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Byli jsme u toho! Zhruba před čtvrt stoletím 
začali Litovelané, členové Svazu ochránců pří-
rody v úzké spolupráci s olomouckými aktivis-
ty usilovat o zřízení chráněné oblasti. Proč?  
V Pomoraví, nádherném biokomplexu lužních 
lesů a luk, se začaly projevovat trhliny. Stavby 
pronikaly až do prostor lesa, zasýpaly se 
smuhy (žmole), rušila „mrtvá“ ramena řeky – 
bohatý domov mnoha živých tvorů i rostlin, 
rozorávaly se louky… Prudký rozvoj průmys-
lu, dopravy a urbanizace s cílem zvyšovat ži-
votní úroveň a pohodlí lidí (spotřební společ-
nost) zasahoval už tehdy a dnes ještě více do 
volné přírody. Znečišťovaly se vody i vzduch 
a čím dál častější byly ekologické havárie, hro-
madil se odpad. Záchranu alespoň toho nej-
cennějšího, nejkrásnějšího v našem okolí jsme 
viděli právě ve zřízení chráněné krajinné ob-
lasti. 

Naše představy byly příliš romantické. V na-
ší malé, hustě zabydlené vlasti není reálné vy-
řadit takto rozsáhlé prostory z ekonomiky a 
společenské potřeby (rekreace). To značně 
komplikuje uchování krajiny a záměry odbor-
níků v ochraně přírody. Setkávají se s názory, 
které se často hodně liší od těch jejich vědec-
kých. Mezi vlastníky a uživateli lesa jedněm 
nevyhovuje navrácený obyvatel vod – bobr, 
jiným chybí bažanti a zajíci, těžařům dřeva se 
dělají vrásky, jak šetrně a přitom pořád ekono-
micky dělat probírky stromů s moderní techni-
kou. Milovníci přírody pláčou, že už dávno 
neslyšeli zpěv svého ptačího oblíbence a nena-

šli na „svých“ místech vonné konvalinky a pe-
trklíče… Všem dohromady vadí bezohlednost 
pejskařů, kteří i v období reprodukce mláďat 
nechají své miláčky běhat volně po lese, stejně 
jako řádění vandalů. 

Mnoho otázek pro pracovníky správy 
CHKO – odpovědi nesnadné. Ale před dialo-
gem nelze ustupovat. Soudní lidé vědí, že roz-
manitá a zdravá příroda – říkáme životní pro-
středí – rozhoduje o bytí a nebytí ČLOVĚKA 
jako druhu. Vybavit tímto poznáním každého 
občana je nezastupitelné poslání vás – pracov-
níků správy CHKO. Jako specialisté, odborní-
ci, jste v tomto smyslu vlajkovou lodí, na jejíž 
signály čekají školy i zájmové organizace – 
součinnost s nimi je i pro vás nezbytná. Niko-
ho nemůžeme nechat stát lhostejně stranou. Do 
ochrany životního prostředí by se měl praktic-
ky zapojit každý z nás. 

Proto jsme s uspokojením přivítali, že oslavy 
výročí založení své instituce orientujete do 
praktických akcí, jako je jarní úklid nebo osvě-
tová činnost mezi mládeží (výchovné procház-
ky a tak podobně).  

Příroda není moderní předmět na jedno pou-
žití. Starý mobil nebo botu lze ihned nahradit, 
ale mladý stromek ve vteřině zlomený vanda-
lem vyroste až za několik let… Vyhynulého 
živočicha nejde nahradit vůbec. I s tímto úka-
zem se čím dál častěji setkáváme. Za poslední 
léta se počet ptáků v České republice snížil asi 
o milion jedinců. Každý třetí druh našich ryb 
je smrtelně ohrožen. Tyto skutečnosti nemo-

hou nikoho z nás nechat v klidu. Důvěřujeme 
vám, že s vaší pomocí se nám bude dařit tako-
vým smutným úkazům zabraňovat. 

 
U příležitosti vašeho výročí vám přejeme 

mnoho trpělivosti, vytrvalosti v naplňování 
vašeho poslání. Úspěchy se určitě dostaví.  

Ke gratulacím se připojuje vedení Města i 
jeho volené orgány. Máte naši důvěru, očeká-
váme další plodnou spolupráci. 

 
Po rozhovorech s lesníkem, myslivcem, rybá-

řem, včelařem a členy komise ŽP zaznamenala 
Jarmila Cholinská 

 
 
Úbytek některých druhů ptáků za posledních 

cca 20 let je přímo dramatický. Například po-
četnost chocholouše obecného, dříve naprosto 
běžného ptáka zemědělské krajiny, oproti sta-
vu v letech 1985-89 (v ČR celkem mezi 
1100 – 2200 párů) poklesla v letech 2001-03 o 
více než polovinu (cca 500 – 1000 párů), jeho 
úbytek přitom stále pokračuje. I v Litovli dříve 
naprosto běžný druh („vrabec s chocholkou“) 
z naší krajiny mizí, a to není jediný příklad.  

 
Mezi rybami ČR (59 původních druhů, včet-

ně mihulí) je 20 druhů buď kriticky ohroženo, 
nebo v ČR již vyhynulo, a i dalších 20 druhů 
figuruje v červeném seznamu ohrožených ži-
vočichů. Pouze o zbylé cca 1/3 druhů lze říci, 
že nachází v naší přírodě relativně vyhovující 
podmínky.               O. Dočkal, foto R. Studený 
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Sociální odbor informuje, že každý třetí čtvrtek v měsíci, v době od 
9.00 do 11.00 hodin je na Městském úřadu Litovel, Havlíčkova ulice 
čp. 818, v zasedací místnosti ve II. poschodí dveře č. 304, poskytováno 
odborné sociální poradenství. Zajišťuje je Centrum pro zdravotně posti-
žené Olomouckého kraje, o.s., paní Jurášová, tel: 739 504 543. 

Nabízené služby: 
• bezplatné odborné sociálně právní poradenství pro osoby se zdravot-

ním postižením, seniory a jejich rodinné příslušníky (vyřizování pří-
spěvku na péči, průkazu ZTP a ZTP/P, důchodů, odvolání, smlouvy 
o poskytování sociální služby mezi rodinnými příslušníky a pod.)  

• odborné poradenství při výběru kompenzačních pomůcek včetně 

úhrad od zdravotních pojišťoven a možností příspěvků od pověře-
ných obcí 

• informace o občanských sdruženích zabývajících se péčí o osoby se 
zdravotním postižením, rekondičních pobytech, společenských a od-
borných akcích 

• distribuce mobilních telefonů se službou tísňového volání a možnosti 
lokalizace za výhodnou cenu 

• návštěva imobilních občanů v domácnostech na základě předchozí 
dohody 

• konzultace při bezbariérových úpravách bydlení 
                                Mgr. Procházka Pavel, vedoucí sociálního odboru 

Tak zní otázka většiny spoluobčanů v Litovli. Odpověď je jednoduchá. 
Dochází k výměně teplovodů zásobujících sídliště teplem (v ulicích Karla 
Sedláka, Novosady a Gemerská) . Při povodních v roce 1997 a poté ještě 
několikrát došlo k jejich zaplavení a tím ke znehodnocení izolací. Zvýšily 
se výrazně tepelné ztráty a v některých částech došlo vlivem koroze 
k proděravění teplovodů. Naše společnost investovala během 16 roků více 
než 100 milionů korun do modernizace zařízení pro výrobu a distribuci 
tepla a elektřiny. Výměnu zbývajících starých teplovodů jsme plánovali a 
připravovali od roku 2000. V roce 2002 jsme provedli výměnu na sídlišti 
Novosady, kde docházelo každoročne k haváriím – prasknutí teplovodu. 
Investice do právě probíhající stavby je tak náročná, že bez dotace by 
zdražila teplo odběratelům o více než 10 %, proto jsme ji oddalovali do 
dnešní doby, kdy nám byla schválena dotace na výstavbu z programu vy-
psaného na úspory energií.  
Název projektu: Modernizace soustavy centralizované-
ho zásobování teplem v Litovli 

Projekt navazuje na modernizaci kogenerační výroby elektřiny a tepla 
provedenou v roce 2008 v teplárně Městské teplárenské společnosti a.s. 
Litovel. 

Cílem projektu je především úspora paliva a elektřiny při výrobě a dis-
tribuci tepla pro lokalitu Uničovského předměstí. Na základě zpracované-
ho energetického auditu by mělo dojít k úspoře 7 724 GJ paliva a elektric-
ké energie. V roce 2009 jsme podali žádost o dotace v rámci Operačního 
programu podnikání a inovace, podprogram Ekoenergie II. Naše žádost 
byla vyhodnocena a získali jsme dotaci ve výši 60 % z celkových uznatel-
ných nákladů, které činí 21 mil. Kč. Projekt je tak samofinancovatelný a 
nedojde ke zvýšení ceny tepla z důvodu jeho realizace. 

Stavba řeší úpravu strojovny plynové kotelny Uničovská, a to instala-
cí kondenzačního výměníku tepla za stávající kotel a doplnění chybějí-
cích měřidel na kotelně. 

Součástí modernizace systému centralizovaného zásobování teplem 
(CZT) bude rekonstrukce stávajícího nadzemního teplovodního vedení 
z plynové kotelny Uničovská ke křižovatce ulic Severní a Novosady. 

Starý teplovod je z roku 1959 a jeho rekonstrukce je nutná i z důvodu 
plánované výstavby bytových domů v ulici Severní II. etapa. Dále bu-
dou položeny nové venkovní topné rozvody pro sídliště Gemerská a 
Karla Sedláka v Litovli. Zde jsou stávající teplovody sice mladšího da-
ta, ale po povodních v roce 1997 vykazují velké tepelné ztráty. Pro vý-
stavbu teplovodů je použito tzv. předizolované potrubí se zvýšenou izo-
lací odolávající případnému zaplavení při zvýšení hladiny podzemních 
vod nebo povodně. Součástí izolace je i zařízení k hlídání izolačního 
stavu potrubí a detekci případných poruch potrubí nebo izolace. 

V rámci stavby bude změněna koncepce zásobování objektů sídlišť 
Novosady, Karla Sedláka a Gemerská teplem a teplou vodou, tj. dojde 
k decentralizaci ohřevu teplé vody. Do zásobovaných objektů budou 
osazeny objektové předávací stanice tepla (dále jen OPS). Bude tak 
možno přesně měřit a regulovat dodávku tepla pro vytápění a ohřev tep-
lé vody do každého objektu a odpadne pracné a nepřesné rozúčtování 
dodávek teplé vody z výměníkových stanic. 

Společně s pokládkou nového předizolovaného potrubí budou polože-
ny kabelové rozvody nízkého napětí a datové rozvody, které řeší napá-
jení nainstalovaných OPS pomocí distribuční sítě Městské teplárenské 
společnosti a. s. Litovel. Datové rozvody zabezpečí napojení OPS na 
stávající systém sběru a dálkového přenosu dat na dispečerské pracoviš-
tě Městské teplárenské společnosti a. s. Litovel.  

Realizaci provádí firma Avos Vyškov, ukončení díla je ve smlouvě 
ujednáno do konce června 2010. Na 1. až 4. května plánujeme odstávku 
dodávky tepla a teplé vody pro celé sídliště z důvodu přepojení na nové 
teplovody. 

V současné době jednáme s firmou poskytující připojení k internetu o 
položení světlovodných kabelů současně s našimi kabely a teplovody. 
Zlepšila by se tak výrazně dostupnost internetového připojení na sídlištích 
a zamezilo by se dalšímu rozkopávání zelených ploch a komunikací. 

                   Ing. Jan Fiala, předseda představenstva, MTS a. s. Litovel 

Od 15. března je v Litovli na Ví-
tězné ul. 107 (naproti poliklinice) 

otevřena v nové budově   

LÉKÁRNA LÉKÁRNA LÉKÁRNA LÉKÁRNA     
U ALBERTAU ALBERTAU ALBERTAU ALBERTA        

Lékárna a prodejna zdravotnic-
kého materiálu nabízí:  

humánní léčiva na předpis léka-
ře, volně prodejná léčiva,  
probiotika, homeopatika,  

obvazový a zdravotnický materiál 
v širokém rozsahu  

a některá veterinární léčiva. 
O nejnovějších výhodách  
a zaváděcích cenách léčiv  

Vás bude informovat personál 
prodejny.  

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

 
Naše tel. číslo: 585 341 201 

Zakázková výroba nábytku  
přijme do provozovny v Července, Severní 207  

STOLÁŘE.  
Požadujeme vyučení v oboru a praxi.  

Bližší informace  
přímo v provozovně nebo na tel. 587 207 122.  

Se smutkem v srdci děkujeme všem příbuzným, kamará-
dům, spolužákům, přátelům za účast na smutečním roz-
loučení  

s panem Josefem Procházkou. 
 
Vaše květiny a slova útěchy byly důkazem, že na něj nezapomenete.  
Srdečně děkujeme za všechny písemné kondolence. 
Děkuji také pohřební službě HRANDOP za citlivý a profesionální pří-
stup i bezchybný průběh rozloučení. 

