
S nastupujícím jarem je zahajována stavební 
činnost; přinášíme informace o investičních ak-
cích Města Litovel, které již byly nebo budou  
v jarních měsících právě díky získaným dotacím 
zahájeny. 

Jako první zahájila koncem února firma MO-
DOS Olomouc stavbu kanalizace v místní části 
Tři Dvory. Jde o investici v celkovém objemu 
18,5 mil. Kč, za které bude vybudována kanali-
zace v celé obci v délce 3,95 kilometru. Odpad-
ní vody z této jednotné kanalizace budou vede-
ny na čistírnu odpadních vod v Litovli. Investič-
ní akce má být hotova do konce roku 2010.  

Největší investiční akcí zahajovanou v tomto 
roce bude dostavba kanalizace v Litovli, která 
bude zahrnovat ulice Žerotínovu, Rybníček, 
Švermovu a dále místní část Chořelice; v celko-
vé délce 3,64 kilometru. V rámci akce dojde i k 
intenzifikaci čistírny odpadních vod a úpravě 
čerpacích stanic. Stavba bude dle předpokladu 
zahájena koncem dubna - počátkem května. 
Vzhledem k rozsahu prací bude dle plánu celá 
akce dokončena koncem roku 2011, vyžádá si 
náklady 118 mil. Kč. Prostředky získalo Město 
Litovel stejně jako v případě kanalizace Tři 
Dvory z EU, konkrétně z Operačního programu 
Životní prostředí. Z Fondu soudržnosti EU bude 
financováno přibližně 66 % nákladů (77 mil. 
Kč), Státní fond životního prostředí poskytne 
dotací přibližně 5 % (5,5 mil. Kč) a půjčku ve 
výši 12,5 mil. Kč, zbylých přibližně 23 mil. Kč 
bude hradit Město Litovel včetně neuznatelných 
nákladů stavby. Výběrové řízení na dodavatele 
stavby ještě nebylo ukončeno, výběrová komise 
doporučila sdružení firem Metrostav a STRA-
BAG. U obou uvedených stavebních akcí bude 
třeba počítat s omezením dopravy. 

Město dále připravuje projekty na výstavbu 
kanalizací v Rozvadovicích, Unčovicích, Březo-
vém a v Chudobíně, na jejichž financování po-
žádala o dotaci Ministerstvo zemědělství. 

 
V březnu již byly zahájeny práce na revitaliza-

ci Olomouckého rybníka. Je to další akce finan-
covaná z fondů Evropské unie (z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj) v rámci Operační-
ho programu Životní prostředí. Z celkových 4,9 
mil. Kč bude z EU uhrazeno 85 % nákladů (4,2 
mil. Kč), Státní fond životního prostředí poskyt-
ne dotaci 5 % (250 tis. Kč) a zbylých 0,5 mil. 
Kč uhradí Město Litovel ze svého rozpočtu.  

Revitalizace rybníka bude spočívat v úpravě a 
zpevnění břehů rybníka a ostrova. Bude odstra-
něn nános, zrekonstruován požerák a vytvořena 
pobřežní mělčina s tůněmi osazená mokřadními 
a vodními rostlinami. Kolem rybníka budou vy-
sázeny stromy a keře. Součástí je i rekonstrukce 
napájecí stoky v délce 262 m a bude provedena 
včetně vtokového a výtokového objektu. Stavbu 
provádí litovelská stavební firma Vymětal s.r.o. 
a má ji dle záměrů v tomto roce dokončit. 

 
Začátkem května bude započata rekonstrukce 

ulice Cholinské v Litovli, zhotovitelem stavby 
firmou STRABAG má být dokončena za 2 mě-
síce. Tato investiční akce si vyžádá náklady ve 
výši 6,5 mil. Kč, které bude Město Litovel hra-
dit z vlastních zdrojů s tím, že je přislíben fi-
nanční podíl na opravě ze strany firem, které 
zde mají sídlo (VHS Čerlinka, MJM). Ulice 
Cholinská je slepou ulicí, nelze tedy přistoupit  
k její úplné uzavírce, nejde ani řešit situaci při 
rekonstrukci objížďkou. Přístup k objektům  
v ulici bude proto v době výstavby komplikova-
ný.                                        Odbor MHaSI, red. 

 Z obsahu: 

Firma CARMAN, a.s. Uničov, přijme: 

Ředitele – manažera střediska staveb 
Požadujeme: SŠ, VŠ vzdělání, praxe v říze-

ní kolektivu, manažerská praxe minimálně 3 
roky, zkušenost s řízením stavební společnos-
ti výhodou, komunikativnost, schopnost řídit 
kolektiv, práce na PC, řidičský průkaz skupi-
ny B, flexibilní pracovní doba, velmi dobré 
platové ohodnocení. Nástup ihned.  

Administrativního pracovníka  

pro dotační programy 
Požadujeme: SŠ,VŠ vzdělání, praxe ve 

zpracovávání dotačních programů podmín-
kou, přehled v dotačních titulech, řidičský 
průkaz skupiny B, práce PC, samostatnost.  

Kontakt: chlibkova@carman.cz 

Vážení spoluobčané,  
v neděli 2. května 2010 se bude konat v Javo-

říčku pietní vzpomínka k 65. výročí vypálení 
této malebné obce i hromadné popravy všech 
javoříčských mužů.  

O účast na pietním aktu bývá z řad našich spo-
luobčanů velký zájem, jsou však časté připomín-
ky ke špatnému autobusovému spojení z Litovle. 
MO ČSSD se proto letos rozhodla zajistit cestu 
na pietní vzpomínkovou akci do Javoříčka vy-
pravením autobusu.   

MO ČSSD Litovel vám tak umožní účast na 
uvedené akci, autobus odjíždí ze zálivu autobu-
sového nádraží Litovel 2. května 2010 v 9.45 
hodin.  Z d a r m a  vás do Javoříčka odveze a 
domů zpět přiveze kandidát za ČSSD pro volby 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pan 
Miloslav Číhal z Litovle, který se těší na setkání 
s vámi při pietní vzpomínce v Javoříčku.  

Pietního aktu v Javoříčku se letos účastní pre-
zident republiky pan Václav Klaus, který již 
svoji účast přislíbil. Dále se účastní delegace  
z vlády ČR i další významní představitelé naše-
ho veřejného života.  

Na pietní vzpomínku jste rovněž srdečně zvá-
ni pořadateli akce.                                         M.Č. 

•  ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY  
•  SVOZ ODPADŮ – TERMÍNY 
•  VÝZVA UKLIĎME SVĚT 
•  LESNÍ ŠKOLKA V PODOLÍ 
•  NABÍDKA VHS ČERLINKA 

Vypuštěný Olomoucký rybník 

Foto: J. Motlová 



Počet lidí propuštěných z důvodu konzumace alkoholu v pracovní do-
bě meziročně prudce vzrostl. Vyplývá to z březnového výzkumu v 73 
českých firmách agentury Commservis.com, která se dlouhodobě zabý-
vá výzkumy trendů. Alkohol se oproti roku 2009 dostal v žebříčku dů-
vodu propuštění ze zaměstnání z osmnáctého na smutné šesté místo.  

„V roce 2009 jsme prodělali největší meziroční růst nezaměstnanosti 
od roku 1993. Dnes je ovšem ztráta zaměstnání mnohem závažnější, ne-
boť jsou lidé zatíženi úvěry, které oproti roku 1993 vzrostly o stovky 
procent. Na konci minulého roku české domácnosti dlužily u bank a fi-
nančních institucí 983,32 miliardy korun,“ vysvětluje příčiny depresí ze 
ztráty zaměstnání specialista na krizovou komunikaci a řízení Tomáš 
Zdechovský z agentury Commservis.com. Zaměstnanci se obávají ztráty 
zaměstnání, a tak často řeší své stresy a problémy alkoholem, kterým se 
uvolňují. „Lidé v patových situacích často sahají po nejsnazším řešení, 
kterým může být únik z reality skrze alkohol,“ dodává Zdechovský.  

Zákoník práce v případě alkoholu mluví jasně. Ukládá zaměstnancům 
povinnost nepožívat alkoholické nápoje na pracovištích zaměstnavatele. 
Nesmí ho užívat ani mimo pracoviště během pracovní doby, ani nastu-
povat do práce pod jeho vlivem. Pro zaměstnavatele znamenají zaměst-
nanci pod vlivem alkoholu potencionální problémy, proto je kvůli bez-
pečnosti práce při provinění raději ihned propustí. 

Zvýšený zájem o alkoholické nápoje zaznamenali i obchodníci, z je-
jichž regálů nejčastěji mizí levnější alkohol. Podle psychologů tento 
trend skrývá velké nebezpečí, neboť mezi občasným pijáctvím a alkoho-
lismem je tenká hranice, která je u každého jedince odlišně citlivá. Člo-
věk pak nejen, že přijde o práci, ale rozloží i svůj osobní život. 

Zuzana Ducháčová 

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou 
jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. prosince 2010!    

Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu řidičské průkazy pozbý-
vají platnosti. 

Aktuální počty řidičů z pověřeného úřadu Litovel: ke dni 15.3.2010 
zbývá vyměnit 1455 řidičských průkazů, jejichž platnost končí 
31.12.2010, bohužel zatím nedochází ze strany řidičů ke zvýšenému zá-
jmu o výměnu těchto řidičských průkazů. 

Doporučujeme Vám výměnu řidičského průkazu neodkládat. S blí-
žícím se koncem stanoveného termínu pro výměnu řidičských průkazů 
(31. prosince 2010) lze očekávat na úřadech zvýšenou kumulaci řidičů 
(osob) a nezapomínejte, že vyřízení žádosti o vydání řidičského průkazu 
trvá až 20 dnů.                                            Odbor dopravy MěÚ Litovel 

BLAHOPŘÁNÍ.  
Dne 4. dubna oslaví krásné životní jubileum – 85 let  

pan Blahoslav Ambrož z Litovle.  
Zdraví, pohodu a elán do dalších roků mu přeje  
parta kamarádů 1 – 3. Rádi vzpomínáme na krásné zážitky 
ze společných výšlapů. 

TRADIČNÍ DĚTSKÝ DEN  
dopoledne plné soutěží, her a zábavy.  

1. května 2010  Dopravní hřiště - park Míru, začátek v 9.00 hod.  

Pro děti zdarma – skákací hrad a jízda na koni.  
K poslechu hrají Piňovští kanci, tradiční občerstvení zajištěno.  

Pořádá DDM ve spolupráci s ČSSD 

Zastupitelstvo města Litovel schválilo na svém 28. zasedání dne 11. 
března 2010 rozpočet Města pro tento rok. Na příjmové stránce rozpoč-
tu je 229 mil., na výdajové 252, dofinancovat bude třeba 23 mil. Kč. 

Starosta města Litovle MVDr. Vojtěch Grézl k tomu uvedl:  
„Sestavování letošního rozpočtu bylo velmi složité. Výpadek ve výbě-

ru daní za rok 2009 se projevil částkou 18 milionů, které v sestavování 
rozpočtu města chybí. Obdobnou situaci ve výběru daní můžeme očeká-
vat i letos. Z těchto důvodů bylo třeba přistoupit k úsporným opatřením. 
Na rozpočtu jsme krátili všechny naše příspěvkové organizace, školy, 
sportovce, osadní výbory. Úsporná opatření z pochopitelných důvodů 
nepůsobí příznivě, jsou k nim vznášeny výhrady. Prostředky jsou šetře-
ny i na úřadě, nebudou přijímáni další pracovníci, tak, jak požaduje 
např. odbor výstavby nebo dopravy.  

Na druhé straně je třeba využít dotací. Ty jsou přínosem i přesto, že 
Město si bude muset částky na dofinancování vypůjčit. Dostali jsme dota-
ci na koupaliště 20 mil. Kč. Jednání o obnově koupaliště jsou velmi složi-
tá. Zastupitelstvo Města neschválilo na svém 28. zasedání prostředky na 
zpracování projektu koupaliště, na předchozím jednání však chválilo přije-
tí dotace. Ještě v tomto týdnu (24.3.) je proto svolána pracovní schůze Ra-
dy Města a zastupitelstva města, která se bude touto problematikou zabý-
vat. V podstatě jsou tady dvě varianty řešení – koupaliště s nerezovou va-
nou, které je dražší variantou, výrazně levnějším řešením je přírodní kou-
paliště s biologickým čištěním vody. Obnova koupaliště má být započata 
letos v září, tak, aby v příštím roce bylo připraveno na sezónu. 

