
„Radostným srdcem zkrásní tvář“ 
ŠALAMOUN:    KNIHA PŘÍSLOVÍ  

V sobotu 30. ledna se ve Velkém sále lito-
velské Záložny konal již dvacátý první ročník 
soutěže Dívka roku ČR 2010, základní kolo 
v Litovli. Soutěž Dívka roku ČR je slavnostní 
událostí města a také po celou dobu přípravy 
akce se k ní přistupuje jako k prestižní soutěži, 
podporující kvalitní využití volného času mlá-
deže z celého litovelského regionu.  

Soutěž je určena dívkám ve věku od 13 do 
15 let. Dívky tady předvedou svým kamará-
dům, rodičům a celé veřejnosti své znalosti, 
dovednosti a půvab. Za organizátory soutěže 
mohu říci, že převažuje snaha po výchovných 
aspektech nad snahami po uplatnění dívek 
v oblasti modelingu nebo show byznysu. Přes-
to soutěž nepostrádá ani tyto motivační prvky. 
Jde o to dokázat, že hezká děvčata jsou také 
chytrá a že kombinace inteligence a krásy jim 
může pomoci v životním uplatnění.  

Každoročně jsou zařazeny i doprovodné zá-
bavné programy. Letos již tradičně předvedly 
svůj um děti z tanečního kroužku Mini Kaster 
pod vedením paní Petry Fingerové, taneční 
kroužky KASTER pod vedením paní Moniky 
Pospíšilové a Nikoly Krajcové, skupina TRIPS 
pod vedením paní Miroslavy Grulichové. Dal-
ším zážitkem bylo vystoupení zpěvačky Leony 
Černé, finalistky SUPERSTAR 2006 a také 
taneční ohnivá show Meče a blesky, kterou 
předvedla Akáda.  

K vlastní soutěži – osm dívek z našeho regi-
onu soutěžilo v šesti disciplínách. V rozhovoru 
s moderátorem šlo o představení se porotě a 
divákům. Hodnotí se schopnost vést konverza-
ci, reagovat na otázky, samostatné vyjadřování 
a čistota jazyka. Následoval test všeobecných 
znalostí. Další disciplínou byla zručnost, do-
vednost, dívky tvořily model na módní pře-
hlídku budoucího století. Hodnotila se fanta-
zie, vtip, vlastní popis modelu a v neposlední 
řadě samotný model. Čtvrtou disciplínou byl 
aerobic, děvčata předvedla své pohybové 
schopnosti a pohybovou kulturu. Na další vol-
né vystoupení se mohly dívky důkladně připra-
vit –  tady se představily např. ve hře na hu-
dební nástroj, recitaci, tanci apod. Vyvrchole-
ním celé soutěže je vždy módní přehlídka. 
Dívky předvádí modely společenských šatů 
dlouholetého sponzora, prodejní firmy Šárka v 
Litovli. Hodnotí se kultura pohybu, způsob při 
předvedení modelu a celkový vzhled dívky. 

Během přestávky pak byli do soutěže zapoje-
ni všichni diváci, ti volili Dívku publika. 
V letošním roce se jí stala Silvie Rostová ze 
Slavětína.  

V odborné porotě zasedly osobnosti spole-
čenského a kulturního života našeho města, 
v čele s předsedou poroty panem Ing. Jiřím 
Menclem, ředitelem SEV s.r.o. Litovel. Porota 
nejlépe ohodnotila talent Kristýny Horváthové 
ze Senice na Hané, která se stala Dívkou roku 

ČR 2010 základního kola v Litovli (na foto-

grafii uprostřed). Na druhém místě se umístila 
Lucie Schönová z Vilémova (první zleva) a 
třetí místo připadlo Kateřině Kamlerové  
z Bouzova (třetí zleva). Vítězkám blahopřeje-
me a těšíme se na úspěch v oblastním kole v 
Pardubicích dne 28. března.  

Jen někteří si povzdechli, škoda, že jsme 
v letošním roce neměli dívky z Litovle. Ne že 
bychom neměli krásné dívky, nenašly však od-
vahu. Snad to nezakřiknu, když prozradím, že 
k dnešnímu dni jsou do dalšího ročníku přihlá-
šeny již tři Litovelačky. Třeba v roce 2011  bu-
deme mít Dívku roku z našeho města, ale kdo 
ví… 

Jak se taková soutěž připravuje? 
Dívka roku ČR se začíná připravovat již  

v září předešlého roku, kdy organizátor celo-
státní soutěže Občanské sdružení Dívka Jičín 
vyhlásí nový ročník.  

Následuje výběrový casting a oslovení od-
borných porotců, objednání doplňkových kul-
turních programů atd. Mediální informovanost 
a vše, co k přípravě patří. Individuální příprava 
dívek na soutěž, zkouška šatů, nácvik aerobi-
ku, generální zkouška, nástupy, odchody a pak 
samotná soutěž. Příprava je pro dívky náročná 
i na čas, který jí musí věnovat. Pro vítězky zá-
kladního kola však nic nekončí, ty čeká další 
dva měsíce pilování disciplín a přípravy do ob-
lastního kola.  

Pokračování na str. 2 

 Z obsahu: 

• MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ 
• IN MEMORIAM K. SONNTAG 
• ZAČNE JARNÍ ÚKLID 
• POZVÁNKA NA VÝSTAVU 
• NABÍDKY BYDLENÍ 
• STAVOTECH – volná vstupenka 
• KRONIKÁŘOVO SOS 
• INZERCE 

Firma CARMAN, a.s. Uničov, přijme 
ROZPOČTÁŘE – PŘÍPRAVÁŘE 
Požadujeme: SŠ – VŠ vzdělání, obor staveb-
nictví, řidič. průkaz skup. B, zkušenosti v 
oboru výhodou, spolehlivost, samostatnost, 
kreativitu. Nabízíme: notebook, telefon, pro-
fesní růst, velmi dobré platové podmínky. 
Nástup ihned, životopis zasílejte na: 

k.stehlik@carman.cz. 
Foto: Helena Frolichová 



Místní sdružení ODS  
ve spolupráci s CK BAVI  

Vás zvou  
6.3. ve 14 hod. 

do Velkého sálu Záložny, na  
Velký dětský karneval  
Soutěže, tanečky, parodie  

a legraci si pro Vás připravil šašek Viky.  
Dále vás čekají:  

hodnotné odměny pro masky,  
občerstvení, diskotéka,  

světelné a sněhové efekty.   
Vstupné: děti 10,- Kč, dospělí 30,- Kč  

Jen před pár měsíci jsme blahopřáli k naroze-
ninám zdánlivě nestárnoucímu devadesátníkovi, 
doktoru Kuneši Sonntagovi. V té době už péče o 
těžce nemocnou manželku omezila jeho spole-
čenský život. Nevídali jsme jej mezi pravidelný-
mi návštěvníky koncertů a divadel, jeho výrazná 
postava chyběla mezi těmi, kdo položením věn-
ců vzpomínali na prvního prezidenta T. G. Ma-
saryka a připomínali studentům a mládeži 17. 
listopad. Pak přišel nešťastný úraz a na konci 
ledna nás zaskočila zpráva, že už nebudeme ob-
divovat jeho vynikající paměť a schopnost sro-
zumitelně sdělovat posluchačům zážitky svých 
pestrých životních osudů.  

Ve svém mládí měl mimořádnou příležitost 
poznat špičky prvorepublikového politického a 
společenského života. Jeho otec pocházel ze sta-
rého selského rodu, který už v 17. st. vlastnil 
dědičnou rychtu v Lazcích u Uničova, po svatbě 
se ale jeho domovem stala rychta ve Střelicích. 
Brzy stál v čele veřejného života, jako novinář a 
politik organizoval zemědělský venkov. Ještě 
mu nebylo třicet a stal se poslancem za Olo-
moucko, r. 1913 byl zvolen do zemského sně-
mu. Zakládal zemědělské průmyslové podniky, 
odborné školství, po vzniku ČSR byl poslancem 
Národního shromáždění, postupně ministrem 
financí, zásobování, obchodu a zemědělství. Ro-
ku 1922 odešel z vrcholné politiky, aby se stal 
presidentem Agrobanky. Zemřel však velmi br-
zy a jeho syn se stal sirotkem ve dvanácti letech. 
Absolvoval litovelské gymnázium a nastoupil na 
právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze. 
Pak se však v jeho životních osudech začala pl-
ně odrážet tragika doby. 

Po protinacistické studentské manifestaci r. 
1939 byl zatčen mezi prvními jako vedoucí 
osobnost studentského hnutí. Jen shodou náhod 
nepatřil mezi popravené, ale nevyhnul se kon-
centračnímu táboru Sachsenhausen. Když byl 
roku 1942 po třech letech propuštěn, oženil se 
s Věrou Chrudinovou, dcerou litovelského ob-
chodníka. Po válce dokončil právnická studia a 
osobně se jako žalobce zúčastnil soudu nad K. 
H. Frankem. 7. 11. 1947 mu prezident Beneš 
udělil Československý válečný kříž 1939 za zá-
sluhy v boji za osvobození republiky. 

Pro komunisty byl však představitelem zrádné 
buržoazie, a tak již roku 1950 byl znovu zatčen 
a odsouzen pro zločin velezrady a vyzvědačství 
ke 12 rokům odnětí svobody, pokutě 30.000 
Kčs a konfiskaci majetku. Trest absolvoval při 
těžbě uranové rudy, než byl roku 1956 podmí-
nečně propuštěn na zkušební dobu 7 roků.  

Přes tyto trpké zážitky patřil vždy v Litovli 
k předním osobnostem kulturního života. Na 
jevišti ochotnického divadla sehrál řadu rolí, byl 
výborným recitátorem. Zejména však byl oblí-
beným právníkem, který neodmítl nikomu pora-
dit. Po sametové revoluci byl r. 1990 Krajským 
soudem v Brně v plném rozsahu rehabilitován. 
V Litovli se stal vůdčím činitelem Svazu bojov-
níků za svobodu, byl jedním z posledních pa-
mětníků na dobu po 17. listopadu 1939, na život 
v koncentračním táboře. Jeho autentické zážitky 
jsou pro současnou generaci už jen legendou. 
Legendou už také zůstane bohatý život jednoho 
z posledních pamětníků veřejného života první 
republiky.                                                       L.Š. 

S panem Kunešem Sonntagem jsme se napo-
sledy rozloučili dne 4. února 2010 při smuteč-
ní mši v kostele sv. Marka v Litovli.  

Za Město Litovel pronesl smuteční řeč sta-
rosta města MVDr. Vojtěch Grézl, rozloučil se 
s ním i představitel Svazu bojovníků za svobo-
du. Také obec Střelice se s panem Sonntagem 
loučila slovy pana Zdeňka Fričáka.  

Mši celebroval pan farář Josef Rosenberg.  
 

ČEST JEHO PAMÁTCE! 

JUDr. Kuneš Sonntag byl jedním z posled-

ních žijících pamětníků studenta Jana Opleta-

la, jehož jméno nese litovelské gymnázium. Ja-

ko jeden z předních členů Svazu bojovníků za 

svobodu se pravidelně účastnil pietních akcí 

kladení věnců při příležitosti výročí 17. listo-

padu, které se každoročně před místním gym-

náziem koná. Na fotografii zachycen upro-

střed skupinky.  

Foto z archívu Litovelských novin, J.M. 

Dokončení článku z 1. strany.  
 
Co je naším cílem? 
Hlavní zásadou a cílem soutěže je výchovné 

působení na mládež, usměrňování jejích zájmů 
do oblasti společensky přijatelných aktivit, po-
skytnutí kvalitního využití volného času. Pod-
pora kvalitního využití volného času mládeže 
následně působí jako prevence proti kriminalitě. 
Motivace mladý lidí ke kultuře a zájmovým čin-
nostem by měla mít neustále zelenou. I v dneš-
ním tempu a stylu života mladých lidí je třeba 
připomenout mládeži plnohodnotné zážitky ze 
soutěžení a  rozvíjení dovedností. To vše je tím 
nejlepším, co můžeme našim dětem do budouc-
na poskytnout.  

                              Hedvika Weberová, DiS 

Dům dětí a mládeže Litovel 

Vítězce soutěže Kristýně Horvátové ze Senice 

na Hané blahopřeje předseda poroty Ing. Jiří 

Menzl, ředitel firmy SEV, Litovel. 

Doufejme, že stejně krásnou kytici (or-

chideje) získá naše vítězka i v oblastním kole 

v Pardubicích. 

Pan Karel Dokoupil se 3. března 
2010 dožívá pěkného životního jubi-
lea – 85 let. Rodina mu přeje do dal-
ších let hodně zdraví, elánu a osobní 
pohody. 

            Manželka a děti s rodinami 



70. schůze Rady města Litovel se 
konala dne 28. ledna 2010 

 
Rada města nesouhlasí: 

• se zveřejněním záměru odprode-
je nebytových prostor v objektu č.
p. 785 na nám. P. Otakara v Lito-
vli. 
Rada města schvaluje: 

• uzavření „Smlouvy o nájmu a 
úhradě nákladů na údržbu a úklid“, 
mezi Městem Litovel, jako pronají-
matelem a CEMEX Sand, s.r.o. 
Napajedla, jako nájemcem; jde o 
pronájem pozemku parc.č. 100/4 
ostatní plocha/silnice, o výměře 
7 459 m2, v k.ú. Unčovice, pro úče-
ly přepravy vytěženého materiálu 
s tím, že z užívání silnice nebudou 
vyloučeni ostatní účastníci silniční-
ho provozu 

• předložené návrhy nájemních 
smluv o pronájmu lesních pozemků 
uzavírané mezi ML a TS Litovel, 
dále Smlouva o pronájmu lesních 
pozemků uzavíraná mezi ML, Obcí 
Bílá Lhota, Obcí Měrotín a TS Li-
tovel – jde o zajištění komplexního 
hospodaření v lesích Města a ve 
společných lesích v souladu 
s uzavřenou dohodou obcí. 

• uzavření smlouvy o zřízení věc-
ného břemene mezi Městem Lito-
vel, jako povinným a ČEZ Distri-
buce, a.s., jako oprávněným, o zří-
zení a provozování zařízení distri-
buční soustavy v rámci stavby  
„Chořelice – vedení NN 0,4 kV“. 
Jednorázová náhrada za zřízení 
věcného břemene byla stanovena 
ve výši 117.460,80 Kč vč. DPH. 

• uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břeme-
ne mezi p. F. P., jako vlastníkem 
parc.č. 404/3 ostatní plocha, mezi 
Společenstvím vlastníků Novosa-
dy, jako vlastníkem parc.č. 404/4 
ostatní plocha a Městem Litovel, 
jako vlastníkem parc.č. 405/1 ostat-
ní plocha, vše v k.ú. Litovel, kdy 
všichni účastníci budou oprávněný-
mi i povinnými z práva věcného 
břemene chůze a jízdy. Věcné bře-
meno bude zřízeno bezúplatně na 
dobu neurčitou a účastníci ponesou 
náklady s jeho zřízením spojené 
společně a nerozdílně. Dále rada 
města pověřuje vedení města jedná-
ním se všemi zúčastněnými a zá-
stupcem firmy MTS a.s. Litovel o 
zřízení VB a zajištění vjezdu do 
ulice Severní v Litovli. 