V hlubokém zármutku manželka Marie, děti s rodinami 



73. schůze Rady města Litovel se 
konala dne 1. dubna 2010  

Rada města schvaluje:  

• přechod práva nájmu k nebyto-
vým prostorům v objektu 1. máje č.
p. 791/4 v Litovli, a to ze stávající-
ho nájemce MUDr. A. Š. na spo-
lečnost MEDICAS PRAKTIK s.r.
o., zastoupenou MUDr. A. Š., za 
podmínek stávající smlouvy  

• uzavření Smluv o zhodnocení 
silničního majetku mezi Městem 
Litovel, jako investorem a Správou 
silnic Olomouckého kraje, p.o., ja-
ko hospodářem svěřeného majetku. 
V rámci stavby „Litovel – Unčovi-
ce - autobusová zastávka“ bude 
zhodnocen silniční majetek vybu-
dováním autobusových zálivů a  
nových ostrůvků na přechodech; 
dále v rámci stavby „Litovel – Roz-
vadovice - autobusová zastávka“ 
vybudováním ostrůvků na přecho-
dech. Zhodnocený majetek bude 
předán SSOK bezúplatně. 

• vnitřní organizační směrnici – 
Činnost osadních výborů s účin-
ností od 1. 4. 2010.         
Rada města doporučuje: 

• oslovit stavební firmy a spojova-
cí chodník ulic Palackého a Svato-
plukovy v Litovli opravit bez pro-
jektové dokumentace. 
Rada města nevyhovuje: 

• žádosti p. Beneše o refundaci 
mzdy prodavačky prodejny v Saví-
ně z důvodu dlouhodobé špatné 
ekonomické situace a ve snaze o 
zachování provozu prodejny o zru-
šení nákladové položky nájem. Po-
kud by této jeho žádosti nebylo vy-
hověno, žádá o ukončení pronájmu 
k 31. 3. 2010. RM souhlasí s ukon-
čením nájemní smlouvy a současně 
schvaluje poskytnutí jednorázové-
ho finančního daru ve výši 20.000,- 
Kč na úhradu nutných nákladů s 
provozem prodejny do 30. 6. 2010.  
Rada města vyhovuje:  

• žádosti o zachování sníženého 
nájemného za pronájem pohostin-
ství v Savíně pro r. 2010. Nájemce 
bude hradit od 1. 4. do 30. 9. ná-
jemné v plné výši a od 1. 10. do 31. 
3. nájemné snížené o 50 %. 
Rada města souhlasí: 

• s nabídkou a schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo na projekční přípra-
vu akce „Litovel – Tři Dvory – au-
tobusová zastávka, přechod“ 

• s uzavřením nájemní smlouvy se 
spol. Hruška s r.o., na pronájem 
skladových prostor v objektu č.p. 
785 v ulici Boskovicově v Litovli, 
na dobu neurčitou (prodejna na ná-
městí P. Otakara) 

• s pověřením paní A. Č. z Litovle 
bezplatnou údržbou městských po-
zemků parc.č. 291/1 a 291/2 - trav-

ní porost a orná půda, v k.ú. 
Litovel, v řádném stavu brání-
cím šíření škodlivých plevelů. 
Paní Č. se zavazuje, že pozem-
ky Městu předá do 31. 10. 
2010 v řádném stavu. 

• aby si nájemníci domu č.p. 
581/3 vybudovali na vlastní 
náklady vhodné parkovací místo, s 
podmínkou dodržení zákonných 
předpisů  

• s vypsáním výběrového řízení na 
pronájem nebytových prostor pro-
dejny v Savíně 

• s ukončením nájemní smlouvy 
pozemku na zahradní posezení 
před kavárnou Modrá Kočka ke dni 
31. 3. 2010, na zpětné úhradě ná-
jemného trvá 

• s uzavřením nájemní smlouvy na 
pronájem chodníku před provozov-
nou Jantar, nám. P. Otakara v Lito-
vli, za účelem umístění letní zastře-
šené předzahrádky. Smlouva bude 
na dobu určitou od 1. 5. 2010 do 3. 
10. 2010. RM souhlasí s předlože-
ným návrhem řešení zastřešení 
předzahrádky ve spolupráci s a.s. 
Pivovar Litovel. RM v souladu 
s OZV č. 3/2008 o zákazu konzu-
mace alkoholických nápojů uděluje 
pro prostory předzahrádky výjimku 
z uvedené OZV. 

• s konáním benefiční akce Arcus 
Onko Centra dne 17. 7. 2010 od 
17.00 hodin v areálu TJ Sokol Tři 
Dvory a uděluje výjimku z OZV č. 
1/2007 a souhlasí s ukončením hu-
dební produkce v 03.00 hodin ná-
sledujícího dne. RM, jako spolupo-
řadatel akce, souhlasí s poskytnu-
tím příspěvku na pořízení plakátů a 
ozvučení akce ve výši 8.000,- Kč. 
V případě nepříznivého počasí se 
akce bude konat v sálech Záložny. 

• s nabídkou na zpracování projek-
tové dokumentace (odděleně od 
stávající dokumentace) pro akci  
„Litovel – hotel Záložna – restau-
rační část“ a schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo s Ateliérem A – 
Ing. Jiří Tomeček, Olomouc, za na-
bídkovou cenu 384.000,- Kč, vč. 
DPH. Dále RM uděluje výjimku 
z vnitřní organizační směrnice č. 
1/2009 a souhlasí s uzavřením 
smlouvy o dílo bez výběru. 

• s uzavřením smlouvy mezi ML a 
Ing. Františkem Rašnerem z Olo-
mouce o vykonání přezkoumání 
hospodaření a finanční audit účetní 
závěrky ML za rok 2010 

• s uzavřením jednotlivých Smluv 
o dílo na vyhotovení projektové 
dokumentace pro vydání stavební-
ho povolení na akci „Město Lito-
vel – Technická infrastruktura 
v lokalitě Pavlínka – 1. etapa, 1. 
část: Plynovod, Vodovod, Kanali-
zace, Komunikace“. Smlouvy jsou 

uzavírány se společností 
IDOP Olomouc, a.s. 

• se zapojením Města Litovel 
do projektu „Putování po his-
torických městech Čech, Mo-
ravy a Slezska“. 
Rada města konstatuje:  

• žádosti OV Chudobín a OV 
Nová Ves o navýšení částek na do-
budování dětských hřišť budou 
projednávány při přípravě rozpoč-
tových změn. 
Žádosti o finanční příspěvky: 

• Římskokatolická farnost v Choli-
ně - 10.000,- Kč na opravu zídky, 
RM souhlasí s poskytnutím 5.000,-  

• Římskokatolická farnost v Lito-
vli - příspěvek na opravu vstupu do 
kostela. Náklady na opravu hlavní-
ho vstupu budou činit cca 
100.000,- Kč. RM souhlasí s po-
skytnutím 35.000,- Kč. Dále RM 
vyslovuje požadavek, aby v rámci 
turistického ruchu byly nechávány 
vstupní dveře do kostela otevřené. 

• Církev československá husitská 
v Chudobíně žádá o 40.000,- Kč na 
opravy a nátěry v kostele a faře. 
RM souhlasí s poskytnutím 
25.000,- Kč. 

• Církev československá husitská 
v Litovli žádá o 50.000,- Kč na 
opravu podlahy v kostele. RM sou-
hlasí s příspěvkem  25.000,- Kč. 

• Pan L. O. z Měrotína žádá o 
8.000,- Kč na úhradu nákladů spo-
jených s propagační jízdou moto-
cyklů značky JAWA do francouz-
ského města Angers. RM souhlasí 
s poskytnutím 2.000,- Kč. 

• Seniorklub žádá o 8.000,- Kč na 
úhradu nákladů na dopravu do 
partnerského města Revúca. RM 
souhlasí s příspěvkem 5.000,- Kč. 

• pan M. O. z Litovle žádá o 
5.000,- Kč na propagaci velikonoč-
ního koncertu kapely Vypsaná Fixa 
(3. 4. 2010). RM nesouhlasí s po-
skytnutím finančního příspěvku. 

• Mgr. T. P. žádá o 3.000,- Kč na 
úhradu nákladů na občerstvení a 
ceny v rámci akce Soutěžní den pro 
slabozraké. RM souhlasí s poskyt-
nutím příspěvku na ceny 1.500,- . 

• paní J. Š. z Litovle žádá o 
10.000,- Kč na její sportovní čin-
nost v cyklistice. RM souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 
5.000,- Kč. 

• pan R. P. z Litovle žádá o 
25.000,- Kč na jeho sportovní čin-
nost pro rok 2010. RM souhlasí s 
poskytnutím 10.000,- Kč. 

• Klub litovelského pétanque žádá 
o 25.000,- Kč na podporu své čin-
nosti. RM souhlasí s poskytnutím 
10.000,- Kč. 

• ZO ČS včelařů Litovel žádá o 
30.000,- Kč na zakoupení kompre-
soru se čtyřtaktním motorem a vy-
víječem aerosolu, který bude slou-
žit k ošetření včelstev členů ZO. 
RM souhlasí s poskytnutím 5.000,- 

• Hanácký jezdecký klub Litovel 
žádá o 150.000,- Kč na sportovní 
činnost v roce 2010. RM souhlasí 
s poskytnutím 50.000,- Kč. 

• Pěvecký sbor PALORA žádá o 
příspěvek na realizaci slavnostního 
koncertu k desátému výročí založe-
ní sboru. Předpokládané náklady 
budou činit cca 90.000,- Kč. RM 
souhlasí s poskytnutím 20.000,-. 

• Mgr. H. K. žádá o příspěvek na 
činnost smíšeného pěveckého sbo-
ru. RM souhlasí s poskytnutím 
6.000,- Kč. 

• Muzejní společnost Litovelska 
žádá o příspěvek na činnost společ-
nosti v roce 2010. RM souhlasí 
s poskytnutím 15.000,- Kč. 

• Kirri o.s. Pňovice – Papůvka žá-
dají o příspěvek na šestý ročník 
projektu Oživlá řemesla. RM sou-
hlasí s poskytnutím 5.000,- Kč. 

• Pan O. V. z Litovle žádá o pří-
spěvek na nákup materiálu pro vý-
cvik psů a údržbu cvičiště. RM 
souhlasí s poskytnutím 3.000,- Kč. 

• GOLDEN BEES žádá o příspě-
vek 2.620,- Kč na dopravu a star-
tovné litovelských mažoretek na 
akci STARS CUP OSTRAVA. 
RM souhlasí s poskytnutím 1.500,-  

• pan M. S. z Litovle žádá o pří-
spěvek 7.000,- Kč na  pořádání 
rockového koncertu „ROCK3“, 
(17. 4. 2010). RM souhlasí 
s poskytnutím 3.000,- . 

• Střední škola, Základní škola a 
Mateřská škola DC 90, s.r.o. Olo-
mouc – Topolany žádají o příspě-
vek na nákup pomůcek pro jejich 
žákyni K. K. z Nasobůrek. RM 
souhlasí s poskytnutím 5.000,- Kč. 

• OV Nová Ves žádá o příspěvek 
na činnost dvou družstev malé ko-
pané – Profit a Peklo Nová Ves. 
RM souhlasí s poskytnutím 3.000,-  

• Trubači z Doubravy o.s. žádají o 
příspěvek na činnost souboru. RM 
souhlasí s poskytnutím 8.000,- Kč. 
Rada města souhlasí s konáním 
hudebních produkcí: 

• 8. 5. 2010 od 14.00 do 02.00 
hod. – venkovní prostranství hřiště 
za KD v Savíně – letní karneval – 
pořadatel SDH Savín  

• 7. 5. a 14. 5. 2010 vždy od 17.00 
do 24.00 + 21. 5. a 28. 5. 2010 
vždy od 17.00 do 01.00 hod. – pro-
stranství u hasičské zbrojnice 
v Chořelicích – sousedské posezení 
občanů – pořadatel SDH. 
 

Dokončení na str.4. 



Městská televize Litovelský INFOkanál  

vysílání v květnu 2010 

Evropský den MELANOMU  

10. 5. 2010.  
V tento den je možno navštívit kožní ordinaci v Litovli,  

1. máje 788,  
v době od 11.00 – 12.00 hod. bez objednání.  

Vaše mateřská znaménka vyšetřujeme celý rok dermato-
skopem po předchozím objednání.  

tel. 585 343 243                      www.lekarska-kosmetika.cz 

Je opalování nebezpečné? Jsou pihy nebezpečné? 

V posledních desetiletích trvale stoupá výskyt kožních nádorů. Jed-
nou z příčin, které tento stav způsobují, je nadměrná expozice sluneční-
ho záření, zejména jeho ultrafialové složce (UV záření). 

Velkou část celoživotní dávky UV záření dostane tělo již do svých 20 
let. Děti mají kůži k slunečnímu záření mnohem citlivější než dospělí, a 
přitom tráví mnoho hodin při hře venku, pod modrou oblohou. Proto by 
měly být chráněny, kdykoliv jdou ven. Dobrá ochrana kůže v dětství 
znamená snížení rizika vzniku kožních nádorů v dospělosti nebo ve stá-
ří. Prevence by proto měla začínat již v dětství. 