Další dotace z ROP Střední Morava (EU) jsou přislíbeny na cyklos-
tezky Litovel – Tři Dvory, Litovel – Chořelice hřbitov a Rozvadovice – 
Unčovice. 

Na rekonstrukci podkroví muzea a vybudování depozitáře byl zpraco-
ván projekt v celkovém objemu 22 mil. Kč a nyní se čeká, jak dopadne 
podaná žádost o dotaci z ROP Střední Morava na 18 mil. Kč.  

Z dalších větších akcí, kde Město čeká, jestli budou podané žádosti o 
dotaci podpořeny, je to např: III. etapa – dokončení regenerace sídliště 
Vítězná (Ministerstvo pro místní rozvoj), zateplení SOU, zateplení MŠ 
Gemerská, obnova zeleně na litovelském hřbitově (vše EU - Operační 

program Životní prostředí) a na sídlišti Severní (EU - MAS Moravská 

cesta) či budování kanalizace v místních částech Chudobín, Rozvadovi-
ce, Unčovice, Víska a Březové (vše Ministerstvo zemědělství). 

Náměstí a přilehlé ulice Masarykova a 1. máje - tady probíhají jedná-
ní s památkáři a intenzivní projektová příprava. Celková investice by 
byla 50 mil. a Litovel se na ni pokusí získat dotaci z ROP Střední Mora-
va v červnové výzvě. Je tady velký předpoklad tyto prostředky získat. 

V lokalitě Pavlínka je plánována výstavba rodinných domů, probíhá 
projekční příprava na 1. etapu – infrastruktura. Pro tuto 1. etapu jsou 
vyřešeny majetkové vztahy k pozemkům. Na zasíťování pozemků pro 
výstavbu rodinných domů nelze získat prostředky z dotací. Na druhou 
stranu by bylo vhodné využít současný trend v nabídce firem, které jsou 
v době krize ochotny přistoupit na šetření prostředků investorem a za-
jistit výstavbu levněji kvůli zachování pracovních míst.“ 

 
Za informace pro Litovelské noviny poděkovala Jana Motlová 

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 



71. schůze Rady města Litovel  

se konala dne 25. února 2010 

 

Granty na celoměstské kulturní 

akce: Grant se bude týkat pouze 
Litovelských slavností, Hanácké 
Benátky budou hrazeny z rozpočtu 
MK. 
Rada města dává souhlas:  

• Městskému klubu Litovel s umí-
stěním stánku s občerstvením ve 
dvoře MK Litovel s tím, že hudeb-
ní produkce vždy skončí do 22.00 
hodin, alkoholické nápoje budou 
podávány pouze v prostoru předza-
hrádky a provozovatel L. S. předlo-
ží smlouvu se spol. .A.S.A. o likvi-
daci odpadů. 
Rada města nesouhlasí:  

• s pronájmem části prostranství na 
nám. P. Otakara za účelem umístě-
ní mobilního občerstvení M. P. z 
Olomouce 

• s prominutím nájemného KD 
Nasobůrky paní L.B. z Náměště n. 
H. za akci dne 1.8.2009, ale sou-
hlasí se zaplacením poplatku jako 
pro místního občana. 
Rada města vyhovuje žádostem a 

souhlasí: 

• s požadovanými změnami nájem-
ních vztahů k bytu v domě č.p. 
691/1 v ul. Severní v Litovli 

• s  prominutím platby za spotřebu 
elektřiny a plynu při dětském maš-
karním plese v KD Nasobůrky dne 
6. 2. 2010, žádá KRPŠ při ZŠ Na-
sobůrky 

• s prominutím platby za spotřebu 
elektřiny a plynu při dětském maš-
karním plese dne 13. 3. 2010 v KD 
Unčovice – žádost MŠ Unčovice. 
Rada města souhlasí:  

• se snížením celkového nájemné-
ho o udržovací poplatek z vybavení 
Turistické ubytovny v Savíně od 1. 
3. 2010, a to ze stávajícího měsíč-
ního nájemného 927,- Kč na 667,- 
Kč/měsíc 

• s ukončením nájemní smlouvy na 
pronájem části pozemku parc.č. 
427/1 ost. plocha, v k.ú. Litovel, 
(pozemek pod unimobuňkou, včet-
ně manipulačního prostoru), uza-
vřené mezi ML a p. M. N., k 1. 4. 
2010. Současně RM souhlasí se 
zveřejněním záměru pronájmu 
předmětné části pozemku.  

• s pronájmem pozemků v prosto-
ru Staroměstského náměstí u koste-
la sv. Filipa a Jakuba, nájemci MO 
KDU-ČSL a pořadatelce kulturní 
akce Mgr. R. H. z Litovle, na nedě-
li 9. května 2010, za jednorázové 
nájemné 100,- Kč. Pronájem pro-
stranství pro pouťové atrakce bude 
řešit odbor MHaSI a finanční pro-

středky z  pronájmu zůstanou 
na účtu Města Litovel. 

• s výsledkem hodnocení a do-
poručením komise pro výběr 
zhotovitele veřejné zakázky na 
akci: „Litovel, ul. Cholinská – 
stavební úpravy I. a II. část“. 
Dále rada souhlasí s uzavřením 
smlouvy o dílo s  firmou STRA-
BAG a.s., Praha, za nabídkovou 
cenu 6.517.379,- Kč 

• s uzavřením Smlouvy o dílo na 
zpracování žádosti o dotaci z Ope-
račního programu Životní prostředí 
pro projekt „Energetické úspory – 
SOU Litovel, Komenského ul.“  
s Mgr. E. P. z Vítonic 

• s vyřazením nefunkčního, zasta-
ralého nebo neopravitelného majet-
ku ZŠ Vítězná a ZŠ Jungmannova.  
Rada města rozhodla:  

• žádost TJ Tatran Litovel o pře-
hodnocení výše příspěvku z roz-
počtu města na rok 2010 odložit na 
schůzi rady města, na které se bu-
dou projednávat výsledky hospoda-
ření ML za I. pololetí 2010. ML 
navrhlo částku 1,9 mil. Kč, TJ Tat-
ran žádá o přehodnocení částky a 
její navýšení na 2,1 mil. Kč.  

• pořadatelé BOBR CUPU žádají 
o finanční podporu ve výši 
150.000,- Kč na Mezinárodní mis-
trovství ČR BOBR CUP 2010, kte-
ré se bude konat v sobotu 2. 10. 
2010. V návrhu rozpočtu ML je na 
BOBR CUP navržena částka 75 
tisíc Kč. Žádost o vyšší finanční 
podporu odkládá rada města na 
schůzi, na které se budou projedná-
vat výsledky hospodaření ML za I. 
pololetí 2010.  

• ředitel Arcidiecézní charity Olo-
mouc navrhuje, aby se Město Lito-
vel připojilo k  pomoci obyvatelům 
Haiti. RM uvedený návrh projed-
nala a konstatuje, že se k této inici-
ativě nebude připojovat. 

• v letošním roce se vybavení dět-
ských hřišť bude pouze opravovat, 
nové prvky se pořizovat nebudou. 
Žádá OV Nová Ves, stávající vyba-
vení je zastaralé. 
Rada města ukládá: 

• vedoucímu odboru MHaSI, aby 
otázku trasy kanalizace v ulici Že-
rotínově projednal na místě samém 
za účasti projektanta, Ing. Potužáka 
a místních občanů 

• odboru MHaSI ve spolupráci 
s TS Litovel zajistit umístění zá-
bran před pískovcovým obložením 
na budově GJO. 
Rada města bere na vědomí: 

• zprávu o stavu dětských hřišť v 
Litovli a místních částech a ukládá 
odboru MHaSI stanovit priority a 

předložit ekonomický rozbor 
nutných oprav  

• informaci o odstoupení 
předsedy OV Nasobůrky 

• informace z jednání Bytové 
komise a schvaluje navrhova-
né pronájmy 

• Rozhodnutí Krajského úřa-
du Olomouckého kraje, odboru 
kultury a památkové péče, kterým 
bylo zrušeno Závazné stanovisko 
MěÚ Litovel, odboru MHaSI, týka-
jící se akce „Revitalizace historic-
kého centra města Litovel – nám. 
Přemysla Otakara včetně ulic 1. 
Máje a Masarykova v Litovli“. Zá-
vazné stanovisko zrušeno na zákla-
dě podnětu Národně památkového 
ústavu, územně odborného praco-
viště v Olomouci. Rada pověřuje 
odbor MHaSI zajistit s projekční 
kanceláří provedení úprav v pro-
jektové dokumentaci dle požadav-
ků NPÚ Olomouc. 

• zprávu České školní inspekce ze 
ZŠ a MŠ Nasobůrky a současně 
bere na vědomí zprávu ředitelky o 
odstranění zjištěných závad 

• informaci OŽP MěÚ Litovel, 
který rozhodl o rozšíření ochranné-
ho pásma vodního zdroje Čerlinka 
o území města 

• zápisy z jednání Letopisecké 
komise, Finančního výboru, Ko-
mise životního prostředí, Seniork-
lubu a Komise školství, kultury a 
sportu 

• závěry plynoucí ze zápisu z jed-
nání s předsedy OV ze dne 27. 1. 
2010, ukládá odboru MHaSI zpra-
covat do konce měsíce března no-
vou směrnici o činnosti osadních 
výborů, týkající se používání při-
dělených finančních prostředků a 
schvaluje poskytnutí záloh na 
drobné vydání pro všechny OV 
v jednotné výši 2.000,- Kč. 
Rada města schvaluje: 

• uzavření Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břeme-
ne mezi Městem Litovel, jako po-
vinným a Povodím Moravy, s.p., 
jako oprávněným, o umístění cyk-
listické stezky v rámci stavby  
„Cyklistická stezka Litovel – Tři 
Dvory“. Cyklistická stezka bude 
vést po stávající ocelové lávce nad 
vodním tokem „Třídvorka“, poze-
mek parc.č. 1635/2 vodní plocha, 
k.ú. Litovel - vlastnictví Povodí 
Moravy, s.p. Jednorázová náhrada 
za zřízení věcného břemene bude 
stanovena výpočtem podle plat-
ných cenových předpisů v den 
uzavření smlouvy.  

• uzavření Dohody o údržbě po-

délných parkovacích zálivů mezi 
Městem Litovel a Správou silnic 
Olomouckého kraje v rámci stav-
by „Litovel – Nasobůrky – staveb-
ní úpravy silnice III/3733“. Parko-
vací stání budou vybudována na 
pozemku parc.č. 256 ost. plocha, 
k.ú. Nasobůrky, obec Litovel.    

• uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břeme-
ne mezi Městem Litovel, jako po-
vinným a Agenturou ochrany pří-
rody a krajiny ČR se sídlem v Pra-
ze, jako oprávněným, o umístění a 
provozování kabelové přípojky 
NN uložené v rámci stavby  
„Návštěvnické středisko Dům pří-
rody Litovelského Pomoraví – ob-
jekt Šargoun Litovel“.  

• uzavření nájemní smlouvy mezi 
ML a ZŠ, Dětským domovem a 
školní jídelnou Litovel, na proná-
jem pozemků o celkové výměře 
277 m2 v k.ú. Litovel, za účelem 
sportovního vyžití dětí Základní 
školy, Dětského domova a školní 
jídelny Litovel, ul. Palackého. 
Smlouva se uzavírá na dobu neur-
čitou od 1. 1. 2010, nájemné bude 
činit 2,- Kč/m2/rok. 
Rada města určuje:  

• pro školské a kulturní příspěv-
kové organizace ML vedení účet-
nictví v roce 2010 ve zjednoduše-
ném rozsahu s tím, že příloha 
účetní závěrky bude obsahovat 
informace o tvorbě a čerpání fon-
dů. Každá PO je povinna nastavit 
analytické účty tak, aby účtování 
o výdajích mělo dostatečnou vy-
povídací schopnost. 
Rada města vyhovuje: 

• žádosti MK v plném rozsahu. 
Ředitelka MK Litovel informuje, 
že letošní ročník Hanáckých Be-
nátek se bude konat v sobotu 12. 
6. 2010. Žádá o souhlas s uspořá-
dáním ohňostroje v parku před 
GJO, o výjimku z OZV o zákazu 
konzumace alkoholických nápojů 
a o poskytnutí bezplatné pomoci 
MP Litovel a TS Litovel.  