• uzavření předložených smluv 
mezi ML a Vlastivědným muzeem 
v Olomouci – jedná se o předměty 
dlouhodobě zapůjčené litovelské-
mu muzeu. Smlouvy jsou uzavírá-
ny na dobu určitou od 1. 1. do 31. 
12. 2010. 

• uzavření Mandátní smlouvy 
pro poskytnutí služeb odborné-
ho technického dozoru stavby 
na akci „Revitalizace Olo-
mouckého rybníka“ s Ing. J. 
M. z Velké Bystřice. 

• předloženou Výroční zprávu 
za rok 2009 o činnosti v oblasti 
poskytování informací dle zákona 
č. 106/1999 Sb., § 18. 
Rada města souhlasí: 

• s uzavřením Smlouvy o dílo č. 
14022010 na restaurování kamen-
ného kříže u Vísky s restaurátorem 
I. W. z Olomouce za nabídkovou 
cenu 128.500,- Kč 

• s uzavřením smlouvy o vzájemné 
spolupráci s Komerční bankou, a.s. 
a pověřuje starostu města podpisem 
této smlouvy 

• s uzavřením dohody o provedení 
práce s paní D. Z. z Olomouce. 
Jmenovaná prošetří dostupné do-
klady uložené v pozemkové knize a 
pokusí se zjistit vlastníka objektu č.
p. 107, část obce Nasobůrky. Sjed-
nána odměna 3.000,- Kč. 

• s konáním taneční zábavy 20. 3. 
2010 od 20.00 do 02.00 – Záložna 
Litovel, pořadatel P. G. z Haňovic, 
současně uděluje výjimku z OZV 
č. 1/2007 a souhlasí s ukončením 
akce v 02.00 hodiny dne 21. 3. 
2010. 

• s použitím znaku města ve Velké 
turistické encyklopedii Olomouc-
kého kraje 

• s vypsáním grantu na akci Lito-
velské slavnosti a Hanácké Benát-
ky 

• na základě stanoviska Povodí 
Moravy, s.p., ze dne 4. 1. 2010 
s výstavbou rodinného domu p. S. 
v ulici Svatoplukově v Litovli. 
Rada města vyhovuje: 

• Předseda MS Unčovice žádá o 
slevu na nájemném za zapůjčení 
prostor v KD Unčovice pro pořádá-
ní tradičního Mysliveckého plesu a 
současně žádají o změnu ve schvá-
leném ceníku za pronájmy nebyto-
vých prostor v místních částech. 
Rada města žádosti částečně vyho-
vuje - souhlasí, že pro uvedenou 
akci bude nájemné činit 1.000,- Kč. 

• žádosti Charity Šternberk o bez-
platné zapůjčení sálu v Nasobůr-
kách na pořádání Charitního plesu  

• žádosti OV Nasobůrky o snížení 
částek za pronájem KD a hřiště 
v Nasobůrkách dle předloženého 
návrhu a s navrhovanými cenami 
za pronájem souhlasí. 
Rada města bere na vědomí: 

• informace z jednání Bytové ko-
mise, schvaluje navrhov. pronájmy 

• informaci o žádosti p. M. P. 
z Myslechovic o odvolání z 
funkce velitele SDH, na Vý-
roční hromadě SDH Mysle-
chovice 29. 12. 2009 byl zvo-
len velitelem jednotky p. J. F. 
z Myslechovic 

• krajský program prevence 
kriminality – 2010 – Rozvoj opat-
ření prevence kriminality na místní 
úrovni. RM pověřuje jednatele Ko-
mise prevence kriminality a velitele 
MP Litovel realizací programu. 

• 6. rozpočtové změny roku 2009 
realizované v závěru roku na zákla-
dě usnesení č. 3 z 25. zasedání 
ZML ze dne 17. 12. 2009 

• informace vedoucího OŽP - Na-
pojení objektu č.p. 848 v ulici Pa-
lackého v Litovli – bude jednání o 
termínu napojení objektu na veřej-
nou kanalizaci 

• stanovisko Povodí Moravy, s.p. 
ve věci protipovodňové ochrany 
jižní části Litovle, že s jižním od-
vodňovacím kanálem se již neuva-
žuje, PPO města Litovle budou ře-
šena komplexně v rámci severního 
odtoku  

• zápisy z jednání Komise preven-
ce kriminality dne 4. 1. 2010, Sa-
mosprávy Seniorklubu 11. 1. 2010 
a Kontrolního výboru 18. 1. 2010 

• zprávu o posouzení a hodnocení 
nabídek na akci „Kanalizace a 
ČOV Litovel – dokončení“ a sou-
hlasí s uzavřením smlouvy o dílo 
s vítězem výběrového řízení, tj. se 
Sdružením uchazečů STRABAG a.
s. a Metrostav a.s. 

• výsledky hospodaření v lesích za 
IV. čtvrtletí a kumulativně od po-
čátku roku 2009. 
Rada města nemá námitek: 

• AOPK ČR žádá o stanovisko 
města k záměru výstavby Návštěv-
nického střediska Dům přírody Li-
tovelského – Pomoraví – objekt 
Šargoun Litovel.  
 
26. zasedání Zastupitelstva města 
Litovel se konalo 28. ledna 2010 

 
ZML bere na vědomí: 

• 6. rozpočtové změny roku 2009. 
ZML schvaluje: 

• přijetí dotace z ROP Střední Mo-
rava (EU) na akci „Bezpečná Lito-
vel – vybudování nových cykloste-
zek: „Litovel - Tři Dvory“,  
„Rozvadovice - Unčovice“ a  
„Litovel – Olomoucké předměstí““ 

• zastavení projektové přípravy 
akce „Centrum sociálních služeb 
Litovel (denní stacionář)“ z důvodu 
neschválení žádosti o dotaci z ROP 
Střední Morava (EU) 

• realizaci přípravných prací na 
akci „Revitalizace náměstí P. Ota-
kara včetně ulic 1. máje a Masary-
kova“ a podání žádosti o dotaci 
z ROP Střední Morava (EU) 

• realizaci přípravných prací na 
akci „Zateplení budovy MŠ Ge-
merská, Litovel“ a podání žádosti o 
dotaci z Operačního programu Ži-
votní prostředí SFŽP (EU). 

• realizaci přípravných prací na 
akci „Zahradní úpravy hřbitovní 
zeleně k.ú. Chořelice“ a podání žá-
dosti o dotaci z Operačního progra-
mu Životní prostředí SFŽP (EU) 

• realizaci přípravných prací na 
akci „Odpočinkové plochy mezi 
obytnými domy ulice Severní v Li-
tovli“ a podání žádosti o dotaci z 
Programu rozvoje venkova - MAS 
Moravská cesta (EU)  

• realizaci přípravných prací na 
akci „Kanalizace Chudobín“ a po-
dání žádosti o dotaci na Minister-
stvo zemědělství ČR 

• realizaci přípravných prací na 
akci „Kanalizace Rozvadovice – 
Unčovice – Březové –Víska“ a po-
dání žádosti o dotaci na Minister-
stvo zemědělství ČR 

• realizaci přípravných prací na 
akci „Technologická centra (da-
tové schránky a úložiště)“ a podání 
žádosti o dotaci z Integrovaného 
operačního programu (EU) 

• přijetí daru spoluvlastnického 
podílu na pozemcích zapsaných na 
LV 1859 a 1887, vše v k.ú. Litovel, 
od pana T. N. z Litovle 

• uzavření „smlouvy o poskytnutí 
právní služby“ dle ustanovení zák. 
č. 85/1996 Sb. „o advokacii“, s ad-
vokátem JUDr. E. F. z Olomouce, 
ve věci zastupování zájmů města 
proti požadavkům firmy GEMO 
OLOMOUC, spol. s r.o. 
ZML neschvaluje: 

• vyhovět žádosti pana R. J., šlo o 
povolení výjimky z vyhlášky měs-
ta, která zakazuje výherní automa-
ty. 
 
27. zasedání Zastupitelstva měs-

ta Litovel dne 11. února 2010 
 

Zastupitelstvo města Litovel: 

• schvaluje přijetí dotace z ROP 
Střední Morava (EU) na akci  
„Revitalizace městského koupališ-
tě Litovel“ tak, jak byla podána 
žádost o dotaci. 

• schvaluje podání žádosti o dota-
ci na půdní vestavbu a depozitář 
Muzea Litovel.                      J. M.  
Jména občanů jsou v souladu se 

zákonem uváděna pouze jejich 

iniciálami. 



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

Dne 9. února 2010 v dopoledních hodinách došlo k od-
cizení přední tabulky registrační značky osobního motorového vozidla 
zaparkovaného na parkovišti před prodejnou Albert na ul. Vítězná v Li-
tovli. 

Dne 9. února 2010 v 11.10 hod. v Litovli na ul. B. Němcové byl kont-
rolován řidič osobního motorového vozidla, kdy provedenou kontrolou 
bylo zjištěno, že je ovlivněn omamnými psychotropními látkami. 

Dne 12. února 2010 došlo v ZŠ Litovel, Vítězná ke krádeži mobilního 
telefonu. 

V noci z 12. na 13. února 2010 proběhla ve služebním obvodu Ob-
vodního oddělení policie Litovel dopravně bezpečnostní akce zaměřená 
na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů řidiči motorových 
vozidel před a během jízdy a na technický stav motorových vozidel.  
V průběhu akce bylo kontrolováno celkem 42 vozidel a 46 osob, kdy 
nebylo zjištěno žádných přestupků na úseku dopravy.            Policie ČR 

Dne 4. 2. 2010 občanské sdružení ARCUS ONKO CENTRUM připo-
menulo významné výročí - 10 let Pařížské charty proti rakovině - konáním 
Urologického moravského semináře na téma Karcinom prostaty. Seminář 
se konal v DPS Luká od 10 hod. Hned po zahájení starosta Litovle pan 
MVDr. Vojtěch Grézl předal za Mikroregion Litovelsko šek v hodnotě 10 
000 Kč na podporu činnosti sdružení. Semináře se zúčastnili významní 
přestavitelé Mikroregionu Litovelska Olomouckého kraje. Předsedkyně 
představenstva občanského sdružení Jana Koželská, která se významného 
aktu před desíti lety v Paříži osobně účastnila, připomenula význam Paříž-
ské charty a seznámila s další činností a plány sdružení. MUDr. Jan Gru-
lich z Litomyšle zde pohovořil o významu následné péče o onkologické 
pacienty nejen z pohledu odborníka, ale i z pohledu pacienta, neboť si ta-
ké prošel léčbou zhoubného onemocnění. Poté následovalo vystoupení 
MUDr. Ivana Kolomba, FEBU z Nemocnice Na Homolce v Praze, který 
podal informace o nádorech prostaty a promítl i film o operaci prostaty 
pomocí robotické chirurgie. 

Na setkání v Luké jsme zástupcům Mikroregionu Litovel a dalším vý-
znamným hostům z ČR, mezi nimiž byla i senátorka Božena Sekaninová  
z Prostějova, představili novou publikaci Rakovina prostaty, kterou vyda-
lo ARCUS ONKO CENTRUM. Jejím autorem je MUDr. Ivan Kolombo. 
Brožura je určena mužům s rakovinou prostaty (u nás nejčastější karcinom 
u mužů), jejich rodinám a lékařům. Naleznete zde informace o způsobech 
zjišťování rakoviny prostaty, o jejím výskytu, diagnostice a terapii léčení. 
Díky Otci Metodějovi máme brožurku posvěcenou a věříme, že brožura 
pomůže čtenářům získat důležité a užitečné informace o této nemoci a o 
jejím léčení. 

Dále byl představen nový projekt Rehabilitačního a vzdělávacího centra 
v Ješově u Litovle. Na základě zkušeností a ohlasů, které jsme od roku 
1993 získali v kontaktu s onkologickými pacienty i lékaři, chceme vybu-
dovat centrum pro onkologické pacienty po ukončené léčbě a jejich rodiny 
z celé ČR. Plánované centrum by mělo ubytovací kapacitu pro 40 osob, 
část rehabilitační a vzdělávací. Již vlastníme pozemek, který leží na křižo-
vatce cyklotras Javoříčko a Bouzov. Nyní hledáme prostředky z Evrop-
ských fondů pro výstavbu zařízení, jehož cena se podle projektu pohybuje 
kolem 40 mil. Kč. Pro uvedený projekt potřebujeme získat podporu veřej-
nosti, také proto jsme jej představili na semináři. Návrh projektu zpraco-
val Ing. Arch. Michael Šmehlík z Prostějova.  

V rámci dne bylo i promítání filmů z činnosti sdružení. Český rozhlas 
Olomouc vysílal živý vstup o akci, Česká televize se také zúčastnila a se-
střih odvysílala ve zpravodajství ještě tentýž den.   

Děkujeme všem sponzorům a Vládnímu výboru pro zdravotně postižené 
občany - Úřadu vlády ČR za jejich podporu. Také děkujeme našemu sta-
rostovi Františku Lakomému za možnost uspořádat tuto významnou akci 
v DPS Luká. Děkujeme všem starostům z Mikroregionu Litovelsko a paní 
senátorce Boženě Sekaninové za jejich finanční podporu.  

                                                                                            Tisková zpráva 

Co je to chemický peeling? 

Chemický peeling je dermatologická metoda, která se používá zejména 
k léčbě projevů stárnutí kůže, k léčbě akné a hyperpigmentací.  

Chemický peeling je neinvazivní metoda, která slouží k projasnění a 
omlazení stárnoucí pleti, vyhlazení jemných vrásek, zjemnění jizev po 
akné a rozšířených pórů a odstranění pigmentových skvrn. Také přízni-
vě působí na příliš mastnou pokožku. 

Chemický peeling je rychlý a účinný postup používaný k omlazení a re-
generaci pokožky obličeje, krku a dekoltu, ale také na hřbetu rukou a 
zad chemickou cestou. Chemický peeling je vhodný pro všechny, kdo 
očekávají rychlé zlepšení vzhledu pleti, zjemnění vrásek a pleti naruše-
né sluncem. Trvá několik minut a používá se při něm peelingová směs 
různých látek, nejčastěji hydroxy-kyselin. Při ošetření chemickým pee-
lingem lékař nanese směs pomocí štetečku na obličej – samotná regene-
race pleti je pozorovatelná bezprostředně po zákroku.  

 MUDr. Iveta Fremlová 

Dopřejte si Suché uhličité plynové koupele, oblíbenou lázeňskou proce-
duru, která zregeneruje váš organismus. 