- zkrácení pobytu na slunci, pozor na ozáření a při práci na zahrádce, 
při sportu, nákupech, turistice apod. 

- vyhnout se pobytu na přímém slunci mezi 11. a 15. hodinou letního 
času (květen až září), nebo 11. a 13. hodinou zimního času. 

- odražené paprsky (od písku, vody, sněhu, budov) zasahují i do stínu 
- klobouky se širokou krempou, kšiltovky, jejichž stín může omezit 

množství UV záření dopadajícího na obličej a do očí až na polovinu. 
Pokud je to možné, lehký vzdušný oděv, který zabrání poškození kůže 
UV zářením. 

- ochranné krémy se širokospektrálním (proti AV-A i UV-B) solárním 
faktorem 30 až 50, podle typu kůže 

- krémy s chemickými filtry nanášet 30 minut před vystavením se 
slunci, u dětí lépe používat fyzikální filtry, nebo kombinované 

- použití ochranných krémů nemá vést k prodloužení celkové doby 
strávené na slunci 

- výchova dětí k vyhledávání stínu  
- chránit děti před spálením kůže a naučit je již jako malé, jak se mají 

bránit nadměrnému slunění 
- chránit oči brýlemi s UV filtrem. 

Co je melanom? 

Maligní melanom je nádor z pigmentových buněk. Na těle se může 
vyskytnout kdekoliv, nejčastěji na plochách, které se vystavují sluneční-
mu záření nárazově. V místech slunci prakticky nevystavovaných se vy-
skytuje méně.  

Většímu výskytu nádorů kůže všeobecně přispívají kožní fototyp I a 
II, časté a hlavně dlouhé opalování na slunci (zvláště přes polední do-
bu), zejména spálení kůže, ale i dlouhodobé opalování kůže, byť tzv. 
dostatečně chráněné slunečními filtry s vysokým UV faktorem. Ten sice 
brání spálení kůže, ale uměle prodlužuje možnost pobytu na slunci bez 
rizika spálení, ovlivňuje změny imunity v kůži, a tak zvyšuje riziko 
vzniku kožních nádorů. 

Biologicky jde o značně nebezpečný typ nádoru, který je schopen po-
měrně časně metastazovat. Na druhé straně, vzhledem k tomu, že se jed-
ná o nádor, který je uložen na kůži a je barevný, je možno jej v naprosté 
většině případů odhalit v časném stádiu, kdy pravděpodobnost vyléčení 
je téměř stoprocentní.  

Jedenkrát ročně je vhodné navštívit kožního lékaře a nechat si vyšetřit 
pigmentové změny (pihy a mateřská znaménka), nejlépe dermatosko-
pem.                                                                       MUDr. Fremlová Iveta  

premiéry:       středa       5. 5. a 19.5. 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 
Litovelský INFOkanál mohou přijímat všichni TV účastníci napojení na 

kabelovou TV firmy UPC ČR, a. s. na kanále S9 (CC 09). Program běží 
v cca 1,5 hodinové smyčce a obměňujeme ho nejméně 1x měsíčně.  

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 vy-
sílání můžete volat nonstop na telefonní záznamník tel. č. 581 003 467. 
Informace o kulturních, sportovních i jiných nekomerčních akcích, udá-
lostech a zajímavostech, které chcete bezplatně zveřejnit prostřednictvím 
TV obrazovky ve čteném zpravodajství, sdělte telefonicky či písemně na 
MěÚ Litovel tel. č. 585 153 250 (Ing. J. Hlavinka), e-mail: hlavin-
ka@mestolitovel.cz  nebo infotv@centrum.cz 

Dokončení ze str.3 
Hudební produkce: 

• 25. 6. 2010 od 16.00 do 
19.00 hodin – areál Loděnice 
v Litovli – Folkové Pomoraví – 
pořadatel Městský klub Litovel 

• 25. 6. 2010 od 19.00 do 02.00 
hodin a 26. 6. 2010 od 17.00 do 
03.00 hodin – venkovní prostran-
ství u Sokolovny v Unčovicích – 7. 
ročník Motosrazu, pořadatel: p. F. 
B. z Unčovic 

• RM souhlasí s konáním uvede-
ných akcí a v souladu s OZV č. 
1/2007 uděluje výjimky, souhlasí  
s ukončením akcí dle návrhu. 
Rada města nesouhlasí:  

• s konáním hudebních produkcí  
v areálu Pinda v Savíně 

• se snížením nájemného za proná-
jem pozemků pro zahrádkářské 
osady ČZS r. 2010 o 2.240,- Kč, tj. 
o částku za neobsazené pozemky v 
osadě č. 1. Vedoucí odboru MHaSI 
má k dispozici evidenci žadatelů o 
pronájem zahrádek. 
Rada města ukládá:  

• vedoucímu OŠKS vypsat výbě-
rové řízení na zhotovení III. a IV. 
etapy výměny oken v budově ZŠ 
Vítězná. 

RM bere na vědomí:  

• zprávu o hospodaření škol-
ských a kulturních příspěv. or-
ganizací a ukládá, jak naložit s 
přebytky. 

29. zasedání Zastupitelstva 
města Litovel se konalo 8. dubna 

2010. 
 ZML bere na vědomí: 

• Zprávu o činnosti Policie ČR a 
Městské policie Litovel za rok 
2009.  

• Schvaluje zajištění úvěru na in-
vestiční akce: 
a) Regenerace sídliště Vítězná – 
III. etapa, do výše 4,5 mil. Kč - 
v případě, že Městu Litovel bude 
poskytnuta dotace. 
b) Spolufinancování investiční ak-
ce Rekonstrukce ulice Cholinská, 
do výše 4,5 mil. Kč. 
c) Bezpečná Litovel – vybudování 
cyklostezek, do výše 7 mil. Kč. 

• V souladu se zákonem č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších novelizací stanoví po-
čet členů Zastupitelstva města Lito-
vel pro komunální volby a volební 
období 2010 – 2014 v počtu 25.  
V souladu se zákonem na ochranu 
osobních údajů jsou v usnesení 
jména občanů uváděna pouze je-
jich iniciálami.                        J.M. 

Ve městě Litovli a v jeho místních částech bylo v prů-
běhu měsíce dubna 2010 zaznamenáno mimo jiné i spá-
chání těchto událostí: 

Dne 3. dubna 2010 v dopoledních hodinách došlo k odcizení kabelky 
v prodejně Penny Market v Litovli. 

Dne 4. dubna 2010 v dopoledních hodinách došlo k odcizení zboží v 
OD Billa v Litovli, přičemž byl pachatel přistižen pracovníkem ostrahy. 

Dne 5. dubna 2010 došlo k odcizení 2 jízdních kol ze společné kolár-
ky domu v Litovli. 

Dne 14. dubna v dopoledních hodinách došlo k vloupání do zahradní 
chatky v Litovli a následnému odcizení vzduchové pušky a nůžek na 
živý plot. 

Dne 14. dubna 2010 v dopoledních hodinách došlo k odcizení kožené 
tašky z nákupního vozíku v prodejně Albert v Litovli.           Policie ČR 



Konstatováním, že město Litovel leží ve stře-
du Chráněné krajinné oblasti Litovelské Po-
moraví, nevyslovíme nic nového; řada správ-
ních rozhodnutí městského úřadu je proto vá-
zána i na stanovisko ochrany přírody. K čemu 
se správa CHKO LP vyjadřuje nejčastěji? 

Z pohledu řadového občana jsou to přede-
vším rozhodnutí týkající se stavební činnosti, 
správa CHKO se vyslovuje z hlediska ochrany 
přírody, uchování krajinného rázu, architektu-
ry. V tomto ohledu ani nemůžeme být příliš 
ortodoxní, víme, že toto všechno již v minu-
lých obdobích utrpělo vážné trhliny a návrat  
k něčemu původnímu ani není možný. Jde o to 
zabránit, aby se nestavěly vysloveně cizorodé 
a nevhodné domy, jako příklad se dá uvést 
módní obliba domu alpského typu, který do 
naší krajiny pochopitelně nikde nezapadá a ne-
má tu být. Pro orientaci občanů, co má staveb-
ník v naší chráněné krajinné oblasti respekto-
vat, jsme vydali informační leták, určený ze-
jména stavebníkům rodinných domů. Nezna-
mená to, že bychom odmítali moderní archi-
tekturu, moderní domy. I architektura má růz-
né kvality, snažíme se prosadit tu hodnotnější, 
která většinou klade důraz na jednoduchost a 
respektuje tradici, vítáme také využití přírod-
ních materiálů.  
Řešíme rovněž šíření zástavby do volné kra-

jiny – černé stavby, různé účelové domečky, 
chatky. Jdeme cestou buď legalizace, pokud je 
to přijatelné, nebo odstraňování. Toto je ale 
problematika více se týkající okolí Olomouce a 
moravičanských jezer.  

  
Tvorba územního plánu Města Litovel –  

v současné době je projednávána varianta, 
která by měla být jako závazná přijata. Jaká 
jsou úskalí územního plánu? 

Je známo, že v minulosti bylo schvalování 
územního plánu takříkajíc třecí plochou mezi 
Městem a CHKO a v podstatě ke shodě nedo-
šlo; po nástupu do funkce jsem se snažil jedná-
ní s Městem obnovit. Důležité je, že byly Olo-
mouckým krajem přijaty Zásady územního 
rozvoje, což je směrodatná dokumentace pro 
tvorbu územního plánu města. Problémem ta-
dy je plánovaná výstavba „takzvaného“ silnič-
ního obchvatu města Litovle. Z připravova-
ných dokumentací na Kraji dnes víme, že jde o 
průtah silnice od Prostějova směrem na Uni-
čov a dále na Polsko. V projektu se počítá  
s výrazným zkapacitněním této komunikace. 
Odstranění překážky v podobě podjezdu pod 
železničním koridorem u Červenky pak umož-
ní nekontrolovatelný průjezd velkých kamio-
nů. Vše bude znásobeno tím, že dojde k dobu-
dování rychlostní komunikace přes Pardubický 
kraj a fakticky tak vznikne nová dálniční vari-
anta pro cestování do Prahy. Dá se předpoklá-
dat, že polovina dopravy z D1 – Praha - Br-
no – se přesune sem a tak se značně zvýší do-
pravní zatížení na této pro nás „staronové“ dál-
nici. Navíc každý, kdo si bude chtít zkrátit ces-
tu na sever Moravy a do Polska pojede po no-
vě chystaném „obchvatu“ Litovle. Ani si ne-
chci představit, co to občanům Litovle přinese. 
Tento „obchvat“ by z Litovle udělal tranzitní 
město, přičemž doprava by se v podstatě jen 

přemístila za zahrady domů. Zatížení životního 
prostředí by narostlo mnohonásobně. Nejen 
oxidy dusíku, ale i prašností. Navíc v této ob-
lasti jsou časté inverze, mlhy, které by bránily 
rozptylu znečištění v ovzduší. Spojení na Uni-
čov přes Litovel je sice nejjednodušší varian-
tou, s ohledem na budoucí ekologickou zátěž  
z dálnice však další navyšování silničního pro-
vozu v CHKO vidíme jako neúnosné.  
V tomto případě chráníme životní prostředí 
především pro občany – to chci zdůraznit. 
Jestliže obec leží v chráněné krajinné oblasti, 
přináší jí to na jedné straně jistá omezení, na 
druhé straně by měla být zvýhodněna, odmě-
něna lepším životním prostředím, než je tomu 
v ostatních částech kraje. Také výsledky zpra-
cované studie ukazují, že výstavbou obchvatu 
se situace pro občany zejména na Dukelské 
ulici zásadním způsobem nezlepší. Snažíme se 
tuto problematiku občanům při každé příleži-
tosti vysvětlovat, využívám i této možnosti. 

  
Můžete čtenářům přiblížit projekt Dům pří-

rody v blízkosti Litovle – na Šargonu? 
Tato myšlenka vznikla asi před dvěma lety, 

chceme využít prostředků z operačního pro-
gramu k vybudování návštěvnického centra  
v CHKO.  Já sám jsem cítil potřebu kooperace 
ekologické výchovy mezi školami a námi, chy-
bí tady však vhodné prostory. Jakýmsi vzorem 
nám mohou být iniciativy v Horce nad Mora-
vou, kde mají s provozem ekologického stře-
diska Sluňákov bohaté zkušenosti. Máme  
v majetku bývalou hájovnu na Šargoně, která 
sloužila jako naše stanice, v současné době ale 
není využívána; tato budova se přímo nabízela 
k využití pro uvedené záměry.  

Hned v počátku našich snah jsme vyvolali 
schůzku se zástupci místních škol, od kterých 
jsme získali podněty pro práci střediska. Chce-
me vytvořit přednáškovou místnost s kapacitou 
jedné třídy. Uvítali jsme návrh pana řed. Bla-
hoslava Melhuby na práci včelařského krouž-
ku, kroužek by tady měl potřebné zázemí. 
Včelstva a obslužné prostory by současně 
sloužily pro zájemce jako ukázkové. Vítáme to 
jako pomoc rozvoji včelařství, výchovu mla-
dých včelařů. I expozice by byla zaměřená na 
sepjetí krajiny, člověka a včel. Obhospodařo-
vání krajiny v této lokalitě mělo vždy velký 
význam, včely jsou fenoménem, přes který se 
dá tato problematika přiblížit návštěvníkům 
CHKO.  