• žádosti p. J. K. z Lanškrouna o 
souhlas s použitím znaku města na 
pohlednice, které bude vydávat v 
dubnu tohoto roku. 
Rada města nemá námitek: 

• k pronájmu popř. odprodeji po-
zemku parc.č. 608/3 v k.ú. Unčo-
vice. Jde o pozemek SMO, o je-
hož pronájem, popř. odprodej po-
žádala Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR za účelem sjednocení 
vlastnictví budovy a pozemku pod 
touto stavbou a realizace projek-
tu „Návštěvnické středisko Dům 
přírody Litovelského Pomoraví“. 
Pozemek je na území ML. 



28. zasedání Zastupitelstva města 
Litovel dne 11. března 2010. 

 
ZML schvaluje: 

• rozpočet Města Litovel na rok 
2010 s těmito změnami: 
• rozpočet TS Litovel povýšit o 
500.000,- tj. na částku 17.400.000,-  
• položka „Opravy komunálních 
komunikací, chodníků, odstavných 
ploch“ bude přehodnocena na příš-
tím zasedání Zastupitelstva města 
Litovel tak, aby byla v tomto roce 
zahájena rekonstrukce místních ko-
munikací v lokalitě Pavlínka 
• položku „Projektová příprava a 
inženýrská činnost k dotačním ak-
cím“ snížit na 150.000,- Kč 

• vyhovět žádosti paní Z. K. o sní-
žení kupní ceny a nově stanovuje 
cenu za odprodej části pozemku o 
výměře cca 30 m2  v k.ú. Litovel, 
ve výši 100,- Kč/m2. Jde o část za-
hrady, která byla v r. 1965 vykou-
pena za 0,50 Kčs/m2 

• přijetí daru spoluvlastnického 
podílu na pozemcích zapsaných na 
LV 1887 v k.ú. Litovel, od paní A. 
D. ze Střelic. 

• uzavření smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě na odkup části po-
zemku v k.ú. Litovel, o předpoklá-
dané výměře cca 170 m2, pro stav-
bu „Litovel – Cholinská – stavební 
úpravy“ za sjednanou kupní cenu, s 
firmou Bobcat CZ, a.s. Praha, dále 
s paní M. B. z Litovle, cca 40 m2 

• poskytnutí půjček z Fondu roz-
voje bydlení těmto žadatelům: 

• Společenství vlastníků domu 
Nám. Svobody 799, Litovel – 
500.000,- Kč na opravu fasády a 
zateplení – 2% úrok a 200.000,- Kč 
na opravu střechy – 5% úrok  

• Společenství vlastníků jednotek 
domu na Nám. Svobody 723/3, Li-
tovel – 200.000,- Kč na opravu fa-

sády a zateplení – 2% úrok 

• manželům A. a V. H. z Li-
tovle 200.000,- Kč na opravu 
fasády a zateplení – 2% úrok 

• aby do aktualizace Zásad 
územního rozvoje Olomoucké-
ho kraje byla z důvodu odstra-
nění negativních vlivů na oby-
vatele města Litovel, zejména  
z hlediska hluku a bezpečnosti, za-
pracována poloha vedení silnice 
II/449 – červená varianta tak, jak ji 
řeší Studie problémových úseků 
silnice II/449 v koridoru Červen-
ka – Smržice (výkres Návrh traso-
vání přeložek sil. II/449 – úsek B, 
Litovel – Uničov), zpracovaná 
spol. UDI MORAVA Ostrava  

• zrušení Fondu rozvoje bydlení 
ML po povodni a převedení jeho 
zůstatku do rozpočtu ML. 
ZML zmocňuje Radu města 
Litovel k provádění vnitřních 
rozpočtových změn, které ne- 
ovlivní celkové příjmy a výdaje,  
k provádění rozpočtových změn tý-
kajících se účelových dotací ze 
státního rozpočtu, státních fondů a 
územních samosprávných celků, do 
výše 100.000,- Kč. 
ZML volí za přísedící u Okresního 
soudu v Olomouci na další volební 
období občany navržené soudem: 
A. F., MVDr. J. Z. a Mgr. Z. F., kt. 
se svou případnou volbou předběž-
ně souhlasili. 
 
72. schůze Rady města Litovel se 

konala 11. března 2010 
 

Rada města nesouhlasí: 

• se zaviněním a úhradou pojistné-
ho plnění poškozených T. B. a L. 
T. 
Rada města vyhovuje: 

• a souhlasí s úhradou nájemného 
restaurací U Tří Zlatých Trojek ve 
Třech Dvorech v r. 2010 ve výši 

5.000,- Kč/měs. v červnu, čer-
venci a srpnu bude nájemné 
činit 7.000,- Kč/měsíc 

• žádosti p. Z. a souhlasí s u-
místěním prodejního automatu 
na mléko v Litovli. Pan Z. je 
s o u k r o mý z e měd ě l e c ,  
v současné době dodává syro-

vé kravské mléko prostřednictvím 
odbyt. organizace Svaz výrobců 
mléka a.s. do sýrárny ORRERO a.
s. ve Třech Dvorech. Pan Z. dodá 
do příští schůze rady technické 
podmínky a požadavky pro umístě-
ní prodejního automatu.  
Rada města souhlasí: 

• s ukončením nájemní smlouvy 
mezi ML a CE WOOD, a.s., Zlín, 
dohodou k 31. 12. 2010. Předmě-
tem pronájmu bylo hospodaření  
v lesních školkách (13,55 ha) za 
roční nájemné 203.250,- Kč. RM 
požaduje po společnosti úhradu 
dlužného nájemného a souhlasí se 
zveřejněním záměru pronájmu po-
zemků lesní školky. Pokud bude 
zajištěn nový nájemce, skončí ná-
jemní vztah dnem podpisu nové 
nájemní smlouvy  

• s konáním hudebních produkcí 
sobota 29. 5. 2010 od 20.00 do 
02.00 hodin – hřiště TJ Tatran Li-
tovel – taneční zábava – pořadatel 
p. P. G. z Haňovic, sobota 24. 7. 
2010 a sobota 28. 8. 2010 vždy od 
20.00 do 02.00 hodin – hřiště TJ 
Tatran Litovel - taneční zábavy – 
pořadatel p. M. O. z Litovle.  
V souladu s OZV č. 1/2007 uděluje 
pro uvedené dny výjimku a souhla-
sí s ukončením akcí vždy v 02.00 
hodin následujícího dne. 

• s vyklizením bytu č. 101 v objek-
tu č.p. 776/2 v ul. Kostelní v Lito-
vli exekucí. Nájemcům skončila 
nájemní smlouva na dobu určitou v 
únoru a z důvodu dluhu na nájem-

ném a službách jim nebyla dále 
prodloužena. Byli vyzváni k úhradě 
dluhu a k předání bytu, na což ne-
reagovali.  

• s ukončením nájemní smlouvy na 
pronájem výměníkové stanice na 
sídlišti K. Sedláka dohodou ke dni 
30. 6. 2010 z důvodu rekonstruk-
ce teplovodů a předávacích stanic 
v  této lokalitě. Výměníková sta-
nice přestane sloužit dosavadnímu 
účelu.  

• s vyvěšováním moravské zem-
ské vlajky. Hanácký jezdecký 
klub Litovel a TJ Sokol Litovel 
žádají o zvážení možnosti vyvěšo-
vání moravské zemské vlajky u 
příležitosti Dne slovanských věro-
zvěstů. 
Rada města bere na vědomí: 

• informaci o výsledku inventari-
zace pozemků: Z důvodů převodu 
analogové (grafické) mapy do po-
čítačově zpracované formy pro-
běhla koncem roku 2009 v k. ú. 
Litovel a Chořelice digitalizace 
mapových podkladů. Na uvede-
ných katastrech zanikly pozemky 
původně vedené ve zjednodušené 
evidenci. Tato situace zapříčinila, 
že na LV města bylo vykázáno 
101 nových pozemků, které byly 
vytvořeny sloučením původních 
pozemkových parcel. Zjednoduše-
ně vyjádřeno, městu pozemky ne-
ubyly, ale rovněž nepřibyly. V ně-
kterých případech došlo jen ke 
změně jejich číslování. Aby byla 
vyloučena duplicita v evidenci, 
bude provedena kontrola pozem-
ků evidovaných před obnovou ka-
tastrálního operátu pomocí doku-
mentu získaného z KÚ v Olomou-
ci - porovnání parcel po obnově 
s využitím mapových podkladů 
evidujících stav z r. 1948 srovná-
ním s mapovými podklady po di-
gitalizaci.                              J.M. 

Pod tímto názvem se skrývá mezinárodní kampaň, v jejímž rámci jed-
notlivci a skupinky dobrovolníků po celém světě pořádají akce zaměře-
né na úklid, zlepšení a ochranu životního prostředí. Koordinátorem této 
kampaně v České republice je Český svaz ochránců přírody. 

Zakladatelem kampaně je australský jachtař a stavitel lodí Ian Kier-
nan. Během plavby kolem světa ho šokovalo znečištění moří. A proto  
v roce 1989 uspořádal akci na uklizení sydneyského přístavu, která mo-
tivovala téměř 40 tisíc dobrovolníků k odstranění rezavých vraků aut, 
plastů všeho druhu a dalšího odpadu. Akce se rozšířila v následujícím 
roce na celou Austrálii s účastí 300 tisíc dobrovolníků. 

Dalším krokem, který Ian podnikl, byla snaha rozšířit kampaně na ce-
lý svět a v roce 1993 odstartoval Clean Up the World pod záštitou 
UNEP - Programu OSN pro životní prostředí. Celosvětové přijetí akce  
s každoroční účastí zhruba 35 milionů dobrovolníků z více než 100 ze-
mí ukazuje, že stav životního prostředí znepokojuje lidi celé planety. 

V České republice probíhá kampaň Ukliďme svět! od roku 1993 a 
pravidelně se k ní připojí přes 8 tisíc dobrovolníků z nevládních organi-
zací, škol, dětských oddílů a zájmových klubů na 100 místech po celé 
republice.  

V Litovli a v okolních obcích akce proběhla již v roce 2009, letos se 
uskuteční 16. až 18. dubna. Dobrovolníci uklidí město a obce včetně 
okolí. Zaměří se na břehy řek, potoků a likvidaci černých skládek. Akci 
koordinuje a řídí Komise životního prostředí, Dům dětí a mládeže 
v Litovli a Správa CHKO Litovelské Pomoraví. Zapojeny jsou základní 
školy Vítězná, Jungmannova, Nasobůrky a Gymnázium Jana Opletala. 
Pomoc přislíbily i další organizace a sdružení.  

Hlavním přínosem celé kampaně je posílení povědomí každého z nás 
za stav našeho životního prostředí, což přináší velký význam zejména u  
mládeže, která si pomocí takovýchto akcí formuje pohled na přírodu a 
dotváří hodnotové žebříčky. Nesporný je i fakt, že si vlastní činností do-
kážeme zlepšovat své životní prostředí mnohem lépe, než kdybychom 
čekali, až to udělá někdo jiný.  

 
Přidejte se i vy – občané – k této akci, ať už v rámci zájmových orga-

nizací (které jsou o akci informovány) nebo sami s rodinami, dětmi. Po-
sbírejte papíry, plasty v nejbližším okolí Vašeho bydliště a dejte je do 
popelnic, kontejnerů. Budete mít dobrý pocit, že je kolem Vás hezky. 

 
Mgr. Tomáš Pospíšil, Gymnázium Jana Opletala – spolupořadatel 



Také nealkoholické pivo Litovel Free bodovalo 
 

Litovel Free získalo třetí místo na soutěži Pivex 2010 v Brně a navazuje 

tak na své předchozí úspěchy.  
Nealkoholické pivo Litovel Free získalo 1. března na 18. galavečeru 

pivovarníků a sladovníků PIVEX 2010 třetí místo v degustační soutěži 
v kategorii nealkoholických piv.  