∗ výrazně posilují imunitní systém lidského organismu, což se projevu-
je rychlejším hojením pooperačních ran, podporují protizánětlivé a 
hojivé procesy, výrazně léčí kožní nemoci 

∗ preventivně působí proti poruchám metabolismu, proti infarktu, moz-
kovým mrtvicím, trombózám, emboliím, revmatickým nemocem a vy-
sokému krevnímu tlaku 

∗ zvyšují celkovou kondici organismu, působí na osoby pracující ve 
stresových povoláních, dochází k úpravě poruchy spánku a dlouhodo-
bé bolesti hlavy 

∗ u sportovců zvyšují svalové prokrvení a tím výkonnost, zkracují pocit 
bolesti svalů a únavy 

∗ urychlují průběh rekonvalescence po nemoci a úrazech, podporují 
zvyšování hladiny pohlavních hormonů a tím sexuality 

∗ působí jako ideální kosmetický prostředek, zvyšuje se okysličení kr-
ve, čímž se zlepšuje prokrvení a výživa pokožky. 

LASEROVÁ A DERMATOLOGICKÁ              
AMBULANCE 

LÉKAŘSKÁ KOSMETIKA 
MUDr. IVETA FREMLOVÁ 

ORDINAČNÍ HODINY: 
Ošetřujeme objednané a akutní pacienty, tel.: 585343243,  

1. máje 788, Litovel 
PO    8  -  12                                         13  -  17 
ÚT    8  -  11  pro neobjednané  
ST     8  -  12  léčeb. kosmetika,           13  -  17   léčeb. kosmetika 
ČT    8  -  9.30  CRT, 9.30  -  12          13  -  16 
PÁ    8  -  12  chirurg. zákroky             13  -  15 hodin  

Městská televize Litovelský INFOkanál  

vysílání v březnu 2010 

premiéry:         středa 10.3. a 24.3.       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 

Kazety VHS se staršími vysíláními INFOkanálu je možné si zapůjčit 
v Městské knihovně Litovel. Jednotlivé příspěvky jsou volně ke stažení na 
webu města (viz. odkaz výše). Připomínky, názory, nápady, náměty, ale i 
věcnou kritiku týkající se vysílání můžete volat nonstop na telefonní zá-
znamník tel. č. 581 003 467. Informace o kulturních, sportovních i jiných 
nekomerčních akcích, událostech a zajímavostech, které chcete bezplatně 
zveřejnit prostřednictvím TV obrazovky ve čteném zpravodajství, sdělte 
telefonicky či písemně na MěÚ Litovel tel.č. 585 153 250 (Ing. J. Hlavin-
ka), e-mail: hlavinka@mestolitovel.cz  nebo infotv@centrum.cz . 



Den 22. duben je mezinárodním dnem Země – dnem kdy si připomí-
náme stav naší matičky planety, co jí naše civilizace přináší, jaké nedu-
hy, kterými pak trpíme my - nejsilnější predátoři. Abychom aspoň tro-
chu odčinili svou vinu, můžeme uklidit a udělat pořádek kolem svých 
domovů, ve svých obcích. 

 
Každoročně uklízí přírodu školy, hasiči, myslivci, CHKO a další. 

Chceme letos tyto síly spojit a zorganizovat akci, které se zúčastní více 
občanů a dětí. Jsou vytipovaná místa, kde se hromadí odpadky ve městě 
i obcích. Na ty se úklid soustředí. K organizaci úklidu svoláme schůzku 
se školami, zájmovými organizacemi, odborem životního prostředí a 
osadními výbory. Vyzýváme občany, aby se porozhlédli kolem sebe a 
oznámili nám do redakce Litovelských novin, kde považují za nutné 
udělat pořádek a zda jsou ochotni pomoci. 

Tato společná akce by mimo úklidu měla působit výchovně na nás, 
občany, abychom už neodhazovali plastové láhve, papíry a abychom to 
také nenechali dělat druhé.  

 

Jarní úklid se bude konat  
ve dnech 16. – 18. 4. 2010.  
Přesné informace budou na plaká-
tech a v městském rozhlase. 

 
Komise životního prostředí  

Rady města Litovel 

Odbor životního prostředí  

MěÚ Litovel 

V usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Litovel ze dne 11. února 
2010 se dovídáme, že „Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace z ROP 
Střední Morava (EU) na akci „Revitalizace městského koupaliště Litovel“ 
tak, jak byla podána žádost o dotaci“ (citace). Přijetí dotace bylo projedná-
váno již na 26. Zasedání zastupitelstva dne 28. ledna, na tomto zasedání 
bylo přijetí dotace zamítnuto. Na žádost 1/3 zastupitelů svolal starosta 
města mimořádné zasedání, kde byla otázka budoucí podoby litovelského 
koupaliště znovu diskutována, znovu se hlasovalo, tentokrát s opačným, 
tedy kladným výsledkem. Již průběh hlasování naznačuje, že rozhodování 
v případě koupaliště nebylo jednoduché, a také v hlasování o usnesení se-
hrály roli poprvé dva a podruhé jeden hlas. 

Litovelské koupaliště je jediným klasickým koupalištěm v tomto regio-
nu. Všichni chceme, abychom se mohli koupat v čisté teplé vodě, aby tady 
bylo zázemí i další atrakce pro vodní hrátky. Město zadalo v souladu se 
Strategickým plánem rozvoje města Litovel vypracování studie na revitali-
zaci koupaliště a požádalo o dotaci, která mohla v ideálním případě činit 
až 85 % z celkové výše nákladů. Ty byly vyčísleny na 36 mil Kč.  
Z prostředků ROP Střední Morava (EU) byla schválena dotace ve výši 20 
mil. Kč, což je 55,5 % z rozpočtu na uvedený záměr. Město bude na in-
vestiční akci „Revitalizace městského koupaliště Litovel“ žádat o poskyt-
nutí bankovního úvěru, bude dopracovávat projektovou dokumentaci, kte-
rá bude sloužit i pro stavební řízení. Obnova koupaliště by dle záměrů mě-
la být zahájena v červnu 2010 a dokončena v září 2011. 
Jak by tedy mělo koupaliště dle zpracované marketingové studie vypadat? 

Záměr je provést v areálu městského koupaliště v Litovli rekonstrukci 
stávajícího plaveckého bazénu na podobu víceúčelového bazénu s 25met-
rovou čtyřdráhou a atrakcemi, rekonstrukci dětského bazénu, nově vybu-
dovat trojskluzavku, objekt pro technologii s akumulační jímkou, chlorov-
nu, stanoviště plavčíka a upravit bezprostřední okolí bazénů. Podle studie 
budou bazény vyhřívané na teplotu 30 oC pomocí solárních panelů a 
tepelného čerpadla voda – vzduch, což přispěje k prodloužení sezóny. Do 
víceúčelového bazénu bude umožněn bezbariérový přístup pomocí speci-
álního zařízení pro handicapované. Bezprostřední okolí bazénu bude vy-
dlážděno a lemováno živým plotem. Oplocení bude v několika místech 
přerušeno přístupovými brodítky k víceúčelovému bazénu a jedno k dět-
skému bazénu, řešeno jako bezbariérové. V projektu je počítáno i s ven-
kovním osvětlením. 

Nový nerezový víceúčelový bazén s 25metrovou čtyřdráhou a atrakcemi 
bude zabudován do stávajícího 60metrového plaveckého bazénu z mono-
litického železobetonu. Bazén bude rozdělen na dvě části: plaveckou a re-
kreační. Bude mít nepravidelný tvar s vodní plochou 430 m2, hloubka ba-
zénu se bude pohybovat v rozmezí 1,1 – 1,6 metru. Dominantou bazénu 
má být trojdráhová vodní skluzavka, vyústěná do dojezdové části víceúče-
lového bazénu. Vedle této dojezdové části bude umístěn vodní zvon, per-
lička a masážní lehátko. V další části bazénu blíže k plavecké čtyřdráze 
bude instalována šplhací síť, houpací bazén a dva chrliče. Dno bazénu bu-
de opatřeno protiskluzovou úpravou. 

Nový nerezový dětský bazén s atrakcemi bude zabudován do stávajícího 
železobetonového bazénu pro děti. Tvarově se jedná o tři spojené bazén-
ky. Hloubka bazénu bude proměnlivá od 0,10 do 0,30 m, vodní plocha 
bude činit 53 m2. Uprostřed bazénu bude ostrůvek spojující jednotlivé  
bazénky. Dětský bazén bude doplněn o perličku, trysku měření chlóru  
v podobě vodního ježka, stříkací zvířátko Bubu a dětskou skluzavku Med-
věd ze sklolaminátu. Dno bazénu bude opatřeno protiskluzovou úpravou. 

U startovních bloků plavecké části víceúčelového bazénu bude vybudo-
váno stanoviště plavčíka a objekt pro technologii s akumulační jímkou. 

Vzhledem k vyhřívání bazénů na 30 oC se očekává prodloužení sezóny 
na 80 – 100 dní (dosud 51 – 66 dní). Denní návštěvnost koupaliště byla 
odhadnuta na 396 osob, tj. při průměrné sezóně 90 dní celkem 33 242 ná-
vštěvníků za rok. V rámci mikroregionu nemá budoucí podoba koupaliště 
konkurenci, obyvatelům Litovle a Mikroregionu Litovelsko dosud chybí 
umělé koupaliště s optimální kvalitou vody a doplňkovými atrakcemi. Me-
zi hlavní konkurenty koupaliště v Litovli bude patřit koupaliště v Uničově, 
které však svojí kapacitou na uspokojení potřeb obyvatel Uničovska i Li-
tovelska nedostačuje. Tolik výběr z marketingové studie litovelského kou-
paliště, do jaké míry bude vize naplněna, bude záviset na zajištění finanč-
ních prostředků. 

Litovelské koupaliště bylo rozhodnutím orgánů hygieny zařazeno v roce 
2007 do kategorie přírodní koupaliště. Revitalizací bude opět zařazeno do 
kategorie umělé koupaliště. S vizuální podobou plánované úpravy koupa-
liště se můžete seznámit ve vstupní části radnice na náměstí Přemysla Ota-
kara v Litovli. 

                                                       Výběr ze studie ke koupališti v Litovli. 

                                                                                                        Redakce 

Milí Litovelané a občané v okolí!  
Obracím se na vás s prosbou. Znáte mě. Jsem včelka Mája a pan Gott 

o mně zpívá hezkou písničku. Závidím psům a kočičkám vaši přízeň. 
My, včelky, si nemůžeme k vám mazlivě usednout do klína při televizi, 
ani vám zahřát nohy v posteli či pohlídat dům. Ale jsme také vlastně 
ochočený tvor. Od nepaměti jsme spojily svůj osud s vaším a bez péče 
našich přátel včelařů už neumíme samostatně žít. Bez nich a vaší pozor-
nosti zahyneme. Snažíme se proto ze všech sil lidem péči oplácet. Náš 
med, mateří kašička, pyl i vosk vám věrně slouží ve zdravotních a kos-
metických výrobcích. Možná si ani neuvědomujete, že jsme také záru-
kou dobré úrody ovoce a zemědělsky pěstovaných plodin. Některé rost-
liny se bez našeho opylování nedokáží množit. 

A jsme u našeho vážného problému. Všude kolem nás ubývá května-

tých rostlin, keřů i stromů. V zahradách bzučí jen sekačky na anglickém 
trávníku, stromky pěstujete zakrslé, květiny často vynecháváte. Vím, 
opatrovat stromy i kytky je náročná práce a vy pořád s něčím pospíchá-
te. Ale květy i na těch nejmenších rostlinách jsou naše živobytí. Některé 
mají víc pylu, jiné nektaru, ale všechny nám slouží a jistě i vám přináše-
jí pocit radosti z krásy, barev, vůně… Čím širší je paleta květin, tím je i 
náš med chutnější, kvalitnější, zdravější. Prosíme vás úpěnlivě – sázejte, 
sejte květiny, květnaté stromy i keře. Víme, že nemůžete vyřešit celou 
naši starost. Vaše město leží ve vzácné chráněné krajině. Staňte se, pro-
sím znovu za sebe i mé družky, našimi přáteli a ochránci. Moudré lid-
ské úsloví říká, že příklady táhnou… Moc by nás potěšilo, kdybyste se 
stali takovým příkladem. Důvěřujeme vám… Jaro se blíží…  

Vaše včelka Mája 

Dopis včelky Máji předává redakci bába Cholda a k prosbě včelek se 
připojuje. 

 



Pokračování kurzu PC – začátečníci, pro dospělé. Mgr. Ivona Odstrčilová 
10. – 12. března Dopravní výchova v Cakově - Pobytové soustředění  
s dopravní tematikou pro žáky 4. ročníků – ZŠ Skrbeň.    
                                                                                  Mgr. Ivona Odstrčilová 
14. března         Jarní karneval - přehlídka tanečních kolektivů a soutěž 
jednotlivců v disko tanci, začátek ve 14.00 hodin ve Velkém sále hotelu 
Záložna v Litovli, přihlášky v kanceláři DDM, ul. Komenského do 4. 3. 
2010.                                                                 Mgr. Miroslava Grulichová 

17. – 19. března Dopravní výchova v Cakově - pobytové soustředění  
s dopravní tematikou pro žáky 4. ročníků – ZŠ Cholina.   
                                                                                  Mgr. Ivona Odstrčilová 

19. března         Recitační soutěž - určená dětem školního věku. Sejdeme 
se ve 13.00 hod. v DDM na Staroměstském náměstí. Přijďte svým potles-
kem povzbudit recitátory. Přihlásit se můžete nejpozději do středy 17. 
března.                                                                                        Alena Černá 

20. března         Návštěva terarijních trhů v Ostravě. Sraz účastníků je ve 
4.30 hodin na vlakovém nádraží Litovel město. Návrat plánujeme do 14 
hodin. Cena je 300,- Kč.                                                       Ing. Pavel Sova 

21. března         Vynášení Morany - v den předvelikonoční smrtné neděle 
bude vynášena smrtka v doprovodu tradičních písní a říkadel. Začátek  ve 
13.30 hod. v Hradečné u Bílé Lhoty.                     Hedvika Weberová, DiS. 

27. března         Free space, aneb sobotní otvíračka Klubu mladých. 
Otevřeno bude od 13.00 do 16.00 hod. Nenuďte se doma a přijďte si za-
hrát stolní fotbálek, ping-pong, kulečník, šipky nebo PC hry. Účast je nut-
né předem nahlásit, a to nejpozději do čtvrtku 25. března v Klubu mla-
dých.                                                                              Šárka Grunová, DiS. 

27. března         Výměnná setkání železničních modelářů. Nádraží ČD  
v Července od 7.00 hod. Pronájem stolu: 20,- Kč, vstupné: děti 5,- Kč, 
dospělí 10,- Kč.                                                        Mgr. Ivona Odstrčilová 

28. března         Dívka roku ČR 2010 – oblastní kolo Pardubice.  
                                                                                Hedvika Weberová, DiS. 