Předpokládáme, že Dům přírody by využíval 
pro svoje potřeby a ekologické aktivity i Slu-
ňákov. K objektu jsme přikoupili další pozem-
ky, na kterých by měla být ukázková výsadba 
typických ovocných stromů, ukázka přírodního 
směru zahrádkaření. Ze škol vymizela praktic-
ká cvičení – tvz. Pozemky, tady by se nabízela 
i možnost pro využití a výuku v tomto směru.  

Rovněž bereme do úvahy, že objekt se na-
chází na trase cyklostezky a bude tedy vhod-
nou zastávkou pro cyklisty i pěší, jakýmsi in-
formačním i odpočinkovým bodem na trase. 

Projekt počítá s náklady kolem 8 mil. Kč. 
Koncem května budeme vědět, zda uspějeme  
s žádostí o dotaci. Ani v případě zamítnutí 
však nebudeme v úsilí polevovat a budeme po-

třebné prostředky shánět 
dále. 

A co bobři?  
V nedávné době jsme 

řešili výjimku na Třídvor-
ce, kde jsme dali souhlas 
k odstranění bobřích hrá-
zí, občané měli obavy  
z rozlití vod při povodních. Jinak další problé-
my nevidím. Bobr má svůj biotop, občas poká-
cí strom, je to teritoriální tvor, který má svoje 
vyznačené území a na určité rozloze jich proto 
může být jen omezený počet. 

 
Jaký je váš názor na obnovu městského kou-

paliště v Litovli? 
V podstatě existují dvě alternativy, CHKO 

zcela logicky podporuje přírodní variantu, kte-
rá je navíc i levnější. Jde o standardní koupa-
liště se všemi náležitostmi. Na území CHKO 
bychom měli demonstrovat soužití člověka a 
přírody, přírodní by tedy mohlo být ukázkou i 
pro širší region. V západních zemích je to běž-
ný typ koupaliště. Městu jsme poskytli naše 
informace a materiály o tomto typu koupaliště. 

 
Co se za 20leté působení CHKO nejvíce vy-

dařilo?  
Pro návštěvníky CHKO je v okolí Litovle 

největším přínosem znovuoživení prostoru ko-
lem Nových Zámků; dnes jsou tady již středně 
kvalitní louky, dříve to byla zemědělsky obdě-
lávaná půda a tedy mrtvý biotop. Vezměte si 
třeba letecké snímky zdejší krajiny do polovi-
ny minulého století. Krajina byla členitá, byly 
tady remízky, meze. Dnes se život ani nemá 
kde uchytit. Myslivci jistě potvrdí, že uvidět 
křepelku či koroptev je pro ně svátek. Rozlehlé 
lány jsou mrtvé, není tady život, biodiverzita 
ve volné krajině rok od roku klesá. Trochu 
ubylo chemizace, ovšem těžká technika vše 
převálcuje. 

CHKO a Město Litovel dnes není při řešení 
problematiky ochrany přírody v žádném zásad-
ním rozporu, spolupracujeme zejména s odbo-
rem životního prostředí. Máme další záměry 
na oživení Lichtenštejnského areálu kolem 
Nových Zámků. Město Litovel každým rokem 
dostává z ochrany přírody peníze za ztížené 
hospodaření v lesích města. Nemáme žádné 
výhrady ke stavbám protipovodňové ochrany, 
podpořili jsme Město při zamítnutí budování 
obří bramborárny; spolupráci hodnotím jako 
dobrou, bezproblémovou.  

Co nás mrzí na jednání občanů? Poté, co 
zmizel sníh, objevil se nepořádek v lesích, kte-
rý nám vadí hodně. Pokud přijedete do soused-
ních zemí – Německa, Rakouska, tady nikde 
takový nepořádek neuvidíte. U nás je  
v lese vyhazován i odpad, který by měl končit 
ve sběrném dvoru. Ten v Litovli funguje, dále 
jsou pořádány společností .A.S.A. pravidelné 
sběry velkoobjemového a nebezpečného odpa-
du, proto je takovéto jednání některých spolu-
občanů neomluvitelné. 

 
Za rozhovor pro Litovelské noviny poděko-

vala vedoucímu správy CHKO Litovelské Po-
moraví Ing. Michalu Servusovi Jana Motlová 

 



 
1. května           Dětský den - dopoledne plné soutěží, her a zábavy. Do-
pravní hřiště, park Míru, začátek v 9.00 hod. Pro děti zdarma skákací hrad 
a jízda na koni. K poslechu hrají Pňovští kanci, tradiční občerstvení zajiš-
těno.                                                                        Hedvika Weberová, DiS. 
 
5. května            Zelená stezka – Zlatý list, místní kolo soutěže. Sraz 
účastníků v 8.00 hodin u chaty Doubravka – Městský les Litovel. Informa-
ce u vyučujících přírodopisu a biologie ve školách.       Ing. Pavel Sova 
 
6. května            Soutěž „Mladý cyklista“. Základní kolo cyklistické sou-
těže pro žáky 3. – 9. ročníků ZŠ litovelského regionu. Soutěží čtyřčlenná 
družstva (2 + 2) ve dvou kategoriích. Vyplněnou a vedením školy potvrze-
nou přihlášku odevzdejte nejpozději do 30. dubna v DDM Litovel. Soutěž 
proběhne v Litovli u ZŠ Vítězná a na dopravním hřišti, zahájení v 8.00 
hod.                                                                           Mgr. Ivona Odstrčilová 
 
15. května         FREE SPACE aneb sobotní otvíračka v Klubu mladých. 
Otevřeno bude od 13.00 do 16.00 hod.                        Šárka Grunová, DiS. 
 
21. května         Litovelský skřivánek – pěvecká soutěž jednotlivců urče-
ná dětem školního věku. Sraz soutěžících ve 13.00 hod. v DDM Staro-
městské nám. Přihlásit se je nutné do středy 19. května.         Alena Černá 
 
29. května         Litovelská dětská výstava domácích mazlíčků – jarní 
kolo. Sraz vystavovatelů v 8.00 hod. v DDM v Komenského ulici, vstup 
pro veřejnost je od 9.00 hod. Vstupné je 10,- Kč za osobu, vystavovatel-
ský poplatek je 20,- Kč. Možno vystavovat různá zvířátka kromě pejsků a 
kočiček.                                                                                 Ing. Pavel Sova 
 
29. května         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: 
5. června           Pohádkový les – pro malé i velké v areálu u chaty Doub-
ravky. Program plný her a soutěží, občerstvení. Začátek akce je ve 14.00 
hod.                                                                                             Alena Černá 
19. června         Nesnáším loučení… Každoročně se v době letních prázd-
nin Klub mladých zavírá, využijte poslední možnost v tomto školním roce 
a přijďte do svého oblíbeného volnoprostoru. Otevřeno od 13.00 do 16.00 
hod. v  Klubu mladých, Sušilova ul.              Šárka Grunová, DiS. 
             Sobota v sedle – Ranč „N“ Albrechtice u Rýmařova. Pro přízniv-
ce westernového ježdění a Divokého západu. Cena a termín budou uve-
deny na plakátech.                                                           Ing. Pavel Sova 

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

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

Program na květen 2010 

PRÁZDNINY U MOŘE – 26. června - 3. července, pro děti od 8 let, 
rodiny, letecky, LT na Korfu - Messonghi - Moraitika, cena 11 600,- Kč  

            Mgr. Ivona Odstrčilová  
STROJ ČASU – 1. - 10. července, pro děti od 7 let                  
LT Cakov, s integrací postižených, cena 2 050,- Kč       

Mgr. Jana Čekelová, Šárka Grunová, DiS.  
ŽÁDLOVIČTÍ PIRÁTI – 4. - 10. července, pro děti od 7 let 
LT Žádlovice, cena 2 800,- Kč                                              Alena Černá  
VÝLETNÍČEK – 12. - 16. července, pro děti od 6 let  
Příměstský tábor, cena 1 000,- Kč                     Hedvika Weberová, DiS.  
LETNÍ RADOVÁNKY – 19. - 23. července, pro děti od 6 let  
Příměstský tábor s jedním přenocováním mimo Litovel, cena 1 400,- Kč
                                                                            Mgr. Ivona Odstrčilová  
TÝDEN S BENEM – 25. - 31. července, pro děti od 7 let LT v STZ 
Cakov s výlety, cena 1 950,- Kč                   Mgr. Miroslava Grulichová  
LÉTO BÍLÉHO BIZONA – 25. července - 1. srpna, pro děti od 7 let 
LT ve Václavově, cena 3 400,- Kč                                   Ing. Pavel Sova  
ČAROVNÁ CESTIČKA - 26. - 30. července, pro děti od 6 let  
Příměstský tábor, cena 1 050,- Kč                                         Alena Černá 

Ve spolupráci s GJO a Britskou radou v Olomouci navštívila 14. dub-
na Jungmannovu školu skupina učitelek ze základních škol ve Velké 
Británii. Do naší země se přijely seznámit s běžným provozem v čes-
kých školách. Po malé ochutnávce tradičních moravských koláčků se 
návštěva vydala na prohlídku školy. Paní ředitelka Hrachovcová a p. uč. 
Purová se rolí průvodkyň zhostily na výbornou, provedly naše hosty 
prostorami školy a samozřejmě nezapomněly nakouknout i do tříd, kde 
právě probíhala běžná výuka. Malé i větší děti se spontánně zapojily do 
konverzace s milými, usměvavými „Angličankami“, a tak si mohly ově-
řit, že cizí jazyk dokážou využít nejen teoreticky, ale i prakticky. 

Žáci třetí a deváté třídy měli jedinečnou příležitost strávit s návštěvou 
celou následující vyučovací hodinu. „Třeťáci“ nejdříve pod vedením p. 
uč. Kuté ukázali, jak v angličtině pracují na interaktivní tabuli a potom 
je anglické paní učitelky rozdělily do menších skupin, kde si spolu jed-
noduchou angličtinou povídali. Bylo překvapivé, s jakým nadšením a 
bez zábran třeťáci s rodilými mluvčími komunikovali a vůbec nevadilo, 
že jejich angličtina zdaleka není dokonalá. 

S trochu většími obavami přistupovali k netradiční hodině naši „devá-
ťáci“. S pomocí p. uč. Bazalové si připravili pro hosty spoustu zvída-
vých otázek. Když překonali počáteční ostych, předvedli dobrou znalost 
angličtiny, skvěle reagovali a díky svým všetečným dotazům si užili i 
hodně legrace. Většina z nich měla strach, že „pravým“ Angličanům ne-
bude rozumět, ale opak byl pravdou. Rozuměli výborně a dověděli se 
mnoho zajímavých informací o životě a školách ve Velké Británii. Ne-
radi se nakonec se svými novými „známými“ loučili. Kdo měl zájem, 
mohl anglické učitelce předat svoje kontaktní informace, které budou 
předány anglickým školákům. Teď s netrpělivostí očekávají odpověď 
anglického vrstevníka a nové přátelství může začít. 

A jaké byly reakce našich hostů? Zdá se, že návštěva v nich zanechala 
dobrý dojem. Kladně hodnotily naše žáky, pracovníky ve škole, prostře-
dí školy a hlavně celkovou přátelskou atmosféru, což nás všechny velmi 
potěšilo a povzbudilo. Doufejme, že tato návštěva nebyla poslední a tě-
šíme se na další podobné akce, které by nám i našim žákům přinesly no-
vou zkušenost a nevšední zážitek.                                         P. Bazalová 

Dětský pěvecký sbor MLÁDÍ při ZŠ Vítězná v Litovli 
a Smíšený pěvecký sbor Hany Kaštanové 
 
Vás srdečně zvou na svůj 
 

MÁJOVÝ KONCERT 

v pátek 14. května 2010 
 
v 17.00 hod. a v 18.30 hod. 
v Husově sboru v Litovli. 
 
Vstupné 40 Kč 
Předprodej od 3. 5. 2010 – Knihkupectví Atlas Alfa P. Lindušky, 
Náměstí Přemysla Otakara v Litovli 

 

 



Výzva pro podávání návrhů na ocenění jednotlivců i družstev z řad dětí 
a mládeže, kteří dosáhli výrazného úspěchu v rámci školních a mimo-
školních aktivit ve školním roce 2009/2010. 
 
Rada města Litovle připravuje každoroční ocenění jednotlivců či druž-
stev z řad dětí a mládeže, kteří dosáhli výrazného úspěchu v rámci škol-
ních a mimoškolních aktivit, zejména v předmětových, uměleckých, 
sportovních a ostatních soutěžích či přehlídkách, případně vykonali čin 
vedoucí k ochraně lidského zdraví a důstojnosti, k záchraně lidského 
života či majetku. Důvodem je snaha motivovat děti a mládež k aktivní, 
cílevědomé a dlouhodobé práci ve všech oblastech lidské činnosti a po-
třeba odměnit ty, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí. 
 