V případě nealkoholického piva z Litovle nejde o ojedinělý úspěch. 
Nealkoholické pivo Litovel Free sbírá každoročně ocenění na nejvýznam-
nějších anonymních degustačních soutěžích. Za posledních deset let bylo 
uděleno nealkoholickému pivu Litovel Free celkem 10 ocenění v kategorii 
nealkoholických piv: 
∗ Třetí místo Česká pivní pečeť 2001 – Královské pivo Litovel Free 
∗ První místo Česká pivní pečeť 2003 v Táboře – Pí-Free Litovel  
∗ Zlatý titul PIVO ČESKÉ REPUBLIKY 2004 z Českých Budějovic  
∗ Zlatý titul PIVO ČESKÉ REPUBLIKY 2006 z Českých Budějovic 
∗ Zlatá ČESKÁ PIVNÍ PEČEŤ 2007 z Tábora – Litovel Free. 
∗ Stříbrná ČESKÁ PIVNÍ PEČEŤ 2008 z Tábora – Litovel Free 
∗ Druhé místo PIVEX 2008 za nealkoholické pivo Litovel Free 
∗ Bronzová medaile ČESKÉ PIVO 2008 z Prahy za Litovel Free  
∗ Zlatá ČESKÁ PIVNÍ PEČEŤ 2009 z Tábora – Litovel Free 
∗ Třetí místo PIVEX 2010 za nealkoholické pivo Litovel Free 

Tato ojedinělá sbírka ocenění z anonymních degustačních soutěží 
dokládá, že se dobré pivo v Litovli vaří dlouhodobě. „Litovel Free vaří-

me více než 10 let, a získali jsme tak velké zkušenosti. Toto pivo má svůj 

charakter, je krásně plné a lahodné v hořkosti. Proto je velmi oblíbené. 

Všechna získaná ocenění jsou pro nás zavazující, abychom udrželi vy-

sokou kvalitu litovelského piva i nadále. Navíc těžko může někdo zpo-

chybnit, že litovelské fríčko, které dodáváme i v sudech do řady hospod, 

patří mezi nejlepší nealkoholická piva v zemi,“ uvedl ředitel M. Koutek.  
Nealkoholické pivo Litovel Free se vyrábí také klasickou technologií 

výroby piva, tj. prochází všemi základními provozy pivovaru – varnou, 
spilkou a ležáckým sklepem za přísného dohledu zkušených pivovarní-
ků. U nealkoholického piva je velmi důležité uhlídat hranici přípustné-
ho množství alkoholu. Ta musí být maximálně do 0,5 objemových % u 
hotového výrobku. A to je množství, které neohrozí pozornost řidiče při 
řízení motorového vozidla.                                              Tisková zpráva 

Ve městě Litovli a v místních částech bylo v průběhu mě-
síce března 2010 zaznamenáno mimo jiné i spáchání těchto 
událostí: 

V noci ze 4. na 5. března 2010 došlo k odcizení spínací skříňky osobní-
ho motorového vozidla zaparkovaného na ul. Severní v Litovli. 

Krátce po půlnoci 5. března 2010 kontrolovala v Litovli hlídka Obvod-
ního oddělení PČR Litovel řidiče osobního motorového vozidla, kdy de-
chovou zkouškou bylo zjištěno, že požil před jízdou alkoholické nápoje. 

Dne 8. března 2010 v dopoledních hodinách došlo k odcizení peněžen-
ky z neuzamčeného motorového vozidla na parkovišti před prodejnou 
PENNY v Litovli. 

V noci z 13. na 14. března 2010 došlo k poškození osobního motorové-
ho vozidla, zaparkovaného v Litovli na ul. Cholinská. 

 V noci z 18. na 19. března 2010 došlo k odcizení osobního motorového 
vozidla zaparkovaného v Litovli na ul. Novosady.                    Policie ČR 

Litovelské pivo získalo na 20. ročníku soutěže pivovarníků o Zlatou 
pivní pečeť v jihočeském Táboře Extra zlatou, stříbrnou i bronzovou 
pivní pečeť. Táborská soutěž je nejobsazovanější celostátní anonymní 
degustační soutěží v České republice.     

Zúčastňují se jí minipivovary i největší české firmy. Litovelské pivo 
zde o vítězné vavříny bojovalo již po desáté. Za tuto „soutěžní dekádu“ 
získalo 22 pivních pečetí. Tato ojedinělá sbírka dokládá, že dobré pivo 
se v Litovli vaří dlouhodobě.  

„Kvalita piva z centra Hané má hluboké a pevné kořeny. Je postave-

na na nejkvalitnějších surovinách z naší tradiční zemědělské oblasti, 

dále pak na dodržování klasického technologického postupu výroby a  

v nemalé míře na kvalitním kolektivu dlouholetých pracovníků,“ „Pivo 

vaříme na stupňovitost, potom přichází hlavní kvašení na otevřené spil-

ce za použití českých kvasinek při teplotách do 10 °C. Pak následuje 

dokvašování v ležáckém sklepě,“ říká Miroslav Koutek, ředitel litovel-
ského pivovaru. Sládek litovelského pivovaru Petr Kostelecký k tomu 
přidává: „Dokvašování pravého českého piva je vlastně dlouhé vyzrá-

vání mladého piva při velmi nízkých teplotách kolem 1 až 2 °C. Zrání 

tvá desítky dnů až měsíců. Vyzrálé litovelské pivo se v podstatě pak už 

jen filtruje a stáčí. To je hlavní rozdíl mezi naší výrobou a výrobou tzv. 

europiv. Ta se vyrábí urychlenou cestou a na konci se uměle dosycují 

oxidem uhličitým (jako sifon), uměle se dobarvují, ředí studenou vodou, 

a to nemá s pravým českým pivem moc společného.“  
Litovelské 12% pivo Premium získalo Extra zlatou pivní pečeť a bylo 

vyhodnoceno mezi oceněnými kategoriemi piv jako absolutně nejlepší.   
„Toto pivo zraje v ležáckém sklepě téměř celé dva měsíce. Má krásnou 

zlatou barvu, je přirozeně samovolně nasyceno oxidem uhličitým a vyzna-

čuje se harmonickou plností. O pivo Premium je značný zájem také v za-

hraničí např. v Londýně, Švédsku a nová odbytiště si našlo i v soused-

ním Německu, kde se pivo těší stejné oblibě jako v naší zemi,“ prozradil 
o absolutním vítězi anonymní degustace v Táboře ředitel Koutek. 

Pivovar Litovel získal Extra zlatou pivní pečeť v Táboře 

Četař ležáckého sklepa, zkušený degustátor Kamil Šlancar při odběru 

vzorků zrajícího piva. Litovelské pivo, které je vyráběné klasickou 

technologií, dlouho vyzrává v ležáckých tancích při nízkých teplotách 1 

až 2 °C. Zde dochází k přirozenému sycení oxidem uhličitým a pivo tak 

získává ideální říz. Pivo zraje v tancích až 3 měsíce. 

Městská televize Litovelský INFOkanál  

vysílání v dubnu 2010 

premiéry:         středa 7.4. a 21.4.  v 18.45 hod.  
reprízy:            denně   v  6.45, v 11.00, v 18.45 a ve 23.00 hodin. 
on-line: http://infokanal.litovel.eu 
 

Připomínky, názory, nápady, náměty, ale i věcnou kritiku týkající se 
vysílání můžete volat nonstop na telefonní záznamník 581 003 467. In-
formace o kulturních, sportovních i jiných nekomerčních akcích, udá-
lostech a zajímavostech, které chcete bezplatně zveřejnit prostřednic-
tvím TV obrazovky ve čteném zpravodajství, sdělte telefonicky či pí-
semně na MěÚ Litovel tel. č. 585 153 250 (Ing. J. Hlavinka), e-mail: 
hlavinka@mestolitovel.cz nebo infotv@centrum.cz 

STARÉ NÁZVY. Je až k nevíře, jakou mají životnost. Tak se nám  
v textech dodávaných do redakce stále ještě opakuje termín integrované 
obce namísto místních částí města Litovle, dokonce i termín občanský vý-
bor se připletl, přesto, že osadní výbory jsou již dávno vžité. Paní Růženě 
Kučerové, která je předsedkyní osadního výboru v Nové Vsi, se omlouvá-
me.                                                                                                    Redakce 



Velikonoční prázdniny     

29. března - 3. dubna Velikonoční výstava – proběhne ve spolupráci 
s MK Litovel ve výstavní síni Městského klubu. Vystaveny budou vý-
tvarné práce dětí škol, předškolních i školských zařízení z Litovle a 
okolí.                                                                                     Alena Černá 

1. dubna           Velikonoční výlet do ZOO Kopeček. Sraz účastníků je 
v 7:40 hodin na autobusovém nádraží Litovel. Návrat je do 16 hodin. 
Cena je 120,- Kč.                                                             Ing. Pavel Sova 

1. dubna           Pečení velikonočních perníčků. Začátek v 8:30 hod, 
cena 50,- Kč. Přihlaste se nejpozději do 29. 3. 2010. H. Weberová, DiS. 

1. – 2. dubna   Velikonoční prázdniny v DDM. Cena: 380,-Kč zahr-
nuje – ve čtvrtek 1.4. výlet do aquaparku v Bohuňovicích, oběd, výtvar-

né techniky, v pátek 2.4. návštěvu bazénu v Litovli, oběd, pečení berán-
ka, výtvarné techniky. Hlaste se předem v DDM Litovel.    Alena Černá 

12. – 16. dubna Ukliďme svět – Clean up the World. Úklidová akce 
pro školy a veřejnost v Litovli i okolí. Podrobnosti budou upřesněny  
s jednotlivými školami a organizacemi.                           Ing. Pavel Sova 

17. dubna         „O erb města Litovel“ – velká taneční soutěž souborů 
z Moravy i Čech. Začátek ve 12:00 hod. ve sportovní hale ZŠ Vítězná. 
Vstupné: 60,-Kč/dospělý, 30,-Kč/děti od 3 – 15 let.            Alena Černá 

24. dubna         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 
 

Připravujeme na květen:         

1. 5. 2010  DĚTSKÝ DEN - dopoledne plné soutěží, 
her a zábavy. Dopravní hřiště, park Míru, začátek  
v 9.00 hod. Pro děti zdarma – skákací hrad a jízda na 
koni. K poslechu hrají Piňovští kanci, tradiční občer-
stvení zajištěno.                 Hedvika Weberová, DiS. 

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

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

Program na duben 2010 

Není naším nepřítelem, naopak vždy nabízí nové, zajímavé pohledy 

na místa, která jsme již tolikrát prochodili.  

V kopcovité krajině kolem Podolí u Bouzova se dvě maminky - lek-
torky – před rokem rozhodly založit mateřský a dětský klub Rarášci, 
který vychází z myšlenky lesní mateřské školky. Taková školka je dru-
hem předškolního vzdělávacího programu, v němž se naprostá většina 
aktivit odehrává venku, mimo pravoúhlý svět stěn. Ke hře i získávání 
dovedností jim slouží to, co na-leznou v přírodě. Při hře s přírodninami 
v členitém terénu se přirozeným způsobem rozvíjejí v sociální komuni-
kaci a týmové spolupráci, prostorové představivosti, tvořivosti, hrubé i 
jemné motorice, a třeba i matematických dovednostech. Pedagogové v 
lesní mateřské škole děti nevedou, nemanipulují je k naplánovaným ak-
tivitám, ale spíše nená-silným způsobem rozvíjejí to, k čemu je děti 
samy dovedou. Děti se také za asistence pedagoga učí řešit samy a důs-
tojně konfliktní situace.   

Ve skandinávských a německy hovořících zemích jsou lesní mateřské 
školy již zaběhnutou formou předškolního vzdělávání a potvrzují 
výzkumy, že děti navštěvující lesní školky se lépe soustředí. Obecně je 
známo, že pravidelným pobytem venku získávají děti lepší imunitu.  