29. března - 3. dubna Velikonoční výstava, Výstavní síň Městského klu-
bu. Vystaveny budou výtvarné práce dětí předškolních i školních zařízení  
Litovelska.                                                                                 Alena Černá 
              
Připravujeme na velikonoční prázdniny  

1. 4. 2010          Pečení velikonočních perníčků. Začátek v 8.30 hod., ce-
na 50,- Kč.  Přihlášky do 29. 3. 2010                    Hedvika Weberová, DiS. 

1. – 4. dubna     Velikonoční pobyt v Cakově. Připraveny jsou výtvarné 
práce, hry a soutěže, pečení perníčků, beránka. Cena 800,- Kč zahrnuje 
stravné, materiál, odměny atd. Přihlášky a podrobné informace získáte  
v DDM Komenského ul.                                                            Alena Černá 

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

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

Program na březen 2010 

Za Občanský výbor Nová Ves vás seznámím s akcemi pro děti, které 
jsme uspořádali během celého roku 2009. 

V květnu pořádáme tradiční turistický pochod do Javoříčka, každoročně 
za velké účasti občanů a rodin s dětmi. Důležité je vzít si s sebou dobrou 
náladu a kabanos na opékání. 

V červnu jsme uspořádali Dětský den spojený s kácením máje. Děti se 
účastnily různých soutěží, večer pak bobříka odvahy, za což pak dostaly 
občerstvení a pozornosti. Večer byl zapálen táborák. Účast byla opět vel-
ká, obě akce se konaly ve spolupráci s našimi fotbalisty a mládeží. Pochod 
i Dětský den se vydařily i díky počasí, které nám přálo. Děkujeme našim 
sponzorům a Městu Litovel, kteří ochotně na tyto aktivity pro děti přispí-
vají. 

Děti mají možnost po celý rok si vyhrát na dětském hřišti, kde mají růz-
né houpačky, průlezky a jiné herní vybavení. O bezpečnost celého vyba-
vení dětského hřiště se nám dobrovolně stará jeden náš občan, za což mu 
patří velký dík. 

Vedle dětského hřiště je fotbalové hřiště, na kterém hrávají futsal dvě 
družstva našich fotbalistů, zapojuje se i naše mládež. Na sportovní utkání 
chodí hodně fanoušků a jsme rádi, že se zde setkávají občané, ma 

minky s dětmi a tak naše obec fotbalem žije. 
Po celý rok je v provozu naše místní knihovna. Knižní fond je neustále 

obměňován, v knihovně je k využití i počítač a internet. 
V obci máme areál přírodního koupaliště, které poskytuje příjemný po-

byt a koupání v horkých letních dnech. V zimě je vodní plocha využívána 

k bruslení; areál byl doplněn lavičkami, které slouží k posezení a v zimě  
k přezouvání. 

Začátkem prosince jsme měli Mikulášskou nadílku s účastí 35 dětí. Mi-
kuláš a čerti rozdali dětem dárky z velkého proutěného koše, děti předná-
šely a zpívaly. Během tomboly kreslily na výkresy Mikuláše a čerty a je-
jich výtvory pak byly vystaveny v informační skříňce. 

Všechny akce pro děti děláme rádi, odměnou pro nás je jejich radost a 
úsměv.                                                                                         R. Kučerová 

PRÁZDNINY U MOŘE - 26. června - 3. července, LT na Korfu - Mes-
songhi - Moraitika, cena 11 600,- Kč                  Mgr. I. Odstrčilová 
 
STROJ ČASU - 1. – 10. července, LT Cakov s integrací postižených 
cena 2 000,- Kč                        Mgr. Jana Čekelová, Šárka Grunová, DiS. 
 
ŽÁDLOVIČTÍ PIRÁTI - 4. - 10. července, LT Žádlovice  
cena 2 800,-                                                          Alena Černá 
 
VÝLETNÍČEK - 12. - 16. července, příměstský tábor  
cena 1 000,- Kč                                                    Hedvika Weberová, DiS.  
LETNÍ RADOVÁNKY - 19. – 23. července, příměstský tábor s jedním 
přenocováním mimo Litovel, cena 1 400,- Kč    Mgr. Ivona Odstrčilová  
TÝDEN S BENEM - 25. – 31. července, LT v STZ Cakov s výlety  
cena 1 950,- Kč                                              Mgr. Miroslava Grulichová  
LÉTO BÍLÉHO BIZONA - 25. července - 1. srpna, LT ve Václavově 
cena 3 400,- Kč                                                    Ing. Pavel Sova 
 
ČAROVNÁ CESTIČKA - 26. - 30. července, příměstský tábor  
cena 1 050,- Kč                                                    Alena Černá 

Jednoho únorového dne jsme v naší mateřské školce v Unčovicích  
uspořádali netradiční odpoledne dětí a tatínků. Obvykle se všech našich 
akcí zúčastňují maminky, babičky, sourozenci… a tak, aby tatínkům ne-
bylo líto, že pro ně nic neděláme, vyzkoušeli jsme toto zábavné odpo-
ledne. Tatínků přišlo moc, i když přicházeli s obavami, co je tam vlast-
ně čeká. Čekal je malý dáreček, který si pro ně děti přichystaly – jednič-
ková buchta, kterou děti dopoledne samy upekly, čerstvě uvařená káva 
nebo čaj a pak již jen hry a zábava s jejich dětmi. Tatínci i děti tvořili 
společný tým a hledali například kaštany poschovávané ve třídě, stavěli 
hrad z kostek, které jim děti nosily, sbírali vršky z pet-lahví kolíčkem na 
prádlo, zahráli si židličkovou s dítětem na zádech (někteří se dvěma) a 
spoustu dalších činností. V podobném duchu jsme strávili celé odpoled-
ne. Na posilněnou je děti nakrmily pudinkem.  

Zpočátku byli tatínci ostýchaví, ale po prvních rozpacích, když viděli 
a zažili radost dětí, atmosféra byla fantastická, tatínci byli najednou plni 
elánu a fantazie. Společně jsme prožili krásný zimní podvečer a dětem 
se z naší mateřské školky nechtělo jít ani domů. Někdy si to zase zopa-
kujeme!                                Kolektiv mateřské školy Unčovice, foto dole 



20. ledna se konal v Jeseníku už 6. ročník 
soutěže odborných dovedností pro obor cukrář 
pod názvem ,,O Priessnitzův dortík“. Střední 
odborné učiliště Litovel se této soutěže zúčast-
ňuje již pravidelně. Tentokrát školu reprezen-
tovala žákyně 3. ročníku oboru cukrář Veroni-
ka Okrouhlá (na fotografii vpravo). 

Celá soutěž je poměrně náročná na předve-
dení dovedností z uvedeného oboru a má tři 
části. Dort na téma ,,Z pohádky do pohádky“ 
si Veronika připravila z předepsaných surovin 
a pod vedením učitelky odborného výcviku 
Boženy Smitalové. Druhým úkolem soutěží-
cích bylo modelování pohádkových postaviček 

a zeleniny z mléčné modelovací hmoty v pře-
dem daném časovém limitu. V poslední části 
soutěže účastníci vyráběli čokoládové mašle, a 
to před zraky poroty a diváků.  

Soutěže se zúčastnilo třináct soutěžících  
z Moravy, ale také ze Slovenska a Polska. Ve-
ronika ve všech uvedených kategoriích obsadi-
la 2. místo a v celkovém součtu bodů konečné 
1. místo, za které dostala zlatý pohár. 

Výsledek potvrzuje dlouhodobou tradici a 
kvalitu výuky oboru cukrář na SOU Litovel.  
A v době, kdy nastává problém s nedostatkem 
žáků na odborných školách se ukazuje, že ře-
meslo má pořád svou budoucnost.                sk 

Koncem minulého roku se ZŠ Litovel,
Jungmannova ulice, zapojila do projektu, který 
na děti silně zapůsobil, také pedagogickými pra-
covníky byl velmi dobře hodnocen. Rádi s ním 
seznáme i čtenáře Litovelských novin.  

Naše škola se připojila k dalším téměř osmi 
stovkám českých škol a účastnila se projektu  
„Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách“; 
jde o jeden z programů organizace Člověk v tís-
ni. Smyslem projektu je žákům a studentům při-
blížit historii druhé poloviny 20. století. Na řadě 
škol se totiž stává, že výuka dějepisu končí 2. 
světovou válkou. Letošní ročník z důvodu ná-
růstu populistických a neonacistických aktivit 
spojovalo téma holocaustu. Ve školách byl pro-
mítnut zvolený film doplněný besedou s pamět-
níkem či historikem k danému tématu. 

Náš projektový den však nezůstal pouze u to-
hoto. Filmu předcházela poučná beseda o židov-
ství a příchodu Židů do Evropy a začátku celé 

nesnášenlivosti vůči Židům. Výklad a besedu 
vedl host na slovo vzatý, pan Luděk Štipl, před-
seda občanského sdružení Respekt a Tolerance, 
které dokumentuje historii a kulturu bývalých 
židovských komunit v Lošticích, Mohelnici a 
Úsově. Žáci tak mohli lépe pochopit souvislosti 
zmiňované ve filmovém dokumentu. Následova-
la projekce filmu Hitler, Stalin a já od režisérky 
H. Třeštíkové, zakončená aktivitou podporující 
kritické myšlení žáků a besedou s naším milým 
hostem. 

Jako třešničku na dortu žáci zhlédli vlastní 
film pana Štipla. Sám zdokumentoval osudy Ži-
dovky Edith Carter Knöpflmacher žijící v sou-
časné době v USA. Příběh byl natolik působivý 
a osudy žen obou promítnutých filmů tolik po-
dobné, že žáci ohodnotili tento film velkým po-
tleskem. Nemohla jsem si nevšimnout slz dojetí 
v očích pana Štipla. Zajímalo nás také téma ži-
dovství v našem regionu a dověděli jsme se, že i 

Litovel je spjata s osudem Berty Horové, vdovy 
po správci litovelského cukrovaru, jejíž život ale 
ukončil holocaust - zahynula roku 1942 
v koncentračním táboře Treblinka.  

Žáci třídy 9. A si vyzkoušeli, jak projektový 
den a „workshop“ vypadá, sami si zútulnili třídu 
s interaktivní tabulí, přinesli občerstvení pro se-
be i pro hosta. Některá děvčata dokonce vlastno-
ručně napekla plno dobrot. Přidalo to na lesku 

dne, který se po všech stránkách vydařil.  
Závěrečné slovo přenechám samotnému účast-

níku D. Barákovi: „Film, ve kterém vystupuje 
jako hlavní postava paní Heda Blochová, je vel-
mi zajímavý, ale zároveň i zdrcující. Divím se 
paní Blochové, jak vůbec při tom natáčení doká-
zala ještě vzpomínat na to, co prožila. Má můj 
obdiv, když se ještě po tom všem dokáže usmí-
vat. Na druhé straně tím, že natočila tento doku-
mentární film, přiblížila mladé generaci 21. sto-
letí, co hrozného se dělo.“ Více názorů nalezne-
te na www.zsjl.cz  

           Mgr. S. Purová, organizátorka projektu 

LSD je halucinogenní droga, jejíž účinky 
náhodou při neopatrné manipulaci objevil Al-
bert Hofmann v roce 1943 při výzkumu vlast-
ností derivátů námelu. Jako drogu LSD proslavil 
až Timothy Leary, který ji využíval  
k terapii psychických onemocnění. V 60. letech 
LSD získalo na oblíbenosti u členů hnutí 
hipiies. Droga se užívá dodnes, většinou se 
polyká ve formě malých papírových čtverečků, 
které jsou napuštěné roztokem obsahujícím 
LSD. Papírky se nazývají „tripy“. Účinek nastu-
puje po půl až hodině a odeznívá po 6 až 12 ho-
dinách. Závisí na množství LSD v ,,tripu”. 

Vyznačují se předem nevypočitatelným efek-
tem: euforická nebo depresivní nálada, která 
může být provázena úzkostí a panikou. Poruchy 
ve vnímání časoprostoru, čas běží rychleji nebo 
naopak pomaleji, špatný odhad vzdáleností, 
změněné vnímání tvarů, pocity derealizace, při 

vyšších dávkách se dostavují halucinace. Změna 
interpretace reality, snížení kritičnosti, soud-
nosti, přeceňování vlastních schopností 
(zejména tyto účinky jsou velmi nebezpečné, 
pozn. red.) 

Velké riziko u halucinogenů je vznik toxické 
psychózy nebo jiné psychické poruchy. Během 
intoxikace hrozí, že se jedincův stav změní  
v tzv. bad trip, což se dá chápat jako extrémně 
špatný zážitek provázející nepříjemné haluci-
nace a myšlenky.  

Lidé, kteří se rozhodnou užít LSD nebo jiný 
halucinogen, by proto měli pamatovat, že prů-
běh intoxikace závisí do značné míry na osob-
nosti a náladě uživatele (set) a na okolních pod-
mínkách (setting). Rozhodně není dobré užívat 
tyto drogy ve chvílích deprese nebo nějakých 
starostí, zvyšuje se tím riziko bad tripu. Stejně 
tak kombinace s jinými drogami (alkohol...) 

může způsobit nečekané a nepříjemné následky.  
Pokud se setkáte s člověkem, který má po užití 

halucinogenů výše zmíněné nepříjemné stavy, 
měli byste udělat následující. Změnit něco v 
daném prostředí, pustit oblíbenou hudbu, přejít 
do jiné klidnější místnosti. Ujistit dotyčného, že 
stav je způsoben drogou a ustoupí nejpozději s 
účinkem drogy, v žádném případě jej ne-
nechávat samotného. Pomoci může i relaxace a 
uvědomování si dýchání. Je lepší, když člověka 
pod vlivem halucinogenů doprovází někdo, kdo 
pod jejich vlivem není. 

Jakub Lívanský, DiS., Terénní pracovník 
Terénní programy Olomouc 
Sdružení Podané ruce, o.s., Oddělení Walhalla  
Sokolská 48, 779 00 Olomouc 
street.ol@podaneruce.cz  www.podaneruce.cz 
Litovel Čt 12:00 - 18:00 
Telefon: 776 778 263 

Ve čtvrtek 11. února se konala v prostorách 
jídelny na Základní škole Vítězná roadshow k 
projektu Škola mixologie. Střední odborné uči-
liště Litovel ji realizovalo v rámci projektů In-
vestice do rozvoje vzdělávání financovanými 
z ESF. 