Návrhy na ocenění předkládá radě města komise školství, kultury a 
sportu. Návrhy mohou podávat její členové, rodiče, ředitelé škol a škol-
ských i kulturních zařízení a předsedové sportovních oddílů a organiza-
cí. Rada města může udělit ocenění i bez návrhu komise.  
Oceněni mohou být žáci a studenti litovelských škol a školských zaříze-
ní, členové litovelských sportovních oddílů a kulturních organizací  
v dětských a mládežnických kategoriích, ostatní v případě, že jsou žáky 
či studenty základních a středních škol.  

Kritériem pro podání návrhu bude: 
a) zvláště výrazná reprezentace města 
b) umístění v krajském či nadregionálním kole přehlídek a soutěží  
    (1.–3. místo) 
c) postup do celostátního kola přehlídky či soutěže 
d) účast v prestižní mezinárodní přehlídce či soutěži 
e) vykonání mimořádně významného či statečného činu při ochraně lid-
ského zdraví 
a důstojnosti, záchraně života či majetku 
f) jiný důvod, který rada města uzná za hodný ocenění 
 
Každý návrh musí být podán písemně a musí obsahovat jméno, věk a 
bydliště navrženého, název školy, oddílu nebo organizace a podrobné 
zdůvodnění ocenění. Zároveň musí být v návrhu jméno a funkce navr-
hovatele, který bude vystupovat jako patron oceněného. 
 
Termín pro podání návrhů je do 15. května 2010 na OŠKS MěÚ Lito-
vel. Slavnostní ocenění proběhne v litovelské obřadní síni během měsí-
ce června za účasti starosty města, oceněných, jejich patronů a rodičů. 
Patron představí oceněného a důvody, jež vedly k návrhu na udělení 
ceny. S oceněním je spojeno předání pamětního listu a jednotné symbo-
lické ceny.                                     Odbor školství, kultury a sportu MěÚ 

Vážení čtenáři, 
je to právě rok, co jsem se Vám na těchto stránkách rád pochlubil 

s úspěchem ZUŠ Litovel v Národní soutěži základních uměleckých 
škol. Tyto soutěže pravidelně vrcholí Celostátními koly právě v tomto 
ročním čase. Letos byly ministerstvem vypsány pro komorní soubory 
mimo jiné i bicích nástrojů. Jak je Vám jistě známo, v naší škole působí 
ve třídě bicích takové soubory dva a protože se v krajském kole (12. 2.) 
oba umístnily na 1. místě, byli jsme nominováni a těšili jsme se na klání 
v Ústředním kole v Liberci (15. 4.). Olomoucký kraj zde reprezentovaly 
ZUŠky ze Šternberka a Litovle. Oba litovelské soubory zde v nejvyšší 
konkurenci z celé České republiky obsadily – 2. místo (soubor mladších 
žáků) a Čestné uznání I. stupně (soubor starších žáků). 

Mám radost, že oba soubory i přes velmi krátké působení ve škole do-
kázaly, že s litovelskou ZUŠkou je nutno v celostátním měřítku počítat. 
Nemohu jinak, než z tohoto místa poděkovat tomu, který na tom měl 
největší podíl. Tím je velmi schopný učitel – p. Viktor Korduljak. 

I Vy, vážení čtenáři máte možnost si je poslechnout. Budou mít pro-
stor na pódiu v době pořádání Hanáckých Benátek 12. června v době od 
18 hodin na litovelském náměstí.                                           Ivo Škrabal 

 
Úspěšným souborům gratulují také představitelé Města Litovel, děkuje-
me za dobrou reprezentaci našeho města. 

Kreativní kroužek Mašlička uspořádal v klubovně hasičské zbrojnice 
v Července Velikonoční výstavu. Byly zde vystaveny dekorační před-
měty s velikonoční tematikou – např. zdobená velikonoční vajíčka, zá-
pichy do květináčů, ošatky z pedigu, přáníčka, perníčky a jiné. Výstava 
proběhla v pondělí 22. a v úterý 23. března. V neděli 28. března se spo-
lečně s výstavou konala i názorná ukázka pletení košíčků z pedigu, zdo-
bení perníčků a výroba přáníček. Kromě veřejnosti výstavu navštívily i 
děti z mateřské a základní školy a poté byla přesunuta do místního do-
mova důchodců.  

Kroužek Mašlička pracuje při obecním úřadě v Července od října loň-
ského roku pod vedením paní Hany Slané. V prosinci 2009 již uspořá-
dal Vánoční výstavu. Činnost kroužku se odvíjí od zájmu účastníků, 
v loňském roce např. zdobili květináče, vyráběli přáníčka, odlévali svíč-
ky, pak přišlo na řadu pletení zvonečků, andílků a košíčků z pedigu. 
Zájemci se scházejí jednou za čtrnáct dní, děti ve čtvrtek a dospělí 
v pátek.                         Petra Prucková, foto Vlasta Lachnitová 

Pozvání na neděli 30. května – Arboretum Bílá Lhota 14.00 hod.  
Dětský den v nádherném prostředí Arboreta Bílá Lhota jako dárek 

ke Dni dětí pro celou rodinu. Spolupořádá Kirri o. s., pro velké i ma-
lé – mimo jiné magické zrcadlo, zkouška odvahy, střelba z historic-
kých zbraní, pohádková stanoviště. Průvodní atrakce - tetovací salón, 
face painting, ochutnávka sýrů, jízdy na oslíku, pěvecká soutěž, bati-
ka na hedvábí a soutěže pro tatínky v rámci kampaně Táta dneska fr-
čí, ceny Pivovar Litovel, sýrárna Orrero a další.     Zvou pořadatelé Koupím staré pohlednice do r. 1945. Tel.: 608 420 808 



Přes 20 dětí i dospělých vyrazilo v sobotu 17. dubna s o. s. Modrá velry-
ba na exkurzi do Litovelského Pomoraví, aby pod vedením pracovníků 
Správy CHKO zblízka zkoumali kouzla přírody. Ta nás sice každodenně 
obklopuje, ale zdaleka neznáme všechny její „pikantní podrobnosti“.  
„Člověk to tu má za ta léta samozřejmě prochozené, ale tohle jsou nové a 
zajímavé věci,“ říká paní Ulrichová z Bílé Lhoty. První krásný den po deš-
tivém týdnu využila dobře - Strážci CHKO nás vzali i do míst, kam by-
chom se jinak nedostali, a většina z nás na svých vycházkách nevyloví ze 
zalité smuhy listonoha či žábronožku (kteří oba dýchají „nohama“). Ex-
kurze vedla přes přírodní a národní přírodní památky Hejtmanka, Vrapač 

a Třesín. Uvědo-
mili jsme si vý-
znam mrtvých stromů v lužním lese, jak souvisí s životním cyklem tesaří-
ka, viděli vrápence v jejich blanitých košilkách, dozvěděli se o významu 
značek na stromech a leccos o Strážcích CHKO. Radek Studený dokonce 
na samý závěr neplánovaně zásah Strážce prakticky předvedl, když do 
NPP Třesín vjeli dva mladíci na motorkách. Děkujeme i Haně Slánské, 
která pro nás tento výlet do Pomoraví zařídila, hrála s dětmi ekologicky 
motivované hry (a ulovila pro ně ve Střeni listonoha). Naše akce podporu-
jí: MPSV, Ol. kraj, Obec a Arboretum Bílá Lhota.                      L. Zejdová 

Hanácké Benátky jsou letos připravovány po osmé, premiéru měly v ro-
ce 2001. V roce 2003 jejich pořádání přerušilo budování kanalizace na 
náměstí a v roce 2004 nám tady proběhlo tornádo.  

Spolu s Litovelskými slavnostmi a Litovelským otvírákem jsou jedním  
z trojice dnů plných bohatého zábavného programu pro všechny vrstvy 
obyvatel nejen z Litovelska. Tyto slavnosti se konají pod širým nebem, se 
všemi plusy i minusy, které přináší rozmary počasí. Vedle kulturního vyži-
tí občanů jsou také propagací samotného města. Díky jisté a je třeba říci že 
zdravé konkurenci, která mezi organizátory panuje, je tady snaha přivést 
do Litovle pokaždé hodnotný program, který přitáhne, zaujme diváky; na-
bídne něco, co tu ještě nebylo. Pořadatelem Hanáckých Benátek je Měst-
ský klub Litovel, jeho ředitelky Hany Vogelové jsme se zeptali:  

Na co se mohou ti, kteří se na Benátky chystají, těšit? 
Na náměstí se můžete těšit na vystoupení profesionálních kapel různých 

žánrů hrajících naživo: world music band KOŇABOJ, indie folk - JAR-
RET, neo punk - JAKSI TAKSI, the best of rock - LEGENDY SE VRA-
CÍ, kteří přehrají ve svém nezaměnitelném podání hity známé snad všem 
generacím - od U2, Led Zeppelin, AC/DC, Queen, Deep Purple, ABBY, 
Jon Bon Jovi, Stinga aj. Přijede i poprocková hvězda PETRA JANŮ s ka-
pelou GOLEM. Dále se můžete těšit na zpívajícího bubeníka, bývalého 
člena kapely LUCIE - DAVIDA KOLLERA s Kollerbandem, heavy metal 
ze Slovenska – TUBLATANKU a zejména na kubánskou kapelu CARI-
BE, tu si rozhodně nenechejte ujít! 

V programu na náměstí vystoupí také zdejší regionální sdružení (DDM 
Litovel, Hanačka, Hanacká mozeka, mažoretky, ZUŠ Litovel, Caramba, 
A+J Mohelnice aj.). 

V parku Míru u hradeb bude program věnován  převážně dětem. 
Samozřejmě nebude chybět ani jedinečný ohňostroj. 
Co bude připraveno pro rodiče s dětmi? 
Pro děti bude program jak na náměstí tak i v parku Míru u hradeb zdar-

ma. Jsou připraveny soutěže, pohádky a „cirkus trochu jinak“. 

Letos bude mít premiéru nafukovací atrakce Bořkův svět. Je to kombi-
naci skákacího hradu a skluzavky. Toto aktivní centrum je určeno všem 
dětem různého věku. 

A co tradiční jízdy po Nečízu? 
O ty je každoročně velký zájem, proto ani letos o tuto dobrodružnou 

plavbu pod náměstím návštěvníci Hanáckých Benátek nepřijdou. Lidem 
také nabídneme další doprovodné akce - výstavy, zpřístupnění radniční 
věže nebo jízdu koňským spřežením. 

Předpokládám, že Hanácké Benátky se ani letos neobejdou bez našeho 
folklóru? 

Ano. Během programu vystoupí nejen Hanačka, ale také místní taneční 
kroužky a zájmová sdružení. Naším cílem je dát prostor nejen profesionál-
ním umělcům, ale také umožnit zviditelnění místním… 

Co zajímavého nabídne stánkový prodej?  
Tradičně rukodělné výrobky, spoustu občerstvení, v parku pak ukázky 

dobových řemesel. 
A vaše největší přání pro slavnost Hanácké Benátky?   
Největším přáním je samozřejmě hezké počasí, hodně a hlavně spokoje-

ných návštěvníků i účinkujících, protože bez jejich zájmu by naše práce 
ztratila smysl. 

Předpokládám, že při organizováním tak velké akce nezůstáváte osamo-
ceni? 

Tato akce se neobejde bez podpory Města Litovel a bez dotace z Olo-
mouckého kraje. Velký dík patří také všem sponzorům a dobrovolným 
pracovníkům. 

A ještě informativní otázka: jaké bude vstupné na Hanácké Benátky? 
Program je celodenní a bude probíhat na dvou scénách, přesto jsme 

chtěli zachovat přijatelné vstupné, které rodinný rozpočet příliš nezatíží. 
V předprodeji bude stát vstupenka 80,- Kč, na místě 120,- Kč. Děti do 10 
let budou mít vstup zdarma. Pevně věřím, že si všichni přijdou na své a 
prožijí s námi 12. června příjemný den.      Děkuji za rozhovor. J. Motlová 

Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci je organizátorem pro-
jektu „VIA LUCIS 1989–2009 / česká společnost ve fotografii“. Jeho cí-
lem bylo fotograficky zmapovat  novodobé české dějiny v období od sa-
metové revoluce po současnost. Součástí projektu je fotosoutěž „VIA LU-
CIS 1989–2009“ vyhlášená v roce 2007, její poslední 4. kolo skonči-
lo  17. listopadu 2009. Fotograficky mapuje období dvaceti let po revoluci 
očima amatérských i profesionálních fotografů. Veřejnost má poprvé mož-

nost zhlédnout v prostorách Národního muzea fotografie vybrané práce 
tohoto projektu. Výstava je v Jindřichově Hradci otevřena od dubna do 
20. června 2010. V Národním muzeu fotografie se během dvou let shro-
máždilo 3 125 soutěžních snímků, z nichž odborná komise vybrala výstav-
ní soubor, zahrnující díla 41 autorů. Mezi vybranými autory byl i člen Fo-
toklubu Litovel Zdeněk Diviš s deseti vystavenými fotografiemi z černobí-
lých souborů Život a Dětský svět.                                                P. Dolinský 



Bořek Zeman není pro litovelskou veřejnost 
neznámou osobností, v roce 2005 byl jedním z 
účastníků sochařského plenéru Návrat stromů. 
Nosnou myšlenkou plenéru bylo vdechnout ži-
vot stromům padlým při tornádu 2004, Zemano-
va socha „Ženy lípy“ je umístěna před místní 
výrobnou sýrů Orerro. Více jsme se s jeho tvor-
bou mohli seznámit na výstavě pořádané ve Vý-
stavní síni MK bezprostředně po plenéru.  