Naším záměrem je od podzimu 2010 provozovat lesní školku několik 
dní v týdnu, což se ustálí podle počtu dětí a požadavků jejich rodičů. 

Již nyní se v podobném duchu každé pondělí odehrávají setkání dětí a 
případně maminek také v Podolí u Bouzova. V 9 hodin se začíná ryt-
mickými říkadly, kruhovými hrami a zpěvem, které jsou obsahově la-
děny podle aktuálního ročního období. Poté se vyráží přes louku do 
lesa. Tam je možné přelézat, přeskakovat, šplhat, hledat, pozorovat, 
sbírat nebo stavět a tvořit se vším, co nám prostředí nabídne. Již po 
cestě tam nacházejí děti mnohé inspirace k zastavení a zkoumání, a 
často se tak stane, že se do lesa ani nedojde. To ovšem nevadí, neboť 
podstatný není ani tolik cíl, jako nasycení cestou a činnostmi na ní: Tu 
se objeví kámen, na němž je dobré vyzkoušet rovnováhu, jinde je ko-
pec, z něhož se dobře válí sudy, a tady je pramínek, přes který se dobře 
skáče. Kolem 10. hodiny je čas na svačinku, kterou si děti přinesou z 
domova a po ní na angličtinu, jež se dětem předává písničkami, říkan-

kami i při běžných činnostech. Do půl 12. pak ještě někdy zbývá čas na 
volnou hru a celé dopoledne je zakončeno pohádkou či příběhem. 

 
V Podolí na návsi se dá dobře parkovat, nabízí se tedy možnost, aby 

jedna maminka svezla několik dětí, a poskytla tak jiným maminkám 
volné dopoledne. Tatínci jsou samozřejmě také vítáni. Bude-li zájem, 
může se dohodnout společný oběd.  

V nejbližších týdnech nás budou vždy od 9 – 11:30 provázet témata, 
která se mohou mírně měnit podle počasí. 

Duben:  12. 4. Jarní hry v přírodě: Cvrnkání kuliček - výroba a hra 
             19. 4. Zdobení stromů - poděkování stromům, život stromu      

                 26. 4. Jarní hry v přírodě: Výroba špalíčků a hry s nimi 
 
Na shledání s vámi se těší malí i velcí Rarášci, z těch větších jmeno-

vitě Radka Jensen Vaculová (737 410 259) a Radka Vaňková (720 443 
499). www.permalot.org/rarasci 



ZABEZPEČENÍ ŠKOL. Komise prevence kriminality MěÚ Li-
tovel oslovila všechna školská zařízení v Litovli a nabídla jim v rámci 
prevence kriminality pořízení a zapůjčení tzv. videodomovníka. Tuto 
nabídku využily Základní školy v Litovli na Vítězné a na Jungmannově 
ulici, dále Základní škola Vejdovského a Dům dětí a mládeže na Ko-
menského ulici. Zabezpečovací zařízení se skládá z antivandalové ka-
merové jednotky COMMAX DRC-4BG a domácího hands free videote-
lefonu COMMAX DPV-4LH. Videodomovník stál necelých 5 tis. ko-
run a má zabránit vstupu nechtěných osob do budovy.                     Red. 

III. HANÁCKÁ HASIČSKÁ POUŤ. V sobotu 17. dubna 
2010 se v Dubu nad Moravou uskuteční III. Hanácká hasičská pouť. Ve 
14. hodin vyjde slavnostní průvod z náměstí ke kostelu Očišťování Pan-
ny Marie, kde se ve 14:15 bude konat mše svatá. Budou požehnány pra-
pory a Floriánci a oceněna práce dobrovolných hasičů. Následuje boha-
tý program: ukázky Hasičského záchranného sboru z Olomouce, vy-
stoupení Dráčků z Dubu, výstava moderní a historické techniky, soutě-
žení s koňskými stříkačkami a soutěž o nejhezčí historickou stříkačku. 
Hraje  Věrovanka. Program pro děti. Více na: www.dubnadmoravou.cz  

PRÁZDNINY U MOŘE - 26. června - 3. července, LT na Korfu - 
Messonghi - 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. 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 

Na přelomu února a března měli 
litovelští lyžaři opět napilno. 20. 2. 
jsme uspořádali II. ročník lyžař-
ských závodů pro veřejnost. Letoš-
ní účast byla hojná, startovalo cel-
kem 75 závodníků, i dospělí jedinci 
si přišli porovnat své síly. Velkou 
skupinou byly děti z Dětských do-
movů z Hranic, Přerova, Olomouce 
a Černé Vody. Náš velký závod 
probíhal současně s Olympiádou ve 
Vancouveru, tak i my jsme alespoň 

částečně přizpůsobili atmosféru – zahájení s pochodní v ruce, lyžař 
měl výzbroj i oděv z dob začátků lyžování, sjížděl svah v doprovodu 
všech účastníků za bouřlivých ovací diváků. Poté již začalo velké sportov-
ní klání, ve kterém se naše děti neztratily – obsadily 2x 1. místo (Nalepová 
V. a Zlámalík J.) a 2x 3. místo (Kročák J. a Přidal M.) Věříme, že i další 

ročníky budou neméně úspěšné a litovelští lyžaři budou patřit mezi  
„špičky“!!! 

O týden později – 27. 2. – se konaly závody „za kopcem“ v Ostružné. 
Zúčastnila se i naše výprava, i tady jsme s úspěchem sklízeli ovoce – svoji 
kategorii vyhrála opět Veronika Nalepová, Jiří Kročák byl mezi nejmladší-
mi na třetím místě a ve stejné kategorii obsadil Alfréd Kaděrka 4. místo. 
V ženách zvítězila naše Sylva Kaděrková.  

První březnovou sobotu jsme pro děti přichystali maškarní rej. Celou 
akci s námi sledoval i pán zdejších hor – Rychlebák, který přijel stylově 
s koňským spřežením. Mnohým dětem se při pohledu na něj trochu tajil 
dech. Ale jakmile se usadil na obrovský sněžný trůn, ztratily ostych a sna-
žily se, co nejlépe předvést svoji masku. A že bylo na co se dívat. Těch 
princezen, čarodějnic, super hrdinů, berušek, kočiček a dalších postaviček 
bylo hodně. Dokonce i první kosmonaut Gagarin se přijel podívat. A kdo 
vyhrál? No, samozřejmě že všichni. Každý dostal sladkost a malý dáreček. 

Závěrem děkujeme všem sponzorům, díky kterým všechny děti dostaly 
ceny jak na závodech, tak i na karnevale, dále pak členům lyžařského od-
dílu za veškerou pomoc při organizaci. A velký dík patří provozovatelům 
Ski areálu Zetocha, především paní Miladě Zetochové, bez které si už na-
še akce neumíme ani představit.                                                               L.Z. 

 

V úterý 9. března 
2010 se Gymná-
zium Jana Ople-

tala v Litovli a PS PALORA stali již potřetí organizátorem postupové-
ho kola Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů pro Olo-
moucký kraj. V porotě zasedli PaedDr. Lenka Dohnalová a pánové 
Prof. PhDr. Jan Vičar, CSc. a Petr Šumník – šéfdirigent opery Morav-
ského divadla v Olomouci. Přehlídka se konala ve spolupráci s NIPOS-
ARTAMA a Unií českých pěveckých sborů. Postupového kola II. roč-
níku CPSPS Litovel 2010 pro Olomoucký kraj se zúčastnily tři pěvecké 
sbory – tentokrát všechny v kategorii bez povinné skladby. Odborná 
porota udělila bronzové pásmo Pěveckému sboru Gymnázia Otrokovi-
ce, stříbrné pásmo Pěveckému sboru Gymnázia Jakuba Škody z Přerova 
a zlaté pásmo domácímu Pěveckému sboru PALORA, který si tak zajis-
til postup na celostátní přehlídku Opava cantat, která se bude konat ve 
dnech 18. – 21. listopadu 2010 v Opavě.                 Marcela Barvířová 

STŘEDOŠKOLSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA LITOVEL 2010

celostátní 
přehlídka

V neděli 14. března se sešli ve Velkém sále Záložny žáci tanečních 
kroužků z Litovle, Senice na Hané, Náměště na Hané, Mohelnice a Kos-
telce na Hané, aby předvedli svým rodičům a kamarádům společná vy-
stoupení a změřili své síly v soutěži jednotlivců. A tak jsme mohli obdivo-
vat roztomilé Včelky a Klauny, ladnost a šikovnost mažoretek, taneční 
show Mrazík a Strašidla a duchové, disko Mega mix či Flashdance až 
k vystoupení juniorek Bylo nás šest či Litovelská dvanáctka. V soutěži 
jednotlivců jsme povzbuzovali všechny sportovní výkony, ale k medailím 
dotančili jen ti nejlepší: Disko1: Pavla Poláchová, Lucie Fišerová, Radek 
Dubový, Disko2: Simona Budinová, Veronika Šťastná, Jolana Pohlman-
nová a Markéta Adamcová, Disko3: Klára Jachanová, Lucie Kosová, 
Markéta Morávková a Kristýna Chocholová, Hiphop1: Bára Morávková, 
Karolína Kuchařová, Veronika Šťastná, Hiphop2: Markéta Morávková, 
Lucie Schönová, Kristýna Chocholová a Nelly Weissová. 

Děkujeme všem rodičům, prarodičům i dalším fanouškům dětského tan-
cování za hojnou účast a vydatný potlesk a všem mladým tanečníkům za 
skvělé výkony. Už teď se těšíme někdy příště zase nashledanou. Radost vítězů.                          Text a fota: M Grulichová, DDM Litovel 



Mobilní sběr – jaro 2010 ve dnech 20.5. - 22.5. 2010 
Společnost .A.S.A. odpady Litovel, s.r.o. informuje občany o organizaci pravidelného jarního úklidu formou mobilního sbě-

ru, který proběhne ve dnech 20. 5. - 22. 5. 2010. 
 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRO PŘEDÁNÍ ODPADŮ: 
 

STANOVIŠTĚ (obec)                 ČAS PŘEDÁNÍ NO + pneu                     TERMÍN PŘISTAVENÍ VO KONTEJNERŮ 

                                                                  22. 5. 2010 
 
  1. BŘEZOVÉ                                         7.00 – 7.20                                                20.5.2010 – 1x 20 m3 do 14.00 hod. 

  2. UNČOVICE                                       7.30 – 8.10                                                20.5.2010 – 1x 30 m3 do 14.00 hod. 

  3. ROZVADOVICE                              8.20 – 8.40                                                20.5.2010 – 1x 20 m3 do 14.00 hod. 

  4. CHOŘELICE                                    8.50 – 9.20                                                22.5.2010 – 1x 10 m3 do 14.00 hod. 

  5. CHUDOBÍN                                       9.30 – 10.00                                              21.5.2010 – 1x 30 m3 do 14.00 hod. 

  6. SAVÍN                                              10.20 – 10.45                                              21.5.2010 – 1x 20 m3 do 14.00 hod. 

  7. NOVÁ VES                                      10.55 – 11.10                                              21.5.2010 – 1x 20 m3 do 14.00 hod. 

  8. NASOBŮRKY                                 11.20 – 12.10                                              22.5.2010 – 2x 20 m3 do 12.00 hod. 

  9. VÍSKA                                              12.20 – 12.40                                                         12.20 – 12.40 

10. TŘI DVORY                                    12.50 – 13.10                                                         12.50 – 13.10 

11. MYSLECHOVICE                         13.25 – 14.00                                              22.5.2010 – 1x 30 m3 do 12.00 hod. 
 

a/ nebezpečný odpad – odpad jedovatý, výbušný nebo jinak nebezpečný např. oleje, tuky, barvy, fotochemikálie, léky, agrochemický odpad vč. obalů  
b/ pneumatiky – pneumatiky z osobních vozidel (větší pneumatiky z traktorů, nákladních vozidel, strojů apod. budeme brát také, ale za úplatu)   
c/ objemný odpad – jde o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic. Jsou to např. staré koberce, linolea, starý 
nábytek, vyřazené oblečení apod.  
d/ vyřazené elektrozařízení – jde o elektrozařízení používané v domácnostech. Jsou to např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, 
mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky apod.  
Popel a běžný domovní odpad se likviduje při pravidelných týdenních nebo čtrnáctidenních svozech. Stavební odpad se nepřebírá. Žádáme 

proto občany, aby nám tyto druhy odpadů na mobilní sběry nepřinášeli. 