Při akci bylo 80 žáků školy seznámeno 
s obsahem projektu, byly jim předány propagač-
ní materiály, shlédli výukové DVD k nově vyu-
čovanému předmětu Technika mixologie. Prů-
běžně mohli ochutnat několik míchaných neal-

koholických nápojů, které namíchali přímí akté-
ři, žáci Středního odborného učiliště pod vede-
ním odborného lektora p. Jančího, který zároveň 
celou roadshow řídil a moderoval. Na dotazy 
žáků odpovídali i další pracovníci projektu Mgr. 
Skácel a Ing. Martínková. 

Cílem roadshow, která navazovala na akci 
z prosince loňského roku na Základní škole 
Jungmannova, bylo přiblížit žákům techniku 
míchání nápojů, ale hlavně vzbudit jejich zájem 
o učební obor kuchař-číšník, se kterým souvisí 
realizace projektu Škola mixologie.Tento obor 
dalším zvyšováním dovedností a znalostí z obo-

ru nápojové gastronomie 
nabízí žákům lepší uplatně-
ní na trhu práce.             
                                         sk 



Obec Pňovice zahájila v polovině ledna výstavbu splaškové kanalizace a 
ČOV. Stavbu provádí na základě výsledků výběrového řízení sdružení 
společností RI-STAV s.r.o. Litovel a TENZA a.s. Brno, technický dozor 
zajištuje IREA s.r.o. Šumperk.  

Obec Pňovice získala dotaci na projekt z Operačního programu Životní 
prostředí. Kanalizace v celkové délce 12 855,1 m zahrnuje sběrné stoky v 
délce 8 164,1 m, odbočné stoky v délce 4 691 m a 267 čerpacích stanic. 
Čistírna odpadních vod bude pracovat na principu mechanicko-
biologického čištění odpadních vod a jemnobublinným provzdušňováním 
aktivace. Realizací projektu bude vytvořen předpoklad pro připojení 849 
obyvatel obce na kanalizaci a ČOV. Z plánovaných celkových výdajů pro-
jektu ve výši 78 509,7 tis. Kč obec získá dotaci z OPŽP, konkrétně z Fon-
du soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj 55 795,7 tis. Kč 
a ze Státního fondu životního prostředí ČR 3 282,1 tis. Kč. Dotaci ve výši 
3 795,0 tis. Kč rovněž přislíbil Olomoucký kraj. Ukončení stavby je plá-
nováno v dubnu 2011.                                              Tisková zpráva 

Ostatní informace najdete: www.opzp.cz, www.mzp.cz, www.pnovice.cz  

V důsledku demografického poklesu se ve všech odborných školách 
vzdělává stále méně žáků. Tento trend se projevil i v naší škole, proto 
jsme se přihlásili a byli vybráni do projektu UNIV 2 KRAJE, který je 
zaměřený na vzdělávání dospělých.  

Cílem projektu je proměna středních škol v Centra celoživotního uče-
ní – partnery zaměstnavatelů či úřadů práce. Má za úkol zlepšit postavení 
řady obyvatel na proměnlivém a náročném trhu práce. Projekt řídí MŠMT, 
řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) a je financován 
z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR.  

Vzdělávání bude zaměřeno na prohlubování nebo rozšiřování už zís-
kaných kvalifikací, případně na získávání kvalifikací nových. Bude pro-
bíhat modulovou formou a v době trvání projektu (minimálně do roku 
2013) bude pro účastníky zdarma. 

V současné době se naši pracovníci školí ve tvorbě modulů, 
v metodách a formách práce s dospělými, abychom měli dostatek certi-
fikovaných lektorů. V další etapě připravíme konkrétní programy, se-
známíme s nimi veřejnost a pak vás – potencionální klienty rádi přivítá-
me na vybraných aktivitách.      Helena Kupková, ředitelka SOU Litovel 

Místní akční skupina Moravská 
cesta (Litovelsko-Pomoraví) o.s. 
uspořádala v roce 2009 druhý roč-
ník soutěže fotografií. Zúčastnilo 
se jí 13 autorů se 60 soutěžními 
fotografiemi. Pořadí jednotlivých 
fotografií určili návštěvníci výstav, 

které se konaly od 1. října 2009 do 31. ledna 2010 v obcích Bílá Lhota, 
Červenka, Haňovice, Cholina, Litovel, Měrotín, Pňovice a Skrbeň. 
Umístění soutěžních fotografií také na webové stránky MAS Moravská 
cesta umožnilo, že se výběru mohli účastnit i občané, kteří neměli mož-
nost výstavu navštívit osobně. K datu ukončení fotosoutěže jsme obdr-
želi 208 hlasovacích lístků a podle odhadů tuto putovní výstavu foto-
grafií navštívilo kolem 900 návštěvníků. 

A jak to tedy dopadlo? Na prvním místě se umístila fotografie 
s názvem Na pastvě (autor Miroslav Pinkava, viz foto), druhé místo ob-
sadila fotografie Litovelské slavnosti 3 (autor Zdeněk Diviš) a třetí mís-
to obsadila fotografie Den s MAS 2 (autor David Křižan). Zvláštní cenu 
získala fotografie Jak plynul čas (autor Zuzana Vatterová).  

Slavnostní vyhodnocení s předáním cen se konalo na Městském úřadě 
v Litovli v budově radnice dne 3. února 2010. 

 
Za účast v soutěži děkujeme všem autorům soutěžních fotografií a vě-
říme, že i letos se zúčastní dalšího ročníku fotosoutěže. 

                                                                                       Ing. Petr David 

MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví) 
vyhlašuje fotosoutěž STAVBY KOLEM NÁS 

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo doručí fotografie formátu nej-
méně A 4 a jejich elektronickou podobu na adresu: Moravská cesta, o.s., 
Svatoplukova 16, 784 01 Červenka, do 30. 6. 2010. Soutěžící může při-
hlásit do soutěže maximálně 5 fotografií, které pocházejí z územní pů-
sobnosti MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. Jde o území 
obcí Bílá Lhota, Bouzov, Červenka, Dubčany, Haňovice, Horka nad 
Moravou, Cholina, Křelov-Břuchotín, Litovel, Luká, Měrotín, Mladeč, 
Náklo, Pňovice, Příkazy, Skrbeň, Slavětín, Střeň a Žerotín – mapa úze-
mí je zveřejněna na www.moravska-cesta.cz. 

Uzávěrka soutěže je 30. června 2010. 
Autoři nejlépe hodnocených fotografií získají finanční odměnu (autor 

fotografie na 1. místě 3000 Kč, 2. místo 2000 Kč a 3. místo 1000 Kč  
s tím omezením, že jeden autor může získat jen jedno finanční ocenění). 
Pořadí fotografií bude určeno hlasováním návštěvníků výstav a hlasová-
ním prostřednictvím elektronické pošty.  

Do soutěže budou zařazeny fotografie, které mají na zadní straně uve-
deného autora, název fotografie a místo pořízení fotografie. Organizátor 
soutěže fotografie neupravuje. Soutěžící svojí účastí souhlasí s případ-
ným použitím fotografií při akcích pořádaných organizátorem soutěže a 
k vydávání propagačních materiálů vyhlašovatelem soutěže.    

Neváhejte – jde o soutěž amatérských fotografií!! 

       Všechny fotografie budou zveřejněny na www.moravska-cesta.cz. 

Místní akční skupina Moravská cesta vybrala tři projekty ze třetí vý-
zvy, které v obcích podpoří. Z nich do správního obvodu Litovle patří 
obec Mladeč, která předložila projekt Rekonstrukce veřejného prostran-
ství v obci. Na jeho realizaci je potřebná částka 2 697 tis. Kč, MAS 
Moravská cesta podpoří projekt částkou 1 716 tis. Kč, další prostředky 
půjdou z obce. Co bude za tuto částku pořízeno? Komunikace ze středu 
obce ke hřišti dostane nový asfaltový povrch, budou upraveny chodníky 
(cca 190 m), dále bude pořízeno 17 parkovacích míst. 

Obec Mladeč má záměr do konce let 2013 mít upravená veškerá ve-
řejná prostranství v obci, což se týká komunikací, chodníků, parkova-
cích míst, veřejné zeleně, mobiliáře. Obec tak bude moci vítat návštěv-
níky mladečských jeskyní v upraveném prostředí a to nejen na přícho-
zích cestách k jeskyním. Bude však třeba podat další projekty a získat 
další prostředky. 

Na rekonstrukci chodníků a komunikací již získaly prostřednictvím 
MAS prostředky obce Červenka a Měrotín. V únoru byly hodnoceny 
projekty obcí podané ve 4. výzvě.                                                     Red. 

CK BAVI Vás zve na tradiční  

Ples přátel dobré zábavy  
6.3. ve 20 hod. ve Velkém a Malém sále Záložny  

Hraje: LIF Olomouc  
V programu: Caramba Litovel, Božský Kája Gott revival, AB-

BA show popové školy Olomouc a jiná překvapení.  
Vstupné: 135,-Kč  

Těšíme se na Vás!  
 

Předprodej v CK BAVI tel. 585342300  



Výstavní síň Městského klubu v Litovli bude letos v březnu již po 
sedmé hostit putovní výstavu obrazů Mikolowské nálady. Do Litovle se 
tak dostanou práce předních polských výtvarníků i výtvarníků ze Slo-
venska či Nizozemí. Česko v Polsku vždy zastupuje výtvarník vyslaný 
na Mikolowský plenér právě Městským klubem v Litovli. V minulosti 
to byl například olomoucký malíř Ladislav Jalůvka, z místních Olga 
Mačkalová a v loňském roce Jana Motlová. A právě pro Janu Motlovou 
jsem si připravila několik otázek: 
Řada lidí vás zná jako redaktorku Litovelských novin. Můžete se čte-

nářům představit jako výtvarnice? 

Maluji od dětských let, na UMPRUM v Brně jsem se nedostala na vy-
braný obor – grafiku, vystudovala jsem tady bytovou architekturu. Na 
fakultě v Olomouci potom obor teorie kultury se zaměřením na výtvar-
né umění. Výtvarné tvorbě se věnuji ve svém volném čase, kterého bylo 
díky povinnostem k rodině někdy pohříchu málo. Nicméně děti již mají 
vlastní rodiny, a tak volného času je v posledních letech podstatně více. 
Vedle volné tvorby jsem zkoušela i keramiku, šperk z kůže, hodně jsem 
se věnovala malbě na hedvábí. V Litovli jsem se po roce 2000 pravidel-
ně účastnila vánočních prodejních výstav Studia Ateliér, měla jsem sa-
mostatnou výstavu při příležitosti koncertu KPH, účastnila jsem se dru-
žební výstavy na Slovensku. Jako pracovnice klubu jsem malovala vět-
šinu rozměrných kulis na první ročník Hanáckých Benátek a další akce. 
V poslední době jsem se dostala do kontaktu s místní básnířkou paní 
Jarmilou Cholinskou a vznikla z toho spolupráce na ilustrování jejích 
publikací; i v současné době se jedna z dalších připravuje k vydání, bu-
de to již čtvrtá knížečka veršů v mé úpravě. Snad tato spolupráce pro-
spěla jak knížkám, tak mně. Práce inspirovaná verši je zajímavá, jsem 
této příležitosti ráda. 

Malířský plenér – co si pod tím mají čtenáři představit? 

V podstatě jde o to, že pořadatel plenéru sezve výtvarníky – malíře, 
sochaře, atd., ti pro něj dejme tomu 14 dní pracují za zajištěný pobyt 
(ubytování, stravování), za příspěvek na materiál. Po skončení plenéru 
zůstává organizátorovi smluvený počet výtvarných děl. Pro výtvarníky 
jsou tato setkání přínosná; navazují se tu kontakty, získávají zkušenos-
ti – proto se jich rádi účastní. 

Jak můžete zhodnotit svůj pobyt na malířském plenéru? 

Jsem velmi ráda tomu, že jsem měla možnost setkat se s výtvarníky 
jiných zemí, zejména polští malíři jsou na plenéru v Mikolowě pokaždé 
zastoupeni na opravdu špičkové úrovni. Takováto setkání jsou vždy vel-
mi podnětná pro vlastní práci, skýtají příležitost kontaktu se současnou 
živou tvorbou… Navíc pobyt v Mikolowě je díky pořadateli plenéru – 
Domu kultury, díky podpoře Městského úřadu a sponzorů – vždy po 
materiální stránce zajištěn na výbornou. A nejen to. V Polsku jsem se 
setkala s velmi vřelým a přátelským přijetím, prostě na plenéru 
v Mikolowě je radost pobývat. Také samotné městečko Mikolow pří-
jemně překvapí atmosférou místa, které má svoji historii, svoje zacho-
valé kulturní památky. Péčí, se kterou Město velmi citlivě udržuje a do-
plňuje památkovou zónu, je historický ráz místa dále rozvíjen. Potvrdilo 
se i tady, že Poláci jsou dobrými obchodníky – jejich obchůdky 
s nabídkou nevietnamského zboží jim můžeme závidět. Každému, kdo 
má cestu Polskem do Katovic mohu zastávku v Mikolowě doporučit.  

Měla jsem možnost navštívit během pobytu i další místa - výstavy 
v galeriích, ateliér známého polského výtvarníka Krištofa Paštuly, řadu 
krásně udržovaných kostelů, kde jsem se mohla v Bujakově potěšit i 
rozsáhlou vzorně udržovanou farní zahradou, shlédli jsme památky ty-
pické slezské architektury. K zajímavostem Mikolowa patří i blízký vá-
penný lom s nálezy zkamenělin. Přesto, že město leží v průmyslové ob-
lasti, skýtá pro práci výtvarníků řadu inspirujících podnětů. 

Město Mikolow bude v letošním roce pořádat jubilejní 20. ročník vý-
tvarného plenéru. Za tuto řadu let se stalo majitelem rozsáhlé sbírky 
současného umění, pro kterou chystá stálou výstavní expozici. A tak 
tento ojedinělý projekt přinese městu další zajímavost a lákadlo pro ná-
vštěvníky.  

Věřím, že při příležitosti březnové vernisáže výstavy Mikolowské ná-
lady v Litovli budeme moci přivítat ředitele Domu kultury pana Gerarda 
Piszczeka, starostu Městského úřadu v Mikolowě pana Marka Balcera, 
jejichž podpory obci výtvarnické je třeba si vážit. 

Využívám také této příležitosti k poděkování Městu Litovel, které 
moji účast na plenéru v polském Mikolowě a účast na slavnostní verni-
sáži výstavy podpořilo. 

 
Výstava, která bude v březnu otevřena v Litovli, měla svoji slavnostní 

vernisáž v Mikolowě 28. listopadu 2009, jako putovní zamíří dále do 
Nizozemí, na Slovensko, do Klimkovic na Ostravsku. Přijměte pozvání 
na tuto prestižní mezinárodní výstavu. Paní Motlová chce navázat na 
svoji reprezentaci Města Litovle v Mikolowě a na podzim tohoto roku 
uspořádat ve Výstavní síni MK autorskou výstavu, rozhodně si ji nene-
chejte ujít. Přeji jí hodně inspirace a radosti z tvoření. 