AUTOBIOGRAFIE 
Bořek Zeman se narodil 12. února 1950 ve 

Fulneku. Vyrůstal na severní Moravě v Mo-
ravském Berouně. Gymnázium absolvoval v 
Rýmařově. Ovlivněn malířskou tvorbou svého 
otce a strýce tíhnul k malbě, ale ke studiu byl 
přijat na sochařinu. V roce 1971 absolvoval 
Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uher-
ském Hradišti, kamenosochařský obor u Jana 
Habarty, Jiřího Jašky a Stanislava Mikuláštíka, 
Akademii výtvarných umění v Praze u docenta 
Jiřího Bradáčka roku 1976.  

První autorskou výstavu připravil v roce 1979 
v Galerii Jaroslava Krále v Brně a od té doby 
jich byly desítky, včetně kolektivních výstav do-
ma i v zahraničí. Jeho aktivity jsou velmi pestré 
a bohaté. V oblasti umění vytváří sochy, medai-
le a reliéfy, maluje obrazy a kreslí i ilustruje kni-
hy, pouští se do grafických technik. Své návrhy 
plastik realizuje sám a to v kameni, bronzu či 
dřevě. Kromě toho se zúčastňuje a pomáhá or-
ganizovat sochařská sympozia. Je zastoupen 
svými sochařskými díly ve sbírkách význam-
ných českých galerií - Národní galerie v Praze, 
Ministerstvo kultury ČR, Moravská galerie 
v Brně, Krajská galerie Zlín... 

Výčet jeho sochařských a malířských realiza-
cí v exteriérech i interiérech u nás i v zahraničí 
je velmi obsáhlý. Další důležitou osobní akti-
vitou Bořka Zemana je sport. Běhal maratony 
pod tři hodiny, jezdí intenzivně na kole. 

Od roku 1983 působil ve Výtvarném umě-
leckém studiu Praha, kde vytvořil několik te-
matických sochařských realizací. Uplatnil se 
také jako architekt i stavitel svého domu s ate-
liérem v Uherském Hradišti. 

V roce 1988 na sympoziu a dlouhodobém 
pobytu v německém Mayenu vytvořil kamen-
nou plastiku „Matka země“, která se mu stala 
vstupenkou na evropskou výtvarnou scénu. 
Zajímavou prezentací svých prací se představil 
v holandském Nardenu.  

Od roku 1993 se intenzivně věnuje malbě, 
kterou pravidelně představuje ve vlastní autor-
ské Galerii Zeman v Uherském Hradišti. Ma-
lířská tvorba nezapře Zemana sochaře. Pozadí 
plátna je pojednáno plošně s využitím kon-
trastních barev, ústřední motiv je plasticky vy-
tažen a podpořen kompozicí.  

Roku 1998 vstupuje na vysokoškolskou pe-
dagogickou dráhu výukou kresby a modelová-
ní na Fakultě multimediálních komunikací 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde působí 
doposud.  

V roce 1999 byl pověřen vytvořením bron-
zové plastiky „Polibek“ pro hřbitovní park 
v německém Mnichově - Perlachu. Svou ka-
menosochařskou tvorbu obohatil na Hořickém 
sochařském sympoziu 2002 pískovcovým sou-
soším „Povídání“. Bronzovou fontánou „Pra-
men“ dotvořil prostranství u Masarykova ná-
městí v Uherském Hradišti roku 2004. 

V roce 2007 dokončil úspěšně doktorské 
studium na Krakowské akademii výtvarných 
umění prací na téma „Kresba a design“, stal se 
doktorem umění a ilustruje verše Dušana Šim-
ka s názvem „Po druhém tichu“.  

V roce 2008 instaloval na Soláni u Čartáku 
čtyřmetrovou dřevěnou plastiku „Pocta Vala-
chům“. Je členem Asociace umělců medailérů 
České republiky, kde prezentuje svou medai-
lérskou tvorbu na společných mezinárodních 
výstavách FIDEM a na přehlídkách medailérů 
v ČR.  

Zemanova tvorba není otiskem reality, i 
když z reality vychází. Má metaforický, sym-
bolizující či alegorizující náboj, vyjadřující 
životní pocity a postoje, vztah k lidem a příro-
dě. Bořek Zeman žije v Uherském Hradišti.  

 
Obrazovou přílohu jeho tvorby naleznete na 

webových stránkách www.borek-zeman.cz, 
www.borekzeman.cz.  

E-mail: bz@ borek-zeman.cz 

Kam v pátek 21. 5. a v neděli 23. 5. 2010? 

Do sokolovny v Litovli na divadelní  

představení zdejšího divadelního souboru  

na oblíbenou hru J. Drdy  

HRÁTKY S ČERTEM.  
Představení se uskuteční v 19.00 hod., 

vstupné je 50,00 Kč. Tato hra je tím nejlep-

ším, co spisovatel Drda napsal a byla také 

úspěšně zfilmována. Přijďte se pobavit a 

podpořit divadelní ochotníky. 

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 

Vážení spoluobčané! 
Jako dobrovolní organizátoři svoláváme v 3letých cyklech pravidelně  

„Slavnostní historický sraz litovelských staroměšťáků“ - který se letos koná v sobotu 2. října. 
Rádi bychom vydali při této příležitosti již podruhé Almanach, jehož první vydání v r. 2007 by-
lo přijato s mimořádným zájmem veřejnosti. Proto si dovolujeme Vás požádat a vyzvat k zaslání 
Vašich osobních příspěvků. Zveřejníme je v novém letošním Almanachu - vzpomínky, vlastní 
příběhy, dopisy, nebo fotografie od Vás, týkající se této části města! Zašlete laskavě v termínu 
do konce června na adresu: ing. Vladimír Gottfried, Družstevní 11, 784 01 - Litovel. 

                                         Váš Ing. Zdeněk Braný 

V rámci konání Mezinárodního hudebního festivalu v Olomouci „Dvořákova Olomouc“ se ve 
Výstavní síni Domu armády (ul. 1. máje) uskuteční výstava obrazů pana Jiřího Zapletala Variace 
na téma Rusalka; zahájena bude vernisáží dne 13. května v 17.00 hodin a potrvá do 21. května 
2010. Všichni zájemci a přátelé výtvarného umění jsou na výstavu litovelského výtvarníka srdeč-
ně zváni.  

Panu Jiřímu Zapletalovi téma Rusalky učarovalo již před lety a dlouhodobě se mu věnuje. „Na 
otázku, proč jsem si pro ilustraci nebo pro variace vybral Rusalku zpravidla odpovídám: Po 
zhlédnutí opery pro nádhernou hudbu Antonína Dvořáka a pro libreto od Jaroslava Kvapila. Ja-
roslav Kvapil vycházel z balady K. J. Erbena a Andersenovy pohádky Malá mořská víla, kterou 
přizpůsobil české krajině a českému člověku. Jeho Rusalka chtěla poznat lidskou lásku i za cenu 
kletby, a tak se i stalo. Přesto, že lidskou lásku poznala jen krátce a stala se z ní trpitelka, odmítla 
pomstu a dokonce i nevěru princovi odpustila.“ Umění odpouštět je základní nosnou myšlenkou 
díla. Rusalka tak může inspirovat i současné posluchače k tomuto pro soužití lidí očistnému a 
tolik potřebnému jednání.                                                                                                           Red. 



BOŘEK ZEMAN – kresba 
6. – 27. 5., Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT: 8-15, 

ST: 8-17, PÁ, SO: 10-13 hod. 
autorská výstava, vernisáž: 5. 5. v 17 hod. 
úvodní slovo: PhDr. Dušan Šimek (pedagog FF UP v Ol.) 
 
RICHARD PACHMAN  

čtvrtek 6. 5., kostel sv. Marka v Litovli, 19 hod., vstupné: předprodej 
120 Kč, na místě +50 Kč 
- koncert skladatele, zpěváka, malíře a spisovatele známého jako ČES-
KÝ VANGELIS, doprovod: houslista Vladimir Kirikov a sopranistka 
Dita Hořínková 
 
KOUZELNÉ KŘESADLO – host Václav „Upír“ Krejčí 
čtvrtek 13. 5., Velký sál Záložny v Litovli, 10 hod., vstupné: 40 Kč  
pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ, včetně veřejnosti 
 
OKRESNÍ PŘEHLÍDKA HRY NA AKORDEON A KEYBOARD 
úterý 18. 5., Koncertní sál MK Litovel, 9.00 hod. 
pořadatel: Základní umělecká škola Litovel  

I. BENEFIČNÍ KONCERT NA PODPORU PROJEKTŮ CHARITY  
sobota 22. 5., Velký sál Záložny v Litovli, 17.00 hod. 
pořadatel: Charita Šternberk – středisko Litovel 
vystoupí: H. Kocůrková (housle), K. Kocůrek (historické nástroje), PS 
Palora (GJO)  
 
II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
středa 26. 5., Koncertní sál MK Litovel, 16.30 hod. 
pořadatel: Základní umělecká škola Litovel  
 
Na červen připravujeme: 
HANÁCKÉ BENÁTKY 2010 (PETRA JANŮ, DAVID KOLLER, 
TUBLATANKA, JARRET, LEGENDY SE VRACÍ, JAKSI TAKSI, 
KOŇABOJ, CARIBE, jarmark, atrakce pro děti ZDARMA) 
FOLKOVÉ POMORAVÍ (minifestival) 
 
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 

Známý hudebník, zpěvák, klavírista, výtvar-
ník a literát RICHARD PACHMAN, který je 
autorem řady úspěšných relaxačních a medi-
tačních skladeb, hudby k muzikálům (např. 
Babička, Baron Prášil), filmům a divadelním 
hrám, vystoupí dne 6. května v krásném pro-
středí kostela sv. Marka v Litovli v 19 hod. 
společně s výborným houslistou Vladimirem 
Kirikovem a sopranistkou Ditou Hořínkovou. 
Zazní průřez skladeb a písní z 25 alb včetně 
staroegyptských písní z novinkového projek-
tu „Egypt! a ukázek z loňského Pachmanova 
alba „Missa“, které bylo vyhlášeno jako nejzá-
važnější počin na poli profesionální hudby ro-
ku 2009 v olomouckém kraji.  

Vstupné v předprodeji 120 Kč, na místě +50 
Kč. Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně 
Městského klubu Litovel nebo v TIC (Bavi). 

RICHARD PACHMAN (právem nazýván  

„ČESKÝM VANGELISEM“) se narodil v po-

lovině šedesátých let v hanácké metropoli a už 
od jeho útlého dětství bylo jasné, že má nejen 
hudební, ale i výtvarné nadání. Vystudoval 
Slovanské gymnázium v Olomouci, Vysokou 
školu ekonomickou v Praze, LŠU v Olomouci 
a Konzervatoř Jaroslava Ježka.  

Již v roce 1991 byla šířena v rozhlase jeho 
první píseň „Pro Mozarta“. Je autorem mnoha 
kazet, CD, DVD. Tradičně pořádá koncerty na 
Křižíkově fontáně v Praze. V roce 2004 mu 
vyšla autobiografická kniha „Jak chutná bo-
lest“, kde popisuje svůj tragický úraz z roku 
2000, kdy omylem vypil louh z láhve od Dob-
ré vody. Taktéž vystavuje své olejomalby, kde 
prezentuje své výtvarné nadání. 

Richard Pachman je jedinečným českým 
představitelem klávesové esoterické a moderní 
duchovní hudby, kterého bez přehánění zná 
celý svět. Úspěchy na svých koncertech slaví 
nejen doma, ale i například v USA, Izraeli, Ra-
kousku atd. 

Spolupracuje s řadou osobností, například  
s Jaroslavem Svěceným, Ditou Hořínkovou, 
Martinou Kociánovou, Evou Pilarovou a mno-
ha dalšími. Jeho netradiční pojetí hudby si za-
miluje každý, jeho repertoár je velice široký, 
od relaxační, přes šansonovou, vánoční, du-
chovní až po vážnou hudbu. 

Od dubna 2006 je oficiálním členem řádu 
Blanických rytířů. V květnu 2006 převzal  
z rukou Dagmar a Václava Havlových cenu za 
scénické oratorium Mistr Jan Hus v rámci me-
zinárodního festivalu Zlatá Praha 2006. 

Mgr. Vladimir Kirikov (housle, viola, piano) 
vystudoval Akademii múzických umění v Le-
ningradě. Již v době studia působil v orchestru 
Leningradské filharmonie a v Leningradském 
divadle opery a baletu. Po přestěhování do ČR 
od roku 1979 působil jako zástupce a posléze 

vedoucí skupiny viol v Plzeňské filharmonii,  
v Teplické filharmonii, v Karlovarském symfo-
nickém orchestru atd. Svou uměleckou kon-
certní činnost prezentoval jako člen orchestru i 
jako sólista na různých koncertních turné v ČR 
i v zahraničí (např. Francie, Amerika, Japon-
sko, Čína atd.) 