Nebezpečné odpady, elektrozařízení a pneumatiky budou předávány zaměstnancům společnosti .A.S.A. odpady Litovel, s. r.o. na místě k tomu 

určeném starostou obce. 
 
Jen přesným tříděním odpadu lze dosáhnout potřebnou kvalitu materiálů pro následné využití a také co nejpříznivějších cen za uložení či jiné zneškod-
nění odpadů, které nelze jinak zužitkovat. S odpady se bude nakládat způsobem, vyhovujícím současným legislativním a ekologickým normám. 

Stanovistě č. I. 

 

1. U LAGUN 

2. JAVOŘÍČSKÁ UL. 

3. ČERVENSKÁ UL. 

4. KOMÁROV 

 

 

Termíny přistavení  

v roce 2010 
30.4. – 2.5. 
  4.6. – 6.6. 

    9.7. – 11.7. 
  6.8. – 8.8. 
  3.9. – 5.9. 

  1.10. – 3.10. 
29.10. – 3.11. 

Stanoviště č. II. 

 

1. ŠARGOUNSKÁ UL. 

2. SOCHOVA UL. 

3. ŽEROTÍNOVA UL. 

4. PAVLÍNKA 

 

 

Termíny přistavení  

v roce 2010 
  7.5. – 9.5. 

 11.6. – 13.6. 
 16.7. – 18.7. 
 13.8. – 15.8. 
 10.9. – 12.9. 

   8.10. – 10.10. 
 5.11. – 7.11. 

Jarní sběr větví ve dnech 9. – 11. dubna 2010  
TECHNICKÉ SLUŽBY LITOVEL, p.o. a Odbor životního prostředí Města Litovel informují, že ve dnech 9. – 11. dubna t.r. 

bude prováděn sběr větví v Litovli na níže uvedených stanovištích, která budou označena tabulkou.  

STANOVIŠTĚ PRO UKLÁDÁNÍ VĚTVÍ 
 

1.  KOMÁROV – za pomníkem                                                        2.  U ŽELEZNIČNÍHO MOSTU – proti marketu TESCO 

3.  PŘÍČNÁ ULICE - parkoviště                                                      4.  KŘIŽOVATKA ULIC SOCHOVY A LESNÍ ZÁTIŠÍ 

5.  ČERVENSKÁ ULICE                                                                  6.  KŘIŽOVATKA ULIC PAVLÍNKA A WOLKEROVA 

7.  ULICE ŽEROTÍNOVA - za garážemi                                        8.  ULICE PALACKÉHO - proti prodejně ETA  
Upozorňujeme občany, že tato akce je vyhrazena pro sběr větví a nelze na stanoviště ukládat nic jiného, aby nedošlo ke zne-

hodnocení tohoto odpadu pro další využití!! 

Sběr zeleně v roce 2010 
Společnost .A.S.A. odpady Litovel, s.r.o. informuje občany o organizaci pravidelného sběru biologicky rozložitelného od-

padu (listí, shrabky ze zahrad a ostatní odpad vhodný ke kompostování – bez větví!) dle harmonogramu: 



Na scénu litovelského divadla přichází literár-
ně i divácky úspěšný a všem důvěrně známý pří-
běh Zdeňka Jirotky o účetním Jiřím Oulickém a 
jeho nevyzpytatelném sluhovi Saturninovi. 

Divadelní hra Saturnin, k vašim službám 
bude – stejně jako kniha a film – návratem do 
třicátých let minulého století.  

Snaha členů souboru vyprávět příběh plný 
humoru, navodit přitom klidnou a bezstarost-
nou atmosféru té doby, jakož i touha po znovu-
oživení uhlazeného až noblesního způsobu vy-
stupování některých hlavních postat, byla prací 
láskyplnou, avšak také lopotnou a těžkou. 

Jak naše vynaložené úsilí dopadlo? 
To se dozvíte při samotném uvedení hry. 
Přijďte se podívat a vychutnat si jedinečný 

humor, doprovázený stylovými melodiemi. 
 
Děkuji touto cestou všem svým kolegyním, 

příbuzným, kamarádům, prostě všem přízniv-
cům litovelského ansámblu, kteří mi pomáhají 
doplňovat divadelní inventář nejrůznějšími re-
kvizitami a dobovým oblečením, čímž se podí-
lejí na dokreslení atmosféry uváděných her. 

Jana Burešová, režisérka 

Koncerty KPH v Mladečských jeskyních se 
staly hojně navštěvovanými také pro netradiční 
a atraktivní prostředí, ve kterém se konají; ob-
dobně jako koncerty v pivovarské varně. Repe-
troár koncertu byl i tentokrát vybírán tak, aby 
přinesl něco, „co u nás ještě nebylo“. 

Markéta Mazourová vystudovala klavír, skla-
dbu populární hudby a bicí nástroje na konzer-
vatoři v Praze. Vystupuje jako sólistka na bicí. 
Zúčastnila se několika soutěží – vítězství v 
soutěži YMFE v roce 2001, v témže roce 2. 
místo v Soutěži konzervatoří České a Sloven-
ské republiky. Spolupracuje také s řadou or-
chestrů a souborů (Komorní filharmonie Par-
dubice, Symfonický orchestr hl. m. Prahy 
FOK, Pražská komorní filharmonie atd.). 

V oblasti skladatelské činnosti lze za její nej-
větší úspěch považovat 1. místo v mezinárodní 
soutěži Song Expo Benelux International Song 
and Culture Festival 2000. Stejné ocenění zís-
kala i v roce 2002 a 2004. Její písně se hrály na 
řadě mezinárodních hudebních festivalů, např. 
v Egyptě, Rumunsku a na Maltě. Kromě písní 

píše i instrumentální skladby, především pro 
bicí nástroje, komorní hudbu a melodramy. Je 
také autorkou scénické hudby: M. Kundera – 
Jakub a jeho pán, M. Gilbert – Hilda a pohád-
ka Čarodějný bál. 

Zveme všechny posluchače na koncert do 
krásného prostředí Mladečských jeskyní u Litov-

le. Komorní skladby (Bach, Vivaldi, Monti atd.) 
s netradičním nástrojem - xylofonem vám Mar-
kéta Mazourová předvede v pondělí 12. dubna v 

18 hod. Vstupné 100 Kč, důchodci 50 Kč. Od-
jezd autobusu z náměstí Př. Otakara v 17.15 ho-
din (jízdenka v ceně vstupenky). Vstupenky si 
můžete zakoupit v pokladně Městského klubu 
Litovel (www.mklitovel.cz) nebo v TIC (Bavi).  

 
Díky vstřícnosti Obecního úřadu Mladeč, 

Správě Mladečských jeskyní a především mece-
náši kulturních akcí, generálnímu sponzorovi 

koncertu Ing. LADISLAVU VITOULOVI, Vá-
penka Vitoul, s. r. o., může Městský klub Litovel 
tento koncert pro vás uspořádat.                           
                                                                       -MK- 

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  

Koupím staré pohlednice do r. 1945. 

Tel.: 608 420 808 



Někdejší stříbrná hvězda hudební soutěže Česko hledá SuperStar, 
zpěvák, skladatel a multiinstrumentalista Petr Bende zavítá do Litovle.  

Na sklonku roku 2009 absolvoval zpěvák tradiční vánoční turné, při-
vítali ho na 13 pódiích v různých místech České republiky. Téměř 
všechna představení byla vyprodána a z koncertů odcházely davy spo-
kojených návštěvníků.  

Ani v roce 2010 však Petr Bende nezahálí. Tento rok pro něj bude zá-
sadní. Vyjde tolik očekávané třetí autorské album a Petrovi příznivci se 
dočkají také CD a DVD ze zmíněných vánočních koncertů. 

Počtem vystoupení a stálou popularitou patří Petr Bende už několik 
let mezi nejoblíbenější české umělce. Svoje příznivce rád překvapuje 
netradičními hudebními spojeními a úpravami skladeb. Letošní rok, kdy 
po více než třech letech přijde na trh hudebního dění s novými projekty, 
je pro osobitého zpěváka a muzikanta velkou výzvou! A jak je již u Pet-
ra dobrým zvykem, i přes oblíbenou práci ve studiích, skladatelskou 
činnost a další profesní aktivity, je jeho nejdůležitějším bodem zájmu 
živé hraní a přímý kontakt s publikem. 

I proto také u posluchačů platí 
skutečnost, že po hudebním se-
tkání s tímto talentovaným zpěvá-
kem a muzikantem se stávají jeho 
stálými příznivci!  

Od roku 2003 Petra na vystou-
pení doprovází band složený z 
výborných muzikantů: Borek Ne-
dorost - klávesové nástroje, vo-
kál, Dalibor Dunovský - basová 
kytara, Pavel Bříza - bicí, Karel 
Nováček – trumpeta, vokál a Da-
niel Hlaďo – jeho kytaře vděčí za silnou podporu na vystoupeních. 
Bližší info k dispozici na www.petrbende.cz. 

Koncert se uskuteční 9. dubna v 19 hod. ve Velkém sále Záložny v Li-
tovli. Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně Městského klubu Lito-
vel (www.mklitovel.cz) nebo v TIC (Bavi).                                     -MK- 

Prodejní VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 

29. 3. – 3. 4., Výstavní síň MK, PO-PÁ: 10 - 17, SO: 10 - 

13 hod., vstupné: dobrovolné  
tradiční prodejní výstava velikonočních ozdob, kraslic a dekorací, doplně-
ná výstavou dětských prací (ve spolupráci s DDM Litovel) 
 
JIŘÍ HLAVINKA 
8. – 30. 4., Výstavní síň MK, PO, ÚT, ČT: 8-15, ST: 8-17, PÁ, SO: 10-13  
autorská fotovýstava, vernisáž: 7. 4. v 17 hod. 
 
PETR BENDE & band 

pátek 9. 4., Velký sál Záložny, 19 hod., vstupné: předprodej. 150 Kč, na 

místě +50 Kč 

koncert populárního pop-rockového zpěváka, skladatele a multiinstrumen-
talisty 
 
MARKÉTA MAZOUROVÁ v Mladečských jeskyních 

pondělí 12. 4., Mladečské jeskyně u Litovle, 18 hod., vstupné: 100 Kč, 

důchodci 50 Kč 

komorní skladby (Bach, Vivaldi, Monti atd.) vám na netradiční nástroje 
zahraje Markéta Mazourová v rámci koncertu KPH 
odjezd autobusu z nám. Př. Otakara v 17.15 hod. (jízdenka v ceně)           
 
Pierre Chesnot: PENZION PONORKA 

středa 14. 4., Velký sál Záložny, 19 hod., vstupné: 280/250/200 Kč 

francouzská divadelní komedie 

ROCK3 

sobota 17. 4., Malý sál Záložny, 18-24 hod., vstupné: 70 Kč 

vystupující: VINNÝ STŘIK, NO DISTANCE PARADISE, FRAN-
CIS´DRAKE, KRAB ARAB, pořadatel: Smékal, Smrček, Dolinský  
 
Koncert SPOLEČNÁ VĚC 2010 - poprvé parabolická projekce ve 3D 

středa 21. 4., Koncertní sál MK, 18.30 hod., vstupné: 100 Kč, důchod., 

student. 60 Kč 

netradiční koncert s tóny prastarého vodního zvonu, info: 724 347 317, 
pořadatel: T. Pfeiffer 
 
PŘIPRAVUJEME: 
RICHARD PACHMAN – „český Vangelis“ (6. 5. - kostel sv. Marka) 
HANÁCKÉ BENÁTKY (12. 6. - PETRA JANŮ, DAVID KOLLER, 
TUBLATANKA, JARRET, LEGENDY SE VRACÍ, JAKSI TAKSI aj.) 
 
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, 
www.mestolitovel.cz 

Francouzská divadelní komedie o tom, 
jak fyzicky, psychicky a organizačně je 
náročná partnerská nevěra. Pierre 
CHESNOT, autor úspěšné SOUSED-
KY, nás tentokrát zavede na jih Fran-
cie, do vily na pobřeží, která se kvůli 
nebezpečí prozrazení mileneckého 
vztahu promění v penzion, ve kterém 
si nezvaní hosté podávají dveře. 