 
         S Janou Motlovou hovořila ředitelka MK Litovel Hana Voglová 

Z vernisáže výstavy v Mikolowě, ve druhé řadě zleva Hana Voglová, 

Jana Motlová.                                              Foto: Ing. Radovan Vašíček 

Městský klub Litovel a Umělecká agentura Alena Bastlová zve nejen 
milovníky operety na pořad LÍBÁNKY S OPERETOU. Tento zábavný 
pořad s průvodním slovem Františka Štěpána a Aleny Bastlové nabídne 
koncert plný známých melodií v podání protagonistů opery a operety 
Moravskoslezského národního divadla v Ostravě (Jana Hošťáková, Eva 
Zbrožková, Jan Drahovzal, Václav Morys, Petr Miller) a sólisty opery 
Slezského divadla v Opavě Petra Murceka.  

Repertoár operety: Čardášová princezna, Krásná Helena, Paganiny, 
Veselá vdova, Tulák, atd. V taneční sekci vystoupí Zuzana Rausová ne-
bo Dája Roncová. Doprovází členové orchestru pod vedením dirigentů 
Josefa Kostřiby nebo Nenka Slavova.  

Litovelské představení se uskuteční v neděli 7. března v 19:30 v Kon-

certním sále MK Litovel. Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně 
Městského klubu Litovel (www.mklitovel.cz) nebo v TIC (Bavi). -MK- 

Po Měsíci knihy a Měsíci internetu je v českých knihovnách březen vě-
nován návštěvníkům jako Měsíc čtenářů. Připravujeme čtení na přání 
pro děti, ankety, soutěže a nové doplňkové služby.  
 

Ve středu 24. března srdečně zveme na  
SETKÁNÍ S LITOVELSKOU BÁSNÍŘKOU  

paní JARMILOU CHOLINSKOU,  
která připravila průřezový pořad ze své bohaté tvorby.  

 
Veškeré informace o dění v knihovně také na http: 

//www.knih-litovel.cz.  

L. Fišrová 



OKRESNÍ PŘEHLÍDKA TALENTOVANÝCH 
KLAVÍRISTŮ 

středa 3. 3., Koncertní sál MK Litovel, 8 - 18.00 hod. 

pořadatel: Základní umělecká škola Litovel  
 
JOSEF ŠPAČEK – houslový recitál 
čtvrtek 4. 3., Koncertní sál MK Litovel, 19.30 hod., vstupné: 70 Kč 

Nataliya Marfynets – klavírní doprovod, v rámci koncertu KPH  
XIX. MIKOLOWSKÉ NÁLADY  
8. – 25. 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 5. 3. v 17 hod.   
LÍBÁNKY S OPERETOU 
neděle 7. 3., Koncertní sál MK Litovel, 19.30 hod., vstupné: 80, dů-

chodci 40 Kč, na místě +50 Kč 

zábavný pořad s protagonisty Moravskoslezského nár. divadla Ostrava   
RADEK JOHN – Křižovatky 
úterý 9. 3., Koncertní sál MK Litovel, 8.15 a 10 hod., vstupné: 40 Kč  

drogová prevence, beseda pro žáky 8. – 9. tříd ZŠ a střední školy  
KAREL PLÍHAL 
pátek 12. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: 180/150 Kč, 

na místě +50 Kč  

koncert včetně nových písniček z CD „Vzduchoprázdniny“  
SMÍM PROSIT?  
čtvrtek 18. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 8.15 hod., vstupné: 40 Kč  

pořad pro žáky ZŠ 10 - 15 let 

HURÁ, JARO JE TADY!  
ANEB VELIKONOCE JSOU ZA DVEŘMI 
čtvrtek 18. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 10 hod., vstupné: 40 Kč  

pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ, včetně veřejnosti 
 
Maurice Hennequin: PROLHANÁ KETTY 
úterý 23. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: 280/250/200  

francouzská divadelní komedie Divadelní společnosti Háta, obsazení: 
Mahulena Bočanová / Martina Menšíková, Zbyšek Pantůček, Lumír Ol-
šovský / Martin Zounar, Ivana Andrlová atd. 
 
Prodejní VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 
29. 3. – 3. 4., Výstavní síň MK Litovel, PO-PÁ: 10 - 17, SO: 10 - 13 

hod., vstupné: dobrovolné  
tradiční prodejní výstava velikonočních ozdob, kraslic a dekorací, dopl-
něná výstavou dětských prací (ve spolupráci s DDM Litovel) 
 
PŘIPRAVUJEME:  
PETR BENDE & band, PENZION PONORKA (divadelní komedie), 
MARKÉTA MAZOUROVÁ (Mladečské jeskyně) 
 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
 
PŘEDPRODEJ: 
TIC (Bavi) Litovel, nám. Př. Otakara 754, tel./fax.: 582 342 300,  
e-mail: info@bavi.cz 
 
Městský klub Litovel, nám. Př. Otakara 753, tel./fax.: 585 341 622-33, 
775 339 098, e-mail: brustikova@mklitovel.cz,  
www.mklitovel.cz, mestolitovel.cz 

V roce 2010 vystupuje Plíhal s pořadem, který obsahuje nejoblíbeněj-
ší písničky Plíhalovy dosavadní tvorby. Velká část vystoupení je věno-
vána novým písním z CD VZDUCHOPRÁZDNINY, které Plíhal (jak 
sám říká) - „postupně venčí“. Diváci se mohou těšit také na nové bás-
ničky, které jsou již tradičně samozřejmou součástí každého koncertu. 

Karel Plíhal je nejcitlivějším a nejpoetičtějším folkařem současné 
české scény. Už přes dvacet pět let chodí na jeho koncerty lidé všech 
věkových skupin, rozmanitých profesí i hudebních vyznání. Každému 
vždy dodá to, co mu chybí. Uklidnění, přemítání, humor a hlavně svůj 
nezaměnitelný přístup. 

Plíhal tvoří neopakovatelné texty plné poetiky, hledá a nachází zají-
mavé rýmy a slovní spojení. Poté je s lehkostí doplňuje příjemnými me-
lodiemi, a tak vznikají jeho písně, které pohladí.  

Jako umělec se stále vyvíjí, a to hned na několika úrovních. Zaprvé 
jako muzikant - ač platí už od hlubokých let osmdesátých za velmi 
schopného multiinstrumentalistu, především co se hry na kytaru týče, 
stále roste. Jeho současná aranžérsky vynalézavá hra má víc než k tra-
dičnímu folkovému doprovodu mnohem blíž k jazzovému, případně 

klasickému pojetí. Neméně zajímavé 
je sledovat dozrávání Plíhala jako 
autora. Evidentní je jeho směřování 
k maximálnímu zjednodušení, ke 
zkratce. To lze nejlépe ilustrovat na 
vtipných „veršovánkách“, kterými 
tradičně prokládá písně. 

 
Letos se Karel Plíhal představí na 

svých koncertech v sedmdesáti vět-
ších i menších městech České re-
publiky. V Litovli se zastaví v pátek 

12. března v 19 hodin ve Velkém sá-

le Záložny. Vstupenky si můžete za-
koupit v pokladně Městského klubu 
Litovel (www.mklitovel.cz) nebo  
v TIC (Bavi).                     

          -MK- 

Divadelní sezóna pokračuje, na 
jarní měsíce jsou připravena dvě 
divadelní představení. V březnu to 
bude francouzská komedie v po-
dání Divadelní společnosti Háta. 
Hlavní hrdinka Ketty Harrissono-
vá poobědvá náhodně v restauraci 
s rodinným přítelem Jimmy Scot-
tem. Aby neprovokovala manželo-
vu žárlivost, zalže, že byla sama 
ve městě. Její manžel Vilém se od 
číšníka však dozví, že viděl Ketty 
s „neznámým pánem“. Podrobí 
Ketty výslechu, ale ta se dál jen 
zaplétá do své lži. Ani Jimmy, kte-
rý přichází na návštěvu, nenalezne 

odvahu říci pravdu. Vilém označí Ketty za lhářku a oznámí jí, že se od 
ní odstěhuje do Chicaga. Před odjezdem jí ještě vyčte, že mu nechtěla 
dát děti, po kterých on tolik toužil a které mu kdysi slibovala. Vilém od-

jíždí a zoufalá Ketty přistoupí na návrh své přítelkyně a ženy Jimmyho - 
Maggie, aby si manžela připoutala zpátky tím, že adoptuje dítě a Vilé-
movi napíše, že je otcem. Za osm měsíců se Vilém dovídá, že má krás-
ného syna a vrací se celý šťastný ke Ketty. Naneštěstí přijíždí o den dří-
ve, než je vybrané dítě adoptováno. A tak se Ketty, která přísahala, že 
už nikdy nebude manželovi lhát, společně se svými přáteli začíná zaplé-
tat do dalších a dalších lží, které jsou zdrojem nekonečné řady komic-
kých situací... Tato mistrně napsaná situační komedie je uváděna  
s velkým úspěchem po celém světě a i pro naše diváky je zdrojem nejen 
dobré zábavy, ale i poučení...  

Obsazení: Mahulena Bočanová / Martina Menšíková, Zbyšek Pantů-
ček, Lumír Olšovský / Martin Zounar, Ivana Andrlová, Veronika Jení-
ková / Lucie Svobodová, Jana Šulcová / Jiřina Pachlová, Dalimil Klap-
ka / Čestmír Gebouský, Olga Želenská. Režie: Pavel Šimák. 

Městský klub Litovel a Divadelní společnost Háta uvedou francouz-
skou komedii v úterý 23. března v 19 hod. ve Velkém sále Záložny  
v Litovli. Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně Městského klubu 
Litovel (www.mklitovel.cz) nebo v TIC (Bavi).  

                                                                                                      -MK- 



PONDĚLÍ           9.30 – 11.30 hod.        KAŠPÁRKOVO DOPOLEDNE S PROGRAMEM (děti 2,5 – 4 r.), herna 1. patro, Jana Baciak 
                         10.30 – 12.00 hod.       VOLNÁ CVIČEBNA – pro děti a rodiče, skluzavka s balónky, velké míče, cvičebna 2. p.  
                         15.00 – 16.30 hod.       KAŠPÁRKOVO ODPOLEDNE S PROGRAMEM (děti 2,5 – 4 roky), herna 1. patro, Jana Baciak  
                         17.00 – 18.00 hod.       ANGLIČTINA HROU PRO DĚTI A RODIČE (děti 3 – 4 roky), cvičebna 2. patro, Zuzana Krištofová 
                         18.00 – 19.00 hod.       ANGLIČTINA HROU PRO DĚTI A RODIČE (děti 4 – 6 let), cvičebna 2. patro, Zuzana Krištofová 
ÚTERÝ               9.30 – 11.30 hod.       KAŠPÁRKOVO DOPOLEDNE S PROGRAMEM (děti 1,5 – 2,5 roku), herna 1. patro, Jana Baciak 
                         10.30 – 12.00 hod.       VOLNÁ CVIČEBNA – pro děti a rodiče, skluzavka s balónky, velké míče, cvičebna 2. p.  
                         15.00 – 16.30 hod.       BABY KLUB S PROGRAMEM (děti 1 – 1,5 roku), cvičebna 2. patro, Jana Baciak 
STŘEDA             9.30 – 11.30 hod.       EKO DOPOLEDNE PRO VŠECHNY, herna 1. patro, Monika Blažková 
                         10.30 – 12.00 hod.       VOLNÁ CVIČEBNA – pro děti a rodiče, skluzavka s balónky, velké míče, cvičebna 2. p.   
                         16.30 – 18.00 hod.       KLUB ARCHA – biblické příběhy pro děti, 1. (sudý týden), Pavla Eibová 
ČTVRTEK          9.30 – 10.30 hod.       CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (děti 1,5 – 2,5 roku), cvičebna 2. patro, Jana Baciak 
                         10.45 – 11.45 hod.       CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (děti 2,5 – 4 roky), cvičebna 2. patro, Jana Baciak 
                         16.30 – 17.30 hod.       CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (děti 2,5 – 6 let), cvičebna 2. patro, Petra Hublarová 
                         17.30 – 18.00 hod.       POHÁDKOVÁ BABIČKA – čtení a vyprávění pohádek z knížek (děti 2,5 – 6 let), cvičebna 2. patro 
                         19.30 – 20.30 hod.       CVIČENÍ S DENISOU – pro maminky, babičky a holčičky, 2. patro 
PÁTEK               9.00 – 10.30 hod.       BABY KLUB (děti 1 – 2 roky), 1. patro, Jana Skácelová 
                         10.30 – 12.00 hod.       DOPOLEDNE PRO TĚHULKY A MAMINKY S MIMINKY (děti 0 – 12 měs.), herna 2. patro, Skácelová 

AKCE NA BŘEZEN 2010  

Josef Špaček (1986) patří bezpochyby k nejvýraznějším houslistům čes-
ké mladé houslové generace. Již od dětství účinkoval na mnoha význam-
ných koncertech a festivalech. Vystupoval na známých pódiích v Němec-
ku, Anglii, Francii, USA atd.  

Na housle se Josef začal učit hrát soustavně ve svých šesti letech. Stal se 
vítězem mnoha národních a mezinárodních soutěží. V červnu 2009 zvítě-
zil na mezinárodní houslové soutěži Michaela Hilla na Novém Zélandě. V 
červnu 2008 obdržel 3. cenu a cenu poroty mladých na mezinárodní 
houslové soutěži Carla Nielsena v Dánsku. V roce 1999 získal 1. cenu a 
laureátský titul absolutního vítěze na mezinárodní Kociánově houslové 
soutěži. Spolupracoval s Českou televizí, Českým Rozhlasem a radiovou 
stanicí Classic FM.  

Jako sólista vystupoval s Philadelphia Orchestra, Pražskou komorní Fil-
harmonií, Auckland Philharmonia Orchestra, Filharmonií Hradec králové, 
Českým komorním orchestrem, Filharmonickým komorním orchestrem, 
Filharmonií Bohuslava Martinů atd.  

Kromě vlastní sólové hry se intenzivně věnuje komorní hudbě. Spolu se 
svým bratrem Petrem (violoncello) je zakládajícím členem smyčcového 
Starling Quarteta. V létě 2008 se jeho školní kvartet Olympus zúčastnil 
proslulého Bravo! Vail Festivalu v Americkém Coloradu kde působil jako 
kvartet v residenci. V září 2009 nastoupil do třídy Itzhaka Perlmana na 
Juilliard School v New Yorku.  

Zveme všechny posluchače na koncert v rámci KPH, kde houslistu tra-
dičně doprovodí skvělá klavíristka NATALIYA MARFYNETS (Ukrajina). 
Recitál pořádáme ve čtvrtek 4. března v 19.30 hod. v Koncertním sále 
Městského klubu Litovel.  

