku, ale 
také např. hřbetu rukou.  

Medicínská péče v boji proti vráskám  

Pokud máte zájem o tyto metody,  
rádi Vám poradíme. 

 
Laserová a dermatologická  

ambulance 
Lékařská kosmetika 

MUDr. Iveta Fremlová  
Litovel 1. máje 788,  

tel.: 585 343 243 
kozni.litovel@seznam.cz 

www.lekarska-kosmetika.cz 