Hrají: Lukáš Vaculík, Jan Révai (na fotografii), Lenka Lavičková, An-
drea Traganová, Roman Štolpa, Jana Galinová, Hana Sršňová, Alena Bo-
háčová, Lukáš Masár, Petr Erlitz, Jan Bouše, Petr Kozák. Režie Jurij 
Galin. 

Městský klub Litovel a Docela velké divadlo uvedou komedii ve 

středu 14. dubna 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- 

S p o l e čn á  v ě c  3 D   
Zveme vás k prožití tónů prastarého vodního nástroje, Vodnářského 

zvonu, který rozezní TOMÁŠ PFEIFFER. Součástí koncertu je i unikát-
ní velkoplošná 3D filmová projekce, která je poprvé v České republice 
promítána na parabolické plátno. Obraz tak citlivě doplňuje a umocňuje 
zvuk Vodnářského zvonu. Jeho historie sahá velmi daleko, písemné 
zmínky o něm jsou z období dynastie Ming tak 500 let zpět a dle jiných 
zpráv mnohem dále. Nástroj má mnoho význačných vlastností a podle 
lámaistické tradice jeho rezonance působí blahodárně na buňky těla. 

Hraje se na něj mokrýma rukama, které se přikládají na madla a tím je 
zvon rozezníván. V závěrečné části koncertu probíhá prohlídka Vodnář-
ského zvonu a máte tak možnost se zblízka podívat na rezonanční ob-
razce vznikající při hře na vodní hladině. 

Koncert se uskuteční v Koncertním sále Městského klubu Litovel, 
nám. Př. Otakara 753, dne 21.4.2010 v 18.30 hodin. Vstupenky v ceně 
110 Kč nebo 60 Kč (se slevou - studenti, děti, ZTP) si můžete zakoupit 
v předprodeji v Městském klubu Litovel nám. Př. Otakara 753, tel.: 585 
341 633. Další informace na www.dub.cz.                            Jan Mačkal 

 

 



STŘEDA 7. dubna 16.30 hod., 2. patro, FIMO 
Pro velký zájem opakujeme výtvarnou dílničku (originální šperky). 

  

Středa 14. dubna - 7. výročí založení  

Charitního mateřského centra Rybička  

Den otevřených dveří 
 

9.30 hod. zasazení STROMU CHARITNÍHO MATEŘSKÉHO 

CENTRA  Sejdeme se v parku Míru a společně zasa-
díme „NÁŠ STROM“ (nářadí ani pracovní oblečení 
není nutné - pomoc přislíbili pracovníci Městského 
úřadu). 
10.00 - 17.00 hod.  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
- pro pravidelné návštěvníky i nové zájemce 
- po celý den volná herna pro děti 
- informace o  připravovaných programech 
- ukázky výrobků z našich výtvarných dílniček 
- každý malý návštěvník si odnese sladký dárek 
  
STŘEDA 21. dubna 9.30 – 12.00 a 14.00 – 17.00 hod.  

DĚTSKÝ BAZÁREK, 2. patro 
Srdečně zveme všechny maminky na prodej levného dětského oblečení 
(převážně značky Next, Cherokee). 
 

Ludmila Zavadilová           ludmila.zavadilova@charita.sternberk.cz, 
                                                                   736 750 222 

Jana Baciak    janabaciak@seznam.cz,   739 246 016 
Monika Blažková monula@email.cz,     777 639 269 
Petra Hublarová                                       604 685 107 
Zuzana Krištofová                                   776 026 065 

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 
                         10.30 – 12.00 hod.       DOPOLEDNE PRO TĚHULKY A MAMINKY S MIMINKY (děti 0 – 12 měs.), herna 2. patro 

AKCE NA DUBEN 2010  

Na začátku roku mnoho lidí bilancuje, dávají si předsevzetí, co by rádi 
na sobě zlepšili, za jakými cíly budou směřovat. Učiním tak i já, protože 
mně byla svěřena důvěra Mons. Jana Graubnera k řízení charity. 

V roce 2009 došlo k velké organizační změně a k vytvoření Charity 
Šternberk s děkanátní působností (sloučení Oblastní charity Uničov a 
Charity Litovel s Charitou Šternberk). Byla vytvořena nová organizační 
struktura. Musela jsem znovu registrovat sociální služby, jednat se zdra-
votními pojišťovnami a dalšími subjekty o těchto změnách. Rok to byl ná-
ročný zejména po administrativní stránce, změny ve vedení účetnictví, 
personalistice apod. 

Nyní nastává čas se ještě více věnovat prohloubení kvality služby, vyu-
žít k tomu prostředky moderní techniky, ale také nezapomínat, že charitní 
organizace nabízí jako svoji přidanou hodnotu spirituální rozměr péče o 
klienty. 

Jaké jsou konkrétní cíle pro rok 2010? Zahájit provoz Charitní ošetřova-
telské služby v Moravském Berouně. Zmapovat potřebnost pečovatelské 
služby pro obce na Šternbersku, případně zajistit službu. Zpracovat pro-
jektový záměr na rekonstrukci budovy pro středisko Šternberk a najít 

vhodný dotační titul k jeho realizaci. Prohloubit terénní práci pro sociálně 
znevýhodněné rodiny s dětmi. Rozšířit provoz Kontaktního a poradenské-
ho místa pro uživatele drog o práci v terénu. Vybavit všechny zdravotní 
sestry a pečovatelky kapesními počítači (PDA) a zavést do praxe. Zahájit 
provoz humanitárního šatníku (i pro sociálně potřebné) v Uničově a 
v Litovli. Zvýšit vozový park o 2 osobní automobily (Uničov, Moravský 
Beroun). Podporovat celoživotní vzdělávání pracovníků. Uspořádat I. Be-
nefiční koncert na podporu střediska v Litovli. Vybavit středisko Litovel  
(rozšíření prostor). Vytvořit nové propagační materiály pro všechny typy 
služeb. Přesvědčit zástupce měst o svébytném postavení na úrovni středi-
sek a transparentním vedení účetnictví dle jednotlivých dárců a navýšit 
podporu příspěvku z rozpočtu měst Litovel, Šternberk, Uničov. 

Přeji si, aby naše organizace nalézala vyvážený postoj mezi službou pro 
klienty, rozvojem charitního díla a vytvářela vhodné pracovní podmínky 
pro své zaměstnance. Podporovala jejich potřeby v duchovní rovině, aby 
mohli být nositeli křesťanské víry, milosrdné lásky a naděje v lepší bu-
doucnost našich klientů.              

Bc. Pavlína Vyvozilová, ředitelka Charity 

Angličtina hrou pro děti a rodiče, lekce vede paní Zuzana Krištofová. 

DĚTSKÝ BAZÁREK V UNČOVICÍCH.  
Unčovické maminky pořádají ve dnech 16. a 17. dubna 2010 vždy od 15 
do 18.00 hod. prodejní akci Dětský bazárek, zaměřenou na dětské obleče-
ní, boty, autosedačky, kočárky, hračky a potřeby pro děti. Bez omezení 
velikosti. Bazárek se koná v sokolovně v Unčovicích. 
Příjem zboží 15. dubna 16.00 – 17.00 hod., výdej 18. dubna, 16 – 17.00 

hod. popř. dle dohody. Prosíme maminky, které chtějí prodávat, aby nás 
předem kontaktovaly kvůli přidělení čísla stolu. Zároveň prosíme, aby si 
věcičky již doma ocenily a očíslovaly. Ušetříme tak spoustu času. Děkuje-
me za pochopení a těšíme se na spolupráci. Poplatek za místo je 50,-Kč. 
Více info na: Bazarek-uncovice.webnode.cz  
Kontakt: bazarek-uncovice@seznam.cz, tel. 605 387 109 



Muzejní společnost Litovelska, občanské sdružení (dále MSL) pro 
Vás připravila 2 poznávací zájezdy, se kterými Vás v předstihu sezna-
mujeme. 

 
Prvním z nich bude v úterý 18. května 2010 návštěva města Štern-

berku a Pradědovy galerie v Jiříkově. Odjezd v 8 hodin z Náměstí Pře-
mysla Otakara v Litovli. První zastávkou bude státní hrad Šternberk 
(velký prohlídkový okruh). Následuje prohlídka bývalého augustinián-
ského kláštera, který je postupně rekonstruován. Poobědváme v místní 
restauraci a poté se autobusem přesuneme do Jiříkova, kde nás uvítá 
řezbář Jiří Halouska. Na ploše o rozloze 4 hektarů uvidíme na 250 vy-
řezávaných plastik zvířat, betlém v životní velikosti se 138 sochami i 
obří dřevěný obraz Praděda a jeho říše. Všechny tři zmíněné dominanty 
jsou zapsány do české Guinessovy knihy rekordů. Cena zájezdu 250,- 
Kč (pro členy MSL 200,- Kč) zahrnuje dopravu, služby průvodců a 
vstupné do jednotlivých objektů. Cena nezahrnuje cestovní pojištění a 
oběd v zamluvené restauraci ve Šternberku. Zájemci se mohou závazně 
přihlásit a uvedenou částku zaplatit nejpozději do neděle 2. května 
2010 v Muzeu Litovel – u Mgr. Zdeňky Frištenské nebo Mgr. Roberta 
Najmana. Najdete nás v 1. patře budovy od středy do neděle od 9 do 16 
hodin, bližší informace získáte na tel. čísle: 585 341 465, příp. e-mailu: 
muzeum@muzeumlitovel.cz. Plánovaný návrat je kolem 18. hodiny. 

 
Druhý zájezd se uskuteční v sobotu 19. června 2010. Odjedeme 

opět v 8 hodin z Náměstí Přemysla Otakara v Litovli na poznávací tra-
su s názvem „Doprava – putování po stopách historie“. V programu je 
plánovaná návštěva nově otevřeného Muzea kočárů a Hasičského mu-
zea v Čechách pod Kosířem. Odpoledne se zastavíme u pana Karla Vá-
ni na zahradní železnici ve Střížově, zajištěnou prohlídku máme také ve 
Veteránmuzeu ve Slatinicích. S návratem do Litovle počítáme kolem 
18. hodiny. Účastnický poplatek, který zahrnuje dopravu i všechny 
vstupy do objektů je pro členy MSL 250,- Kč, pro ostatní 300,- Kč. Ce-
na nezahrnuje oběd a cestovní pojištění. Předběžný zájem můžete na-
hlásit na výše uvedeném místě a kontaktu rovněž do 2. května, závazně 
do neděle 6. června 2010.                                                      Výbor MSL 

Dne 18. března 2010 navštívil Lito-
vel chudobínský rodák žijící v Pra-
ze, básník a spisovatel MUDr. 
Alois Volkman. Do Muzea Litovel 
si jej pozvala Muzejní společnost 
Litovelska. Absolvent litovelského 
gymnázia od 17 hodin přednášel 
pro zájemce ve výstavním sále mu-
zea. Velký prodejní úspěch zazna-
menaly jeho poslední práce Ter-
če—to a Námluvy Aeskulapovy, 
které hojně podepisoval při závě-
rečné autogramiádě. Děkujeme i 

touto formou přednášejícímu za ochotu a vstřícnost. Važme si takových 
skromných rodáků.                                                                                   RoN 

Muzeum Litovel připravilo ve spolupráci s Muzejní společností Lito-
velska a obcí Bílá Lhota doprovodnou poznávací akci k výstavě „Bílá 
Lhota – obec Mikroregionu Litovelsko“, která končí v litovelském mu-
zeu v neděli 18. dubna 2010. V sobotu 10. dubna 2010 sraz všech 
účastníků ve 14 hodin u pravoslavného kostela sv. Ludmily v Řimicích. 
Zde nás provede PhDr. Pavel Aleš. Odtud se přesuneme 
k bělolhotskému římskokatolickému kostelu sv. Kateřiny (průvodce 
Alena Sedlářová, starostka obce), navštívíme místní hřbitov (Riedlova 
hrobka) a výlet zakončíme prohlídkou Arboreta Bílá Lhota, kde nás 
provede Bc. Stanislav Hekele. Zúčastnit se může každý.  