V roce 1997 založil První violový komorní 
orchestr, se kterým natočil profilové CD. 

Ve svém domácím nahrávacím studiu se vě-
nuje skladbě, aranžování a nahrávání hudby 
jak vlastní tvorby, tak i na objednávku. 

Pedagogické činnosti (v oboru housle, viola 
a piano) se věnoval na hudební škole v Roky-
canech, na konzervatoři v Plzni, na Západo-
české univerzitě v Plzni a v současné době učí  
na univerzitě J. A. Komenského v Praze. 

Dita Hořínková (sólový zpěv, herectví a mo-
derování) vystudovala Vyšší odbornou školu 
obor herectví a moderování u paní Elišky Balze-
rové v Praze Michli a dále pak na HAMU meto-
diku zpěvu, pedagogiku a psychologii. 

Na divadelní scéně působí od svých 8 let. 
Jako členka Kühnova dětského sboru ztvárnila 
řadu dětských rolí ve Státní opeře, Národním i 
Stavovském divadle.  

Má za sebou dvě sólová turné po Japonsku s 
klasickým repertoárem, vzdělávací seminář pro 
sólové zpěváky v německém Mnichově a kon-
certování v kanadském Torontu. Vedle čino-
hry, kdy byla hostem Divadla pod Palmovkou, 
je také častým hostem v divadle J. K. Tyla v 
Plzni, působí v muzikálech Cats (v roli kočky 
Grizabelly), Miss Saigon, Evita, Romeo a Ju-
lie, Kabaret, Cikáni jdou do nebe). V opere-
tách My Fair Lady (jako Eliza Doolitlová), 
Čardášová princezna (role Stasi). Mimo jiné 
spoluzaložila a vedla populární těleso „Happy 
Day Quintet“.                                            -MK- 

Oschly polňačky a lesňačky, příroda se otře-
pala z dlouhé zimy a bicykly v garážích, skle-
pích či komorách teď už ale opravdu netrpěli-
vě čekají na své pánečky. Takže promazat, na-
pumpovat a naleštit kolečka, případně dokou-

pit nějaké nové vybavení. Na sebe nějaký nový 
model nebo oblíbené „jeté hadry“, co na tom 
záleží? Hlavně že je chuť se hýbat, něco hez-
kého uvidět, být mezi lidmi nebo naopak být 
pryč od lidí. To všechno je možné v okolí Li-
tovle, trasy snadné i náročné, místa, kde je ruš-
no i kde nepotkáte živáčka. Místa, o kterých 

ani třeba nevíte, že existují. Tipy, kam vyrazit 
v okolí Litovle budou vycházet v Litovelských 
novinách. Mikroregion Litovelsko navíc brzy 
dodá do hospůdek na Litovelsku pivní tácky 
s nápady kam jet. Takže: S chutí kolem Litov-
le!                      

     E.V. 



AKCE NA KVĚTEN 2010  

V lednu a únoru 2010 organizovala naše Diakonie Broumov sbírky 
použitého textilu ve větších městech republiky. Jsme neziskovou orga-
nizací, která se zabývá svozem použitých oděvů z celé ČR. I ve vašem 
městě jsme vylepili letáky a poprosili občany o darování nepotřebného 
textilu. Přes naše očekávání se před domy v ulicích Litovle nashromáž-
dilo obrovské množství oděvů, za které jsme nesmírně vděční. Přesto, 
že řidiči jezdili od časných ranních hodin, nebyli schopni vše v dohod-
nutém čase svézt a na některých místech ležely darované pytle v ulicích 
do večerních hodin, což vrhalo nedobré světlo na naši organizaci. Hlu-
boce se omlouváme za komplikace, které jsme nechtěně způsobili jak 
městu, tak i občanům, kteří měli jistě spoustu práce s přípravami oděvů. 

S textilním materiálem pracují naši klienti. Veškerý textilní materiál 
třídíme a dále poskytujeme sociálně potřebným občanům. Zbývající po-
skytujeme k dalšímu průmyslovému zpracování, a tak chráníme životní 
prostředí; jinak by textilní materiál skončil v odpadech. Na třídění se 
podílejí lidé, kteří nejsou schopni si sami sehnat zaměstnání. Máme ko-
lem 70 klientů, těm zajišťujeme práci a zároveň i ubytování v naší azy-
lové ubytovně. Díky pomoci lidí z celé republiky jsme schopni poskyto-
vat tyto sociální služby. 

Věříme, že přijmete naši omluvu a i nadále zachováte přízeň naší or-
ganizaci v případě, že bychom v budoucnu akci chtěli ve vašem městě 
opakovat.         

Se srdečným pozdravem PhDr. Vítězslav Králík – ředitel, 
Mgr. Lenka Wienerová – oblastní ředitelka 

Děkuji touto cestou všem rodinám - dětem, které navštívily mateřské 
centrum Rybička v letech 2003 - 2010. V Litovli bydlím již 10 let a ná-
pad založit a vést MC jsem měla z Přerova, kde jsem také zakládala a 
vedla MC Sedmikrásek pod farností a charitou Přerov.  

V Litovli v MC Rybička jsem pracovala 7 let a byla to krásná práce a 
praxe. Děkuji všem dobrovolným týmovým maminkám, spolupracovní-
kům Charity a všem organizacím i Městu Litovel za podporu a pomoc; 
bez ní by se nemohlo uskutečnit tolik velkých akcí pro rodiny s malými 
dětmi. Přeji charitnímu mateřskému centru RYBIČKA, aby nadále slou-
žilo ke spokojenosti rodinám a dětem.  

I já chci nadále pracovat s dětmi a rodiči, a proto připravuji NEC - 
natural education center - Přirozené vzdělávací a výchovné centrum. 
Centrum tady bude pro děti, které se nedostaly do školky a chtějí být  
v kolektivu s ostatními dětmi. Půjde o malou skupinku dětí 3 – 5letých 
s individuálním přístupem a speciálním programem. Jeden vzdělávací 
kurz bude sestávat ze 13 lekcí (tj. 1 BĚH). Více informací na www.
prirozenevzdelavani.eu, Jana Baciak, tel.: 731 567 957       Jana Baciak 

U příležitosti výročí 7letého působení Mateřského centra Rybička byl 
v parku Míru v prostoru dětského hřiště vysazen strom – červenolistý 
buk. Slavnostního vysazení se účastnili zástupci Města Litovel, litovel-
ské farnosti, přišly i maminky s dětmi. Následoval program Dne otevře-
ných dveří MC Rybička, kdy si mohli zájemci vybavené prostory mateř-
ského centra prohlédnout.                                                                  Red. 

PONDĚLÍ             8.30 – 9.30 hod.         VOLNÁ CVIČEBNA – volný prostor pro dovádění dětí a povídání maminek, cvičebna 2. p. 
                            9.30 – 11.30 hod.         DOPOLEDNE S PROGRAMEM (děti 2,5 – 4 roky) cvičení, výtvarné činnosti, pohádky, J. Dospivová 

                          17.00 – 18.00 hod.         ANGLIČTINA HROU PRO DĚTI A RODIČE –začátečníci (děti 3 – 4 roky), Z. Krištofová  
                          18.00 – 19.00 hod.         ANGLIČTINA HROU PRO DĚTI A RODIČE –pokročilí (děti 4– 6 roky), Z. Krištofová  
ÚTERÝ               8.30 – 9.30 hod            VOLNÁ CVIČEBNA – volný prostor pro dovádění dětí a povídání maminek, cvičebna 2. p. 
                            9.30 – 11.30 hod.         DOPOLEDNE S PROGRAMEM (děti 1,5 – 2,5 roku) cvičení, výtvarné činnosti, pohádky, J. Dospivová 

                          15.00 – 16.30 hod.         BABY KLUB SE CVIČENÍM PRO RODIČE (děti 1 – 1,5 roku), J. Dospivová 
STŘEDA             8.30 – 11.30 hod.         VOLNÉ DOPOLEDNE V MC pro rodiče a děti všech věkových kategorií, volný prostor pro dovádění dětí  
                                                                 a povídání maminek - skluzavka s balónky, velké míče, cvičebna 2. p., J. Dospivová 
                            8.30 – 11.30 hod          HLÍDACÍ KOUTEK (hlídání dětí během vyřizování úředních záležitostí rodičů - po předchozí domluvě) 
                          16.30 – 18.00 hod.         KLUB ARCHA – biblické příběhy pro děti (1x za 14 dní), P. Eibová 
                                                                 PŘEDNÁŠKOVÉ ODPOLEDNE - VÝTVARNÉ DÍLNIČKY PRO RODIČE 
                                                                 (1x za 14 dní dle aktuálního programu - hlídání dětí zajištěno v herně v 1. patře) 
ČTVRTEK          9.00 – 10.00 hod.         CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (děti 1,5 – 2,5 roku), J.Dospivová 
                          10.45 – 11.45 hod.         CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (děti 2,5 – 4 roky), J.Dospivová 
                          16.30 – 17.30 hod.         CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (děti 3 – 6 let), P.Hublarová 
                          19.30 – 20.30 hod.         CVIČENÍ S DENISOU – pro maminky, babičky i malé slečny, cvičebna 2. p. 
PÁTEK                9.00 – 10.30 hod.         BABY CLUB (děti 1 – 2 roky), Z. Dvořáková 
                          10.30 – 12.00 hod.         DOPOLEDNE PRO TĚHULKY A MAMINKY S MIMINKY (děti 0 – 12 měsíců), Z. Dvořáková 

Neděle 2. května - Pouť u Filipa a Jakuba v Litovli – PRODEJ VÝ-
ROBKŮ Z MATEŘSKÉHO CENTRA na podporu adoptované indic-
ké holčičky v projektu Adopce na dálku 
 
Středa 5. května 16.30 hod. Výtvarná dílnička v Mateřském centru: 
VÝROBKY Z PEDIGU 
 
Sobota 22. května 17.00 hod.– Koncertní sál Městského klubu  
BENEFIČNÍ KONCERT NA PODPORU PROJEKTŮ CHARITY 
 
KONTAKTY: 
Animátorka MC:        Jarmila Dospivová – 739 246 016,  
                                     mcrybickalitovel@seznam.cz 
Lektorka angličtiny:     Zuzana Krištofová        776 026 065 
Cvičení s dětmi:           Petra Hublarová            604 685 107 
Baby klub:                    Zdena Dvořáková         737 974 783 
Vedoucí střediska         Ing. Ludmila Zavadilová          736 750 222,  
                                     ludmila.zavadilova@sternberk.charita.cz 

Charita Šternberk – středisko Litovel pořádá v sobotu 22. 5. 2010 
v 17.00 hodin v Koncertním sále Městského klubu  

I. Benefiční koncert na podporu projektů Charity 
V programu vystoupí:  

Helena Kocůrková – houslový virtuos 
Karel Kocůrek - hra na staré historické nástroje 

Palora - Pěvecký sbor Gymnázia Jana Opletala Litovel 
 

Akce je pořádána pod záštitou Města Litovel  
a starosty Města MVDr. Vojtěcha Grézla. 

Akci svou účastí podpoří Ing. Pavel Horák,  
náměstek hejtmana Olomouckého kraje. 