                                                                                                            -MK-  

KDE? LITOVEL, FARNOST SVATÉHO MARKA 
KDY? 19. - 28. března 2010 

 
Církev svým posláním v naší společnosti promlouvá ke všem a nabízí 

i dnešnímu modernímu člověku nejen nějaký jiný pohled na svět a ži-
vot, ale přichází s konkrétním životním stylem. Lidové misie v našem 
městě chtějí být takovým impulsem pro všechny, kteří hledají a chtějí 
svůj život prožít stylem moderního, ale také věřícího člověka.  

Proto se římskokatolická farnost Litovel rozhodla ve dnech od 19. 
března do 28. března 2010 zorganizovat tyto misie, které mají za úkol 
pozdvihnout a zušlechtit lidskou a duchovní výšku člověka. Zveme na 
tyto misie širokou veřejnost. 

 
Na setkání s Vámi se těší farář P. Josef Rosenberg  

a P. Stanislav Bindas CM ředitel misií 
 

Program misií – společné modlitby, mše svaté, adorace, přednášky 
pro děti, manžele, seniory, zábavné sportovní odpoledne (Sokolovna), 
křížová cesta městem - najdete na plakátech a také na: www.
farnostlitovel.cz 

STŘEDA 10. 3. od 16.30 hod. TVOŘENÍ Z PEDIGU, 2.patro 
Přijďte si vyzkoušet tuto zajímavou techniku – odnesete si vlastní výro-
bek – zvoneček nebo ovečku 
 
STŘEDA 17. 3. od 9.30 – 11.30 hod. DĚTSKÝ BAZÁREK, 2. patro 
Srdečně zveme všechny maminky na prodej levného dětského oblečení, 
(převážně značek Next, Cherokee) 
 
PONDĚLÍ a ÚTERÝ 22. 3. a 23. 3. VSTÁVEJ SEMÍNKO HOLA-
LA, příprava na VELIKONOCE 
Zveme rodiče a děti dle věku na každoroční akci 
bližší informace: Jana Baciak, 731 567 957 
 
PONDĚLÍ a ÚTERÝ 29. 3. a 30. 3. VELIKONOCE A JEJICH 
TRADICE 
Pro rodiče a děti dle věku – kreativní tvoření pro všechny 
bližší informace: Jana Baciak, 731 567 957 

Z masopustního veselí pro nejmenší 

OZNÁMENÍ. K 30. 4. 2010 paní Jana Baciak ukončí svou 
činnost v našem Mateřském centru. Děkujeme za práci, kterou pro naši 
organizaci vykonala a přejeme mnoho úspěchů v její podnikatelské čin-
nosti, které se chce nyní plně věnovat.   

Na uvolněné místo animátorky Mateřského centra hledáme pracovnici 
s dobrými komunikačními a organizačními schopnostmi. Požadujeme 
středoškolské vzdělání a znalost práce na počítači. Pracovní doba - 20 
hodin týdně. Datum nástupu - 1. 5. 2010. Bližší informace na tel. čísle 
736 750 222.    

Pro Mateřské centrum dále hledáme mladou maminku, která má chuť 
zkusit vést aerobik pro děti – 1x týdně v odpoledních hodinách. Bližší 
informace na tel. čísle 736 750 222.                       

Ing. Ludmila Zavadilová 



Uničovské stavební bytové družstvo staví v klidné, ale přitom atraktivní 
lokalitě města Uničova, před plaveckým bazénem, dva bytové domy. Vý-
stavba splňuje požadavky moderního bydlení, tak jak ji dnes chápeme. 
Důkazem je, že součástí bytů jsou garáže, terasy, šatní komory. Samozřej-
mostí je výtah v obou domech, sklepní kóje. Patrně nejlákavější je u této 
výstavby způsob financování. Zájemce uhradí pouze malou část celkové 
ceny bytu - 25 % a může se nastěhovat. Nejčastější otázky jsme shrnuli do 
krátkého rozhovoru: 
 
Dotaz: Opravdu mohou zájemci složit pouze 25 % z ceny? 
Odpověď: Ano, uvedu Vám příklad: byt 2+KK, celková cena 1 829 000,- 
Kč - zaplatíte 25 %, což je 457.250,- Kč. Navíc úvěr, který je nám jako 
družstvu bankou poskytnut, nám umožňuje jistou benevolenci, a tak pří-
padní zájemci o byt nemusí podstupovat složité bonitní řízení. Tím prošlo 
družstvo.  
D: Zbytek ceny budou moci zájemci splácet po dobu 25 let? 
O: Ano. Rozdíl mezi celkovou částkou za byt a složenou sumou, v uvede-
ném případě jde o částku 1 371 750,- Kč upravenou o úrokovou sazbu, lze 
splácet po dobu 25 let. 
D: A kdy začnou tuto částku splácet? 
O: Samozřejmě po nastěhování, takže první splátku zaplatí v listopadu 
2010. 
D: Kolik to bude měsíčně? 
O: Bude záležet na sjednané úrokové sazbě mezi družstvem a financující 
bankou, ale podle dosavadního vývoje lze odhadnout, že měsíčně budou 
nájemci platit (z uvedené částky 1 371 750,- Kč) cca 7.300,- Kč. 
D: Mohu ještě před nastěhováním, třeba v červnu 2010 složit na Váš účet 
další splátku zbylé ceny bytu? 
O: Ano, v průběhu celé stavby (tedy do 9/2010) lze doplatit zbytek ceny. 
Pak bude nájemné pouze ve výši nákladů na služby spojené s bytem, jako 
je dodávka tepla, vody a tak dále. 
D: Mohou v průběhu těchto 25 let někdy provést doplacení zbylé částky? 
O: Ano, je možnost mimořádné úhrady v rámci pětiletých cyklů. A to bez 
sankcí. 
D: Mohou zájemci někdy převést byt do svého vlastnictví? 
O: Ano, po zaplacení celkové ceny mohou byt převést do vlastnictví. Ale 
zároveň lze využít i jiných výhod vyplývajících z družstevního bydlení. 
Například převod členských práv k bytu, nižšího - nebo nulového danění a 
podobně. 
D: Co tedy dostanou za 1 829 000,- Kč (včetně DPH)? 
O: V případě této částky jde o byt 2 + KK = 58,26 m2 se šatní komoru, 
balkon o velikosti 8,28 m2, garážové stání, sklepní kóji, pozemek a mož-
nost využívat výtah. Celková užitná plocha je 86,53 m2. (za m2 cca 
21.200,- Kč včetně DPH). Podrobnosti včetně půdorysů a dalších infor-

mací lze získat na www.osbdunicov.cz, www.byty-unicov.cz, nebo na te-
lefonech 585 00 44 49 nebo 731 869 783. Samozřejmostí je prohlídka vy-
braného bytu přímo na stavbě. 
D: Budou moci případně měnit dispozici bytu? 
O: Ano, dispoziční změny lze akceptovat, pokud se nebude jednat o nosné 
zdivo. Je tam ovšem omezení vyplývající z průběhu stavby. Pokud již bu-
dou vyzděny příčky, pak bude případná úprava finančně náročnější. 
D: A co vybavenost? 
O: Vybavení bytu bude: plovoucí podlahy, dlažba, sanitární technika 
(WC, umyvadlo, vana, míchací baterie). 
D: Mohou si vybrat - změnit i tyto předměty? 
O: Ano, mohou měnit i vybavenost bytu podle svých představ. Kontaktní 
telefony jsou uvedeny na našich stránkách. 
D: A jak byste volila Vy v případě potřeby získat byt? Nové moderní nebo 
starou stávající zástavbu? 
O: Pokud mohu zájemcům o budoucí bydlení poradit, rozhodně bych vyu-
žila této nabídky, která pro svůj způsob financování není běžná, i lokalita 
je svým způsobem jedinečná. Investovala bych do moderního, nového 
bydlení, než prováděla rekonstrukci starého bytu, ve staré zástavbě, kdy je 
zcela nasnadě, že se budu, ne malou částkou, podílet i na rekonstrukci ce-
lého domu (stoupačky, výtah, plášť domu, střecha). Vynaložené finance 
nejsou rozhodně malé.  
Veškeré informace k této lákavé nabídce moderního bydlení získáte na 
www.osbdunicov.cz, www.byty-unicov.cz, nebo na tel.: 585 00 44 49 ne-
bo 731 869 783. 

Dovolujeme si Vás pozvat na 39. pokračování stavebního a technické-
ho veletrhu STAVOTECH Olomouc, který se uskuteční ve dnech 11. – 
13. března 2010 na Výstavišti Flora a již tradičně pomyslně zahajuje sta-
vební sezónu v Olomouckém kraji.  

Na veletrhu se bude prezentovat přes 150 firem s  působností regio-
nální i celorepublikovou. Součástí veletrhu je specializovaná výstava Ba-
zény & Sauny a veletrh pro obnovu památek a historických sídel RENO-
VA. Výstavní expozice jsou umístěny v pavilonech A, E a přilehlých ven-
kovních plochách. Pro návštěvníky je připravena tombola o 1000 cenách a 
brány výstaviště jsou pro veřejnost otevřeny ve čtvrtek a pátek 9 – 18 
hod.; v sobotu 9 – 17 hod.  

Lokalita: Severní II, zahájení výstavby 1. pol. 2010,  
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 Olo-
mouc), 585 153 250 (MěÚ Litovel) 

NEVÁHEJTE, VYBÍREJTE RYCHLE,  
již 67 % bytů a 72 % garáží zamluveno!  

NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA  
V LITOVLI 

Město Litovel – HORSTAV Olomouc  spol. s.r.o. – 
OSBD Olomouc se sídlem v Uničově 



Masopust, na Hané nazývaný OSTATKÊ (jinde také voračky, fašank 
aj.), je období od 7. ledna (tj. po svátku Tří králů) do Popeleční středy, 
kterou začíná 40denní předvelikonoční půst. 

Masopust – Ostatky – bývala doba poměrného klidu a odpočinku od 
práce, která byla vyplněna hlavně svatbami, zabijačkami a s nimi spojený-
mi vzájemnými návštěvami a hostinami.  

Konec masopustu byl také vždy časem veselosti, nevázané bujaré zába-
vy a bezstarostnosti. Čas, kdy lidé zapomínají na „dobré vychování“ a 
chovají se bláznovsky, převlékají se za roztodivné maškary. Chápán byl 
vždy jako „antipůst“, období požitků a hodokvasů s hojností jídla, pití, 
zpěvu a tance, kdy se veselil každý od chudáků po krále. Ačkoliv ještě 
vládne zima, masopustní zábava se již vztahuje k počátku jara a připome-
nutí blížících se zemědělských prací.  

Nejbujařejší zábava provází poslední dny masopustu před Popeleční 
středou. Začíná už posledním čtvrtkem, zvaným „tučný“ nebo „tučňák“. 
V tento den se konaly zabijačky s hostinou a každý si měl dopřát piva, pá-

lenky a mastného jídla, co snesl. K hostině neodmyslitelně patřily i kobli-
hy a další smažené dobroty z kynutého těsta, jako byly „boží milosti“. 

Do posledních tří dnů masopustu – na masopustní neděli, pondělí a úte-
rý – se soustředilo nevázané veselí s tancovačkami a vrchol nastal úterním 
průvodem maškar.  

Od neděle vyhrávala v hospodě muzika. Každá věková vrstva obce měla 
své pole zábavy. V neděli měli tancovačku jen svobodní. V pondělí pak 
ženatí a svobodná chasa se musela spokojit s přihlížením. Úterní tanco-
vačka byla pro všechny. V úterý se začínalo hned po ránu v místní hospo-
dě, kde se aktéři přistrojili za maškary. Průvod maškar (původně předsta-
vovaný pouze muži) obcházel koledou celou vesnici a nevynechal jediný 
dům. Popřáli hospodáři zdraví a bohatou úrodu v novém roce a zazpívali i 
zatančili. Za toto koledování dostávali peníze, víno nebo pálenku, slaninu, 
koláče, koblihy, někde i vajíčka nebo obilí.  

Průvody masek se mnohde dochovaly i dodnes. V průvodech dnes mů-
žeme spatřit medvěda, smrtku, ženu s děckem, nevěstu a ženicha, bábu 
s dědkem v nůši, šašky, kobylu vedenou sedlákem, husara, policajta, žida, 
kominíka, myslivce, cikánku, čerta i další nadpřirozené bytosti nebo zvíře-
cí postavy. 

Každá maškara měla dříve svůj význam, úlohu a místo v průvodu. 
K původním a dodnes tradičním figurám patří medvěd – maškara dříve 
obalená hrachovinou, později žitnou slámou, posléze kožešinou. Symboli-
zuje plodivou sílu, proto jeho povinností bylo tančit s hospodyněmi a mla-
dými dívkami.  

Masopustní veselí končilo večerní taneční zábavou a komickým obřa-
dem pochovávání basy, po němž muzikanti odkládali své nástroje a oprav-
du se nehrálo až do Velikonoc.                                         Stanislava Kulatá 

AKCE SENIORKLUBU LITOVEL - BŘEZEN 2010  
  7. 3.    „LÍBÁNKY S OPERETOU“  
             (pořadatel MK, Koncertní sál MK, začátek v 19.30 hod.) 
  8. 3.    SCHŮZKA SAMOSPRÁVY SENIORKLUBU  
             (malá zasedací síň MěÚ, 15.30 hodin) 
10. 3.    SCHŮZKA SENIORŮ (jídelna DPS, od 16 hodin) 
11. 3.    EXKURZE DO ADRIANY, VÝROBCE TĚSTOVIN, s.r.o.  
             TŘI DVORY (akce MSL, sraz v 15 hodin) 
24. 3.    BESEDA S BÁSNÍŘKOU JARMILOU CHOLINSKOU  
             (Knihovna Litovel 1. poschodí, 16 hodin)  
Připravujeme na duben: 7. 4. - Schůzka seniorů (jídelna DPS, od 16 ho-

din), 12. 4. - Schůzka samosprávy Seniorklubu Litovel (malá zasedací 
síň MěÚ, 15.30 hodin), CYKLOVÝLET BÍLÁ LHOTA - zajímavosti 
obce (akce MSL, možno i autobusem, bude upřesněno) 
21. 4. - BESEDA O SPS KANTIKA S  I. BLEKTOVOU A V. NEDO-
MOU (jídelna DPS, 16 hodin) 
Pravidelné aktivity: RANNÍ PLAVÁNÍ (úterý a čtvrtek od 7 do 8 ho-
din), AKVAGYMNASTIKA (dle zájmu a možností plaveckého bazé-
nu), CVIČENÍ S VELKÝMI MÍČI (dle zájmu, vede paní I. Kohoutová) 
 

Informace o činnosti Seniorklubu též na webových stránkách města - 
www.mestolitovel.cz, v Litovelských novinách, ve vývěsní skříňce na 
Husově ulici, v DPS a v hlášení městského rozhlasu. 