Způsob dopravy: autem, pěšky, na kole (nabízíme společný odjezd od 
budovy litovelského muzea ve 13 hodin), linkový autobus z Litovle au-
tobusového nádraží do Bílé Lhoty ve 13.20 hodin (zpět do Litovle od-
jezd v 17.38 hod. z Bílé Lhoty).  

Obřadu se lidově říká veselka, z pohledu ženy jsou to vdavky, 
z pohledu muže ženitba. V mnoha kulturách je to slavnost spojená se 
vstupem dvou lidí do manželského stavu. Je složena z rituálů, částečně 
předepsaných zákonem, a tradičních zvyklostí. Žena vstupující do 
manželství je označována jako nevěsta, muž jako ženich. U svatby  
v českých podmínkách je nutno rozlišovat církevní sňatek a sňatek 
civilní, jejichž platnost nebývala vždy zcela rovnocenná. Kouzlo svatby 
je v atmosféře a k té vám nepomohou ani ty nejdokonalejší přípravy. Tu 
musíte zajistit vy sami. Na svůj nejkrásnější den v životě pak nikdy 
nezapomenete a vaši svatební hosté jistě také ne.  

Historie sňatku 
Život v manželství byl ve starověku něčím běžným. Základním 

účelem manželství bylo mít děti, rozmnožit majetek a zajistit bezpečí 
pro rodinu. Ve starověkém Řecku nebyla svatba součástí žádného 
státního náboženství a lidé si ji spojovali s domácími náboženskými 
obřady. Svatba měla tři etapy. Nejprve bylo třeba připravit nevěstu, a to 
zásadně v domě jejího otce. Pak následoval noční odchod do manželova 
domu, kde byla nevěsta přijata. Den po vlastním obřadu přišla etapa 
třetí - odevzdávání svatebních darů. Obřad samotný mohl probíhat 
zhruba takto: Mladý pár přivítali nejprve ženichovi rodiče na prahu 
domu nevěstina otce. Odtud se s pochodňovým průvodem a flétnistkami 
vydali ke krbovému oltáři uprostřed domu ženichova otce. Tam byl 
uzavřen vlastní sňatek a zároveň doprovod zasypával snoubence fíky, 
datlemi a dalším ovocem. Následoval odchod do svatební komory 
v doprovodu ženy s pochodní. Naopak ve starověkém Římě upravovalo 
manželství již několik zákonů, ale hlavní obřad spočíval ve slavnostním 
stisku rukou snoubenců, při kterém mezi nimi a s rukama položenýma 
na jejich ramenou, stála nejstarší přítelkyně nevěsty. Po výměně slibů 
byl obřad zakončen obětováním  bohu Jupiterovi. Velmi spokojený byl 
Jupiter zejména tehdy, pokud mu byl věnován například celý býk. 
V případě chudších snoubenců se ovšem projevoval jako bůh tolerantní 
a spokojil se i s menší obětí. Vždy však po ženichovi vyžadoval provést 
úlitbu nad oltářním ohněm.  

 
V době před Kristem probíhal sňatek dvou lidí většinou bez 

náboženských rituálů. V zájmu každého rodu bylo především zajistit 
výhodné spojení s dalším rodem či kmenem. Po uzavření dohody musel 
mladý muž rodičům dívky, která mu byla vybrána, vyplatit jakési 
výkupné za to, že dcera odchází z domu a nebude už moci dále zastávat 
své povinnosti v domácnosti. Přestože obřad tehdy ještě nenesl znaky 
žádného ceremoniálu, oslavy bývaly pro rodiny velkou událostí.  

 
S příchodem křesťanství a dalších náboženství ve světě se sva-

tební obřady stávaly více církevními, ve středověku byl sňatek 
považován za posvátný a nezrušitelný. Svatby se už více podobaly těm 
dnešním, po obřadu v kostele následovala zpravidla velkolepá oslava. 
Mladí lidé však stále neměli možnost sami si zvolit svého partnera. 
Dohled nad tím, aby byl sňatek přínosný pro celou rodinu, drželi rodiče. 
Tento zvyk přetrvával i v průběhu 19. století. Jakmile dívka dosáhla 
dospělosti, měla být provdána. Rodiče se dlouho dopředu poohlíželi po 
vhodném ženichovi, dostatečně zabezpečeném, nejlépe ze stejné 
společenské vrstvy. Když byl vybrán vhodný objekt a došlo k dohodě, 
ženich před svatbou několikrát navštívil dům rodičů nevěsty, aby se 
blíže poznali. Po svatebním obřadu a hostině si odvezl nevěstu do svého 
domu. Pro dívku bylo v té době velmi důležité se vdát. Když se 
nepodařilo najít vhodného ženicha a ona zůstala takzvaně „na ocet", 
znamenalo to ostudu nejen pro ni, ale i pro celou rodinu. Takové děvče 
bylo pak často nuceno odejít do kláštera. Právě od 19. století se datuje 
tradice dlouhých bílých svatebních šatů se závojem. Bílá barva měla 
symbolizovat čistotu a panenství. Do té doby se nevěsty vdávaly ve 
svých nejlepších šatech, chudá děvčata pouze v prostých šatech 
určených na běžné nošení.  

 
První bílou svatební róbu oblékla na své svatbě královna Viktorie 

v roce 1840, od té doby ji dodnes následují nevěsty po celém světě. Od 
počátku 20. století, s tím jak se měnila doba a styl života, začalo pomalu 
přibývat sňatků z lásky. Svou zásluhu na tom měl i první zákon o 

manželství u nás, který vešel v platnost roku 1890. Ten také mimo jiné 
poprvé v historii umožňoval rozvody.                                               RoN  

 



Uprostřed února se zájemci o technické památky zúčastnili 
exkurze do Staroštíkova mlýna. Bylo jich téměř padesát a 
byli velmi srdečně uvítáni majitelem - panem Svatoplukem Staroštíkem - 
na půdě „Prvního válcového uměleckého mlýna“. Po seznámení s osudy 
objektu a jeho postupných majitelů se dostalo na prohlídku unikátu - již 
stoleté Francisovy turbíny. Ač je již „babičkou“, přesto si to šlape jako 
mladice a dodává do sítě elektřinu bez oddechu. Potom si účastníci pro-
hlédli celé zařízení mlýna a odcházeli nadšeni z toho, že se mohli podívat 
do útrob objektu, který jindy míjejí bez většího zájmu. Teď už ví, že se tu 
skrývá opravdu vzácný doklad technické zručnosti našich předků. 

Zájezd do Brna na výstavu „Zlato Inků“ byl jako obvykle vyprodán dáv-
no předem. Měli jsme štěstí, že jsme měli prohlídku objednanou, jinak by-
chom toho už za den mnoho nestihli. Bylo to něco jiného než loňský  
„Tutanchámon“, ale i tak jsme viděli zajímavé artefakty a mohli se na in-
formačních tabulích i v krátkém filmu seznámit s osudy a památkami této 
Evropany zničené civilizace. Prohlídka špilberských kasemat získala na 
zajímavosti s výkladem zasvěceného průvodce a návštěva kláštera kapucí-
nů s mumiemi zase svou morbidností. Víc už se toho za jediný den stih-
nout nedalo, ale stálo to za to. Počasí nám přálo, a až na ten obtížný vý-
stup zpátky na Špilberk, to nemělo chybu. 

Městský klub v nás má vděčné zájemce o kulturní pořady, kteří jsou 
schopni pomoci zaplnit kterýkoli ze sálů tohoto zařízení. Nejprve jsme 
měli možnost si zavzpomínat a zabroukat melodie našeho mládí na kon-
certě Petra Spáleného a skupiny Apollo Band, a pak tiše zanotovat operet-
ní melodie Strausse, Lehára, Kalmána, Frimla či Piskáčka na představení  
„Líbánky s operetou“. Spálený byl vždy „naše parketa“ a v pořadu uvedl 
snad všechny své největší hity, ať už: Dlouho, dlouho spím…, Dáma při 
těle, Až mě andělé zavolají k sobě nebo Plakalo bejby. Sympatické bylo, 
že hudebníci i hlavní interpret díky nadšenému aplausu přidali čtyři pří-
davky. To ale neplatí pro umělce z Moravskoslezského národního divadla 
v Ostravě, kteří sice nepřidali nic, ale i oni se razantně podíleli na dobré 
náladě nedělního večera. Velký sál při koncertu Petra Spáleného měl sice 
dvě poslední řady obsazené jen řídce, ale v Koncertním sále na operetě 
nebylo volného místa. Stačí se strefit nabídkou kulturních pořadů do vku-
su Litoveláků (což, jak jistě potvrdí ředitelka MK Bc. Hana Vogelová, ne-
ní vůbec lehké!), a pak je vymalováno!    

Z dubnových akcí vás zveme na schůzku seniorů v DPS ve středu 7. 
dubna, ale hlavně na besedu o SPS Kantika s jejím zakladatelem panem 
Vlastimilem Nedomou a její současnou sbormistryní paní Irenou Blekto-
vou. Akce se koná 21.4. od 16 hodin v jídelně DPS. Informace o akcích 
na další období najdete v těchto novinách a na vývěskách v Husově ulici 
nebo v DPS. Pokud dojde k jakékoliv změně, vždy vás zavčas budeme in-
formovat v hlášení městského rozhlasu a na našich vývěskách.            hj  

AKCE SENIORKLUBU LITOVEL - DUBEN 2010     
7. 4. - Schůzka seniorů (jídelna DPS, od 16 hodin),  
12. 4. - Schůzka samosprávy Seniorklubu Litovel (malá zasedací síň 
MěÚ, 15.30 hodin),  
10. 4. - CYKLOVÝLET BÍLÁ LHOTA - zajímavosti obce, sraz všech 
účastníků ve 14 hodin u pravoslavného kostela sv. Ludmily v Řimicích. 
(akce MSL, možno i autobusem, viz. str. 12) 
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. 

V dubnu oslaví krásné kulaté výročí – 
80 let – nestor kuželkářského sportu  
v Litovli   

pan Antonín Karger 
Kuželky začal hrát v roce 1949 za teh-
dejší Modrou Hvězdu, dodnes je i  
v pokročilém věku aktivním hráčem a 
hlavně příznivcem kuželek. 

Byl výborným hráčem I. mužstva po 
dobu 35 let. V kuželkářském oddíle 
pracoval též jako předseda a člen vý-
boru kuželek po mnoho let a má velké 
zásluhy na celé úspěšnosti oddílu. Svým přístupem k tréninku, činnosti 
oddílu i svojí kamarádskou povahou je velkým vzorem pro mladé. 

Toníku, my, přátelé a kamarádi z oddílu kuželek, Ti moc děkujeme za 
práci a reprezentaci, kterou jsi za náš oddíl odvedl. 

Přejeme Ti ještě mnoho plodných a slunných dnů v osobním, rodinném 
a sportovním životě. Ať Ti zdraví slouží a kuželky hodně padají! 

Kamarádi kuželkáři a výbor kuželkářského oddílu  

TJ Tatran Litovel. 
 

KUŽELKY. Naši dorostenci nám dělají stále velkou 
radost. Porazili svého největšího rivala na kuželně v Pře-
myslovicích 6:2. O úspěch se zasloužili: D. Čulík výkonem 
442, M. Jindra 438, T. Truxa 421 a P. Ščučka 416. Doros-
tencům schází odehrát 2 zápasy na domácí kuželně a mají 
reálnou šanci II. ligu Moravy vyhrát a sehrát kvalifikaci o I. 
ligu. Byl by to historický úspěch litovelských kuželkářů.            

PROVOZ PLAVECKÉHO BAZÉNU 
při ZŠ Vítězná 1250, Litovel pro veřejnost 

v době velikonočních prázdnin  1. 4. – 5. 4. 2010 

Čt       13.00  -  20.00 
Pá       13.00  -  20.00 
So       13.00  -  19.00 
Ne      11.00  -  19.00 

V pondělí velikonoční je zavřeno. 
 

Těšíme se na vaši návštěvu 

 

 

Hezké Velikonoce  

přeje všem čtenářům Litovelských novin  

redakce LN. 