První akcí nového roku byla schůzka seniorů v DPS, 
ale pozornost se soustředila spíše na připravovanou bese-
du s vodáky. Loni v lednu se uskutečnila první, kterou jsme nazvali  
„Vodácký starověk“, a její účastníci vyslovili přání setkat se do roka a 
do dne i s těmi současnými reprezentanty nejúspěšnějšího litovelského 
sportovního odvětví na besedě „Vodácký novověk“. Zpočátku to vypa-
dalo na fiasko, když v Malém sále Záložny sedělo na 30 seniorů a u 
stolku v čele bylo prázdno, ale nakonec vše dobře dopadlo. Přesně pod-
le hesla „Mládí vpřed, staří na svá místa!“ tam zasedli bývalí vodáci – 
Karel Kabelík st., Mgr. Jirka Bednář, Mirek Fendrych, Svaťa Skarup-
ský, Jana Kabelíková a Jarka Köhlerová, když se řada dalších omluvila 
pro nejrůznější důvody. Funkce „svorníku“ mezi minulostí a součas-
ností vodáckého konání v Litovli se ujal Jirka Bednář a podařilo se mu 
skutečně najít kontinuitu v litovelském vodáctví a vyznat se i z lásky 
k řece Moravě. Bez té to, samozřejmě, nešlo i u těch ostatních. Vzpo-
mínalo se na různé výpravy, závodění i úsměvné příhody. 

Pohledem do dneška bylo setkání se současnými reprezentanty Mi-
chalem Kučerou a Vojtou Hudečkem. Ten první je již zkušený borec, 
ten druhý teprve benjamínek. Michal přinesl ukázat 32 medailí, které 
dosud získal, mezi nimi i bronzovou z mistrovství světa ve sjezdu na 
divoké vodě v Karolíně (USA) v roce 2007 a bronzovou medaili 
z mistrovství světa v Itálii (2008). Většinu medailí získal ze závodů 
Českého poháru, který má vždy pět závodů do roka. Byli vzpomenuti i 
další úspěšní: Neset, Novosad, Soukeník, Bukna, Balatková i ti, kteří 
stojí za jejich úspěchy, například Čamek, Dimov, Kutý či Daševský. 
Škoda, že se o úspěších našich vodáků téměř vůbec neví. A že je čím se 
chlubit, je nasnadě. Co takhle využívat média i mimo BOBR CUP, tře-
ba právě tyto Litovelské noviny? 

Z březnových akcí vás zvu zejména na „Líbánky s operetou“. Vstup-
né je pro nás skutečně spíše symbolické, pouhých 40,- Kč. Nenechte si 
ujít ani besedu s litovelskou básnířkou a spisovatelkou Jarmilou Cho-
linskou. Tentokrát nám azyl poskytne Knihovna Litovel, která je spolu-
pořadatelem akce. Součástí besedy budou i ukázky z díla paní Jarmily. 
Zda se nám podaří zajistit i zájezd do Moravského divadla Olomouc, 
který máme v plánu, ukáže až nabídka repertoáru a možnost zakoupení 
většího množství vstupenek. Včas budeme potenciální zájemce infor-
movat na některé z výše uvedených akcí.                                            hj 

SERVIS CHLAZENÍ 
Záruční a pozáruční opravy chladniček a mrazniček 

Plnění autoklimatizací 

Satora Miroslav 
Fischerova 16, 779 00 Olomouc 

Mob.: 602 935 125, tel.: 585 244 128, 
E-mail: chlazeni.satora@seznam.cz 

Aktéři masopustního veselí – soubor Hanačka předvedl komponovaný 

pořad na téma masopustu na svém Hanáckém bále na Záložně v Litovli. 



SPORT  SPORT  SPORT  

Milí čtenáři, soutěž pokračuje! 
Poznáte na fotografii detail architektury, které 
budovy v Litovli je ozdobou? Uveďte ulici, 
číslo popisné, příp. vžitý název. Odpovědi nám 
prosím posílejte na adresu redakce do 15. břez-
na. 
             Městský úřad Litovel 
             Nám. Přemysla Otakara 778 
             784 01 Litovel 
E-mail: litovelskenoviny@mestolitovel.cz 
Podatelna MěÚ Litovel – možno doručit osob-
ně. Obálku označte „Soutěž LN“. 
 
Vylosovaný výherce obdrží tříměsíční před-
platné Litovelských novin zdarma.  

Těšíme se na vaši účast v soutěži! Redakce 

Správná odpověď na soutěžní otázku v LN 
č. 2 byla: Gymnázium Jana Opletala, Litovel. 
Do redakce nám přišlo celkem 19 odpovědí, 
což jsme ani neočekávali. Z nich jen jedna 
uvedla nesprávný objekt.  

Šťastnou výherkyní soutěže je paní Irena 
Filipová z Litovle.      BLAHOPŘEJEME!  

Prodám byt 2+1 v OV na ulici Novosady 
v Litovli. Byt je ve 4. NP, užitná plocha 52 
m2, samostatné pokoje, parkety, klidná loka-
lita, parkování před domem. Dům je po revi-
talizaci, zateplen, s novými plastovými okny. 
Byt je volný k okamžitému nastěhování. 
Tel.: 608 756 600  

Prodám byt 2+1 (52 m2) na ulici Vítězná 
v Litovli. Byt je ve 2. NP s výtahem. Dům je 
po revitalizaci, zateplen s novými plastový-
mi okny. Byt má ÚT a ohřev TUV plynem a 
je volný k okamžitému nastěhování. Tel.: 
608 756 600 

Ve středu 10. února proběhl ve sportovní hale ZŠ Vítězná již 2. roč-
ník mezitřídního turnaje v miniházené O putovní pohár ředitele školy. 
Stejně jako v minulém školním roce, i letos se hrálo ve dvou věko-
vých kategoriích. Tu mladší tvořila družstva druhých a třetích tříd, tu 
starší družstva čtvrtých a pátých tříd. Turnaje se zúčastnila i 3 druž-
stva ze ZŠ Jungmannova a mimo soutěž hrála starší děvčata, která tré-
nují v DHK Litovel. Letos poprvé byl turnaj vyhlášen pro kompletní 
smíšená družstva, takže první poločas vždy hrála děvčata a druhý po-
ločas kluci. Bodoval se zvlášť každý poločas a potom i celkové skóre.  

Ve finále mladší kategorie se střetlo družstvo 3. C a 3. A. Dívky 3. 
C vyhrály svůj poločas 3:0 (všechny 3 góly dávala Tereza Coufalová) 
a položily tak základ k celkovému vítězství. Kluci 3. C potom sice 
svůj poločas s kluky ze 3. A prohráli 1:2 (za 3. C dával gól Michal 
Bandík, za soupeře dávali branku Jiří Šana a Tomáš Laža), ale celko-
vé vítězství 4:2 tak připadlo 3. C. Dívčí část vítězného týmu tvořily 
Pavlína Pěrušková, Adéla Protivánková, Šárka Rosmanová, Tereza 
Coufalová a Lucie Eliášová, chlapeckou část Michal Bandík, Jan Gaz-
dík, Lukáš Vybíral, Jakub Šmoldas a Jiří Protivánek.  

Finále starší kategorie bylo strhující ukázkou házenkářského umění 
obou družstev. Není se čemu divit, vždyť na obou stranách, mezi děvča-

ty i chlapci, hráli prim členové házenkářských oddílů. Dívčí polovinu 
zápasu vyhrála 5. B díky dvěma trefám Šárky Šenkové 2:1, za poražené 
skórovala Karina Tsyhanyn. 5. B vyhrála i chlapeckou část utkání, za 
vítěze dával 4 góly Michal Zavadil, za poražené dvakrát skóroval Mar-
tin Papula a jednou Petr Finger. Celkově tak 5. B zvítězila 6:4. Vítězný 
tým tvořily Šárka Šenková, Aneta Zavadilová, Lenka Dostálová, Barbo-
ra Němcová a Michaela Blehová, z kluků to byli Milan Štýbnar, Michal 
Zavadil, David Bednář, Radomír Šmoldas a Matěj Přikryl.  

Turnaj se uskutečnil díky spolupráci vedení školy a odboru škol-
ství, kultury a sportu MěÚ Litovel, finančně na ceny přispěly oba 
litovelské házenkářské oddíly - DHK Litovel a Tatran Litovel. 
Zvláštní poděkování patří paní zástupkyni Haně Vašíčkové a paní 
vychovatelce Aleně Albrechtové za pomoc při organizaci turnaje, 
klukům ze druhého stupně, kteří pomáhali při zápisech utkání, 
všem učitelkám a učitelům, jejichž třídy se turnaje zúčastnily a  
v neposlední řadě všem zúčastněným žákům.                              VH 

Velmi úspěšný byl nábor žáků základních 
škol pro kuželkářský sport o letošních jarních 
prázdninách. Po dva dny byla kuželna plná 
nadšené mládeže. Soutěžilo se na 60 hodů do 
plných. Zúčastnilo se 44 chlapců a děvčat, kte-
ří projevili velký zájem o tento sport.         J.Č. 

Výsledky:  
Hoši do 12 let             Dívky do 12 let 
1. Pěruška P. 187 b.    Molnarová M.  178 b. 
2. Hampl P.   182 b.    Dostalová J.     153 b. 
3. Skýva M.   181 b.    Kerplová M.     151 b. 

  
Hoši 12 – 15 let          Dívky 12 – 15 let 
1. Šmíd J.      221 b.   Hlubinková P.   189 b. 
2. Peč M.       181 b.   Mülerová J.       173 b. 
3. Přidal M.   179 b.   Mazalová K.      173 b. 

Tréninky dívek ročníků 1999 a mladší  
jsou každé úterý a středu od 15 do 16 hodin na hale ZŠ Vítězná. 

Výbor kuželek děkuje základním školám za dobře zajištěnou účast na této akci. 
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S.E.P. – reality NABÍZÍ: 
Tel: 585 342 086, 606 780 378 

Poděbradova 751, 784 01 Litovel  

• prodej RD Brníčko u Uničova 4+1, no-
vost., pozemek 500 m2, cena v RK. 

• prodej poz. v Litovli, 809 m2, určený pro 
výst. RD s nutností zřídit inž. sítě (cca 550 
tis.), cena 470 tis. vč. projektu + zřízení IS 

• pronájem nebytových prostor v Uničově, 
2.500 m2, vhodné pro výrobu, skladování 
apod. Volné od 11/2009, náj. 100.000,- Kč/
měs. + energie. 

• zprostředkováváme prodej nové výstavby 
17 RD v lokalitě Křelov – Břuchotín, bližší 
info: www.carmanhome.cz  
 
Přijmeme pracovníka pro výkon administrativ-
ní správy nemovitostí a inženýr. činnosti. Poža-
dujeme znalosti v oboru stavebnictví a právní-
ho minima v oblasti nájemních, podnájemních, 
kupních, zprostředkovatel. aj. smluv.  
Adresa: S.E.P.- reality, Pavlína Stehlíková, Po-
děbradova 751, 784 01  Litovel, e-mail:  

sep.reality@email.cz 

♦ MONTÁŽE A OPRAVY MONTÁŽE A OPRAVY MONTÁŽE A OPRAVY MONTÁŽE A OPRAVY     
                ANTÉN, SATELITŮANTÉN, SATELITŮANTÉN, SATELITŮANTÉN, SATELITŮ    
♦ SPEKTRÁLNÍ SPEKTRÁLNÍ SPEKTRÁLNÍ SPEKTRÁLNÍ     
                ANALÝZA SIGNÁLŮANALÝZA SIGNÁLŮANALÝZA SIGNÁLŮANALÝZA SIGNÁLŮ    

JOSEF KULICH, LitovelJOSEF KULICH, LitovelJOSEF KULICH, LitovelJOSEF KULICH, Litovel    

Palackého 1001 Palackého 1001 Palackého 1001 Palackého 1001     

mobil: 603 538 093 

e-mail: anteny.kulich@quick.cz 
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 

Ekologická likvidace vozidel zdarma 
- ekologická likvidace vozidel s potvrzením o likvidaci  
- možnost odvozu vozidel k likvidaci  
- výkup vyřazených AKU baterií a katalyzátorů 
Autovrakoviště Horka nad Moravou, Ing. Jiří Žoch 
Olomoucká 34 – areál Delta Army,  tel.606724755,736600604, email: zochjiriseznam.cz     

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

Ortopedická ambulance  

Mohelnice, Okružní 10  

MUDr. MATUŠKA Jiří  

nabízí léčbu  

RÁZOVOU VLNOU  
Je to účinná metoda při léčení  
kloubních a úponových bolestí  

(např. tenisový loket, patní ostruha, bo-
lesti při artróze)  

Ordinační hodiny: každé úterý 

7.30 – 12.00 a 12.30 – 14.00 hodin. 

tel.: 583 433 450  

NOVÁ PROVOZOVNA  

V LITOVLI NA PALACKÉHO ul. 34.  
 

PROVÁDÍME KOMPLETNÍ SERVIS  

VÝMĚNY AUTOSKEL PŘES POJIŠŤOVNY 

ZDARMA 

TEL. 585 154 631 MOB. 724 158 043 

Dne 31. března 2010 končí termín pro zaplacení poplatku za komunální odpad a poplatku za psy. 
Víte, že nemusíte při placení místních poplatků ztrácet čas čekáním ve frontě u pokladen na 

městském úřadu? Stačí málo a získáte spoustu volného času.     
Platbu místního poplatku za psa či za komunální odpad je možno poukázat bankovním pře-

vodem ve prospěch příjmového účtu Města Litovel 19 – 3620811/0100 a k tomu zaslat avízo, 
které bude obsahovat informace, jež nám umožní Vaši platbu identifikovat a správně zaúčto-
vat. Pro zaslání avíza můžete využít náš formulář (žádosti a formuláře), popřípadě stačí napsat 
potřebné informace (datum, z kterého účtu, pod jakým variabilním symbolem, poslaná částka, 
a informace o tom kolik, který poplatek, za koho a za jaké období platíte, Vaše jméno a adresa) 
do e-mailu a zaslat nám je na adresu: poplatky@mestolitovel.cz  Pro rok 2010 je poplatek za 
komunální odpad 480 Kč / osoba / rok.  

Sklenářství Müller, Nádražní ul. 1002,  
Litovel 78401, tel. 585 341 698.  

Nově je otevřeno pouze v pondělí,  
ve středu a v pátek od 8.00 do 14.00 hod. 

Dne 11. 3. 2010 je světový den ledvin.  
V rámci tohoto dne Hemodializační oddělení 
šternberské nemocnice připravilo DEN OTE-
VŘENÝCH DVEŘÍ pro co nejširší veřejnost.  

Všichni občané, kteří budou mít zájem, si mo-
hou prohlédnout oddělení hemodialýzy a využít 
nabídky zdarma tzv. - screeningové vyšetření led-
vin - vyšetření moče, změření krevního tlaku a 
pohovoru s primářkou MUDr. Zahálkovou.  