Muzejní společnost Litovelska, občanské sdružení (dále MSL) pro Vás 
připravila 2 poznávací zájezdy. Prvním z nich bude v úterý 18. května 
2010 návštěva města Šternberku a Pradědovy galerie v Jiříkově. Odjezd 
v 8 hodin z Náměstí Přemysla Otakara v Litovli. První zastávkou bude 
státní hrad (velký okruh), na 11 hodin je domluvena prohlídka bývalého 
augustiniánského kláštera, který je postupně rekonstruován. Poobědvá-
me a v odpoledních hodinách se projdeme po Arboretu v Pasece a výlet 
zakončíme v Jiříkově, kde nás uvítá řezbář Jiří Halouska. Na ploše o 
rozloze 4 hektarů uvidíme na 250 vyřezávaných 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) zahr-
nuje dopravu, služby průvodců a vstupné do jednotlivých objektů. Cena 
nezahrnuje cestovní pojištění a oběd. Zájemci se mohou závazně přihlá-
sit a uvedenou částku zaplatit nejpozději do neděle 2. května 2010 

v Muzeu Litovel – u Mgr. Zdeňky Frištenské nebo Mgr. Roberta Naj-
mana. Najdete nás v 1. patře budovy od středy do neděle od 9 do 16 ho-
din, 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. Vyrazíme opět 
v 8 hodin z Náměstí Přemysla Otakara v Litovli na poznávací trasu 
s názvem „Doprava – putování po stopách historie“. V programu je plá-
novaná návštěva nově otevřeného Muzea kočárů a Hasičského muzea 
v Čechách pod Kosířem, zde i poobědváme. Odpoledne se zastavíme u 
pana Karla Váni na zahradní železnici ve Střížově, zajištěnou prohlídku 
máme také ve Veteránmuzeu ve Slatinicích. S návratem do Litovle po-
čítáme kolem 18. hodiny. Účastnický poplatek, který zahrnuje dopravu i 
všechny vstupy do objektů je pro členy MSL 250,- Kč, pro ostatní 300,- 
Kč. Cena nezahrnuje oběd a cestovní pojištění. Přihlásit se můžete na 
výše uvedeném místě a kontaktu do neděle 6. června 2010.              RoN 

Připomeňte si výročí vaší svatby  
V minulosti začali lidé dávat výročím svatby různé názvy právě podle 
toho, čím se vzájemně obdarovávali. Pokud bychom se drželi tradice, 
v dnešní moderní době bychom označovali svatbu jako laptopovou, mi-
krovlnkovou, mobilovou či plazmovou. Ať tak či onak. Kytička u tako-
vé příležitosti vždy byla, je a bude!  
Den sňatku - zelená svatba, jejím symbolem je zelený věnec 
  1. výročí - bavlněná svatba (kapesníčky, šátečky) 
  2. výročí - papírová svatba (knihy) 
  3. výročí - kožená svatba (kabelky, opasky) 
  4. výročí - květinová nebo ovocná (dostatek ovoce pro celou rodinu) 
  5. výročí - dřevěná svatba (dřevěný talisman) 
  6. výročí - zinková nebo plechová (něco na vyleštění vztahu) 
  7. výročí - vlněná svatba (pletené ponožky, svetry) 
  8. výročí - bronzová svatba (bronzový šperk, dekorace do domácnosti) 
  9. výročí - hliněná nebo měděná svatba (keramika, měděné mince) 
10. výročí - cínová nebo růžová svatba (starožitnost z cínu, růže) 
11. výročí - ocelová svatba (příbory, hrnce) 
12. výročí - hedvábná svatba (hedvábná látka na šaty)                
12,5. výročí - petrželová svatba (dostatek zeleniny do polévky) 
13. výročí - krajková svatba (jemná krajka) 

14. výročí - slonovinová svatba (soška ze slonoviny) 
15. výročí - křišťálová nebo skleněná svatba (užitkové i dekorační sklo) 
20. výročí - porcelánová svatba (porcelánové nádobí, dýmka) 
25. výročí - stříbrná svatba (myrtový věnec se má nahradit stříbrným, 
dary ze stříbra) 
30. výročí - perlová svatba (perlová spona do kravaty, náhrdelník) 
35. výročí - korálová nebo plátěná či lněná svatba (mořské korály) 
37,5. výročí - hliníková svatba (fantazii se meze nekladou) 
40. výročí - rubínová svatba (prsten s rubínem jako důkaz lásky) 
45. výročí - safírová svatba (sa-
fírový šperk) 
50. výročí - zlatá (slavnostní, man-
želé si vyměňují nové zlaté prstýn-
ky) 
55. výročí - smaragdová svatba 
60. výročí - diamantová svatba 
65. výročí - železná svatba        
67,5. výročí - kamenná svatba   
70. výročí - platinová (briliantová, 
blahodárná) svatba         
75. výročí - korunovační svatba 
 
Déle už spolu vydrží jen vyvole-
ní – např. v květnu 2008 se dožili 
a oslavili manželé Pyara Singh a 
Hansa Deviová z indického státu 
Himáčal Pradéš 85 let společného 
života – zápis do Guinessovy kni-
hy rekordů jako nejstarší manžel-
ský pár světa jim neunikl. Pro toto 
výročí žádné pojmenování není. 

Muzeum Litovel ve středu 28. dubna 2010 otevřelo novou výstavu vě-
novanou významnému okamžiku v životě člověka – svatebnímu dni. 
Shromážděno bylo mnoho zajímavých předmětů z dávné i nedávné mi-
nulosti, které vystihují vývoj svateb během celého 20. století.  
Výstava bude otevřena denně od středy do neděle od 9 do 17 hodin až 
do konce září 2010. Přijďte si zavzpomínat, těšíme se na Vaši návštěvu.  

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

ré budovy v Litovli je ozdobou? Uveďte ulici, 
číslo popisné, příp. vžitý název. Odpovědi pro-
sím posílejte na adresu redakce do 15. května. 

          Městský úřad Litovel 
          Nám. Přemysla Otakara 778 
          784 01 Litovel 
E-mail: litovelskenoviny@mestolitovel.cz 
Podatelna MěÚ Litovel – možno doručit 

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

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

Správná odpověď na soutěžní otázku v LN 
č. 4 byla: Sochova vila, dnes sídlo Policie ČR, 
Husova ulice v Litovli. Do redakce nám přišlo 
celkem 10 odpovědí. Šťastnou výherkyní sou-
těže je paní Hana Mikešová 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 

 



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 r. 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 r. 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. 

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: 



Se setkáními s významnými rodáky se jakoby roztrhl 
pytel. Nejprve Muzejní společnost Litovelska, o.s. uspořá-
dala besedu s básníkem, chudobínským rodákem MUDr. Aloisem Volk-
manem o jeho tvorbě a vztahu k rodnému kraji. Zde naši senioři tvořili 
nezanedbatelnou součást publika, na další podobné akci už byl Seniork-
lub spolupořadatelem. Knihovna Litovel spolu s námi připravila besedu 
s litovelskou básnířkou a spisovatelkou paní Jarmilou Cholinskou. Ne-
bylo to první setkání, ale toto bylo poněkud netradiční - diváky a poslu-
chače tvořilo na třicet seniorů. Pracovnice knihovny připravily k na-
hlédnutí všechny dosud vydané autorčiny publikace a paní Věra Voříš-
ková a pan Mirko Spurník st. uvedli ukázky z významných prací. Lito-
velská rodačka, patriotka a bojovnice za zdravé životní prostředí vyprá-
věla velmi zajímavě nejen o životních zážitcích, svém díle, ale také o 
vřelém vztahu k našemu městu a Hané. Přestože básně a fejetony publi-
kovala nejprve časopisecky již před lety, knihy začala vydávat až po 
osmdesátce. Zatím to byly 3 básnické sbírky, dvě knížky epigramů a 
jedna próza; v nich čerpá nejen tematicky ze svého života, ale chce upo-
zornit i na vážné problémy ve světě. Jak jsme mohli slyšet, nebyly to 
práce poslední. Jsme rádi, že máme mezi sebou talentovanou ženu stále 
plnou života, která se nestydí o své lásce k našemu kraji vypovídat 
z celé duše. Chceme na tomto místě poděkovat Mgr. Lence Fišrové a 
všem pracovnicím zařízení za přípravu příjemné besedy i malého občer-
stvení. V seznamování s představiteli kulturního života města chceme 
pokračovat i nadále. Besedy s nimi by měly být náplní podzimních seni-
orských schůzek a tak se máme na co těšit. 

Na začátku to byl náhlý nápad, ale do jeho realizace se hned pustili 
všichni členové Samosprávy Seniorklubu. Po úspěchu tanečků s Věro-
vankou a stálého naléhání, ať uděláme ještě něco podobného, jsme po-
zvali do Malého sálu Záložny pana Milana Koupila z Vilémova, aby 
nám zahrál a my se mohli poveselit, zazpívat si i zatančit. Jako záminku 
jsme si vzali loučení se zimou a přivítání jara a to, jak jistě uznáte, je 
důvod jako hrom. Městský klub nám vyšel vstříc a prostor sálu nám dal 
k dispozici, vzorně byly připraveny stoly i s novými ubrusy. Jenže, jak 
se ukázalo hned na počátku, nějak jsme neodhadli zájem našich seniorů 
o tento způsob vítání jara a tak se musely další stoly přidávat (a tím, bo-
hužel, poněkud omezit taneční prostor). Občerstvení jsme vzali do své 
režie a na ceny si opravdu nikdo ani nemohl stěžovat. Navíc za skoro 
symbolické vstupné každý dostal kávu a naše ženy k tomu i oplatek. 
Ono těch chlapů tam bylo stejně málo a tak jsme moc neušetřili! Zpíva-
lo se, tančilo a ani v samotném závěru se mnohým ještě nechtělo domů. 
Každý si přišel na své, protože repertoár pana „Milánka“ byl víc než ši-
roký – od dechovky, přes folk a trampské písně až k lidovým písničkám 
s notoricky známými texty. Už se objevily zaručené zprávy, že na setká-
ní s vedením města na konci června pozveme zase úspěšného interpreta 
a bude se opět tančit! Slibujeme, že to promyslíme a pokud to bude je-
nom trošku možné, vyhovíme!  

 
Z akcí na květen vybíráme: ve středu 12. 5. bude v Malém sále Zá-

ložny od 16 hodin přednáška pana Lubomíra Šika „Kostely, kláštery a 
hřbitovy v Litovli“ ve spolupráci s KDU-ČSL, a opět ve středu 26. 5. 
od 16 hodin v jídelně DPS beseda s profesorem Bronislavem Hlůzou o 
mykologii. Chystáme i autobusový zájezd na Buchlov, do Buchlovic, 
archeoskanzenu v Modré, případně i na Velehrad, o něm vás budeme 
včas informovat na některé z akcí a v naší skříňce na Husově ulici. Na-
vazujeme kontakty se Senior aktivitami, neziskovou organizací Olo-
mouc, která zve zájemce na pěší výlet do okolí města dne 4. 5. a nabízí 
studium v několika sekcích Univerzity 3. věku. Bližší informace a mate-
riály jsou pro zájemce k dispozici v Darce v ulici Třebízského. 

 
Doporučujeme seniorům účast na akci MSL 18. 5. autobusovém zá-

jezdu do Šternberka, Jiříkova a Paseky (informace na letácích a ve 
skříňce v Husově ulici). Připravujeme cyklovýlet s nenáročnou trasou 
na středu 9. 6. a v závěru měsíce setkání s představiteli Města Litovel, 
jehož termín a místo budou upřesněny později.                                  -hj- 

Milé bylo posezení v Městské knihovně s básnířkou Jarmilou Cholin-
skou, kde zazněly i její verše v přednesu Mirko Spurníka a Věry Voříš-
kové. Všichni jsme mohli ocenit životní elán, kterým paní Cholinská 
přímo srší, přesto, že ji kdeco bolí, (jak ukazuje na fotce), neslouží jí 
ani sluch, ani zrak. Píše vlastně celý život, její starší tvorbou jsou lyric-
ké verše věnované přírodě Pomoraví a autobiografické vzpomínky. 
Dnes píše především proto, že ji trápí a nenechává klidnou osud naší 
matičky Země, zabývá se životně důležitými aspekty a nelehkými pro-
blémy, které naše „civilizace“ lidstvu přináší. Zdrojem námětů pro 
psaní je i vztah mezi mužem a ženou. V nejbližší době má po Tísňovém 
volání vyjít knížka Čínské etudy a připravována je již další.            Red. 

Komunitní web českých seniorů www.sedesatka.cz zahájil provoz 
teprve po loňských prázdninách, přesto již zaznamenal přes 75 000 ná-
vštěv, především z řad seniorů. Ti spolu na internetu nejen komunikují, 
ale vzájemně se seznamují a realizují společné aktivity i mimo web. 

„Potěšilo nás, že se několik set seniorů z celé České republiky i ze za-
hraničí zaregistrovalo a velmi aktivně se účastní každodenního života 
na webu. Senioři na www.sedesatka.cz dokonce vytvořili partu, která se 
společně setkává na občasných srazech, společně řeší životní problémy, 
navzájem si fandí a podporují se,“ uvedl Jan Vojvodík, zástupce provo-
zovatele webu občanského sdružení CENTRED. 

Komunitní web Šedesátka.cz neplní jen funkci diskuzního fóra, ale 
poskytuje zpravodajství z jednotlivých regionů České republiky, uveřej-
ňuje rozhovory se zajímavými osobnostmi, věnuje se aktuálním téma-
tům. Občanské sdružení CENTRED realizuje i další projekty spojené 
s www.sedesatka.cz, např. projekt sbírající vzpomínky obyvatel jednot-
livých českých krajů nebo rozcestník sociálních služeb pro seniory. Ve 
spolupráci s dalšími partnery připravuje rovněž vydání knihy příběhů 
z dětství jednoho návštěvníka Šedesátky.cz. 

„Na lidi přes šedesát jsme si zvykli dívat se jako na skupinu, která je 
vůči pracovně aktivní generaci v nevýhodě a spíše ji omezuje, ale jde  
přitom o obrovský rezervoár zkušených a poctivých osobností. Tito lidé 
by mohli společnosti pomáhat v orientaci, aby si zachovala vyváženost 
a zdravý selský rozum. Měli jsme na počátku obavy, že senioři budou 
uzavření ve svých světech a ulitách, avšak je to naopak. Díky projektu 
Šedesátka.cz jsme se stali součástí světa seniorů, který je tak inspirativ-
ní, až nám z toho často jde hlava kolem,“ dokončil Vojvodík. 

Početnou skupinu otevřených seniorů najdete na www.sedesatka.cz.  

Blahopřání 
V měsíci květnu se dožívá krásného životního jubilea  

– 90 let – pan Adolf Hlavinka z Litovle. 
Do dalších let vše nejlepší přejí  

manželka Jiřina, syn Jiří s a dcera Milada s rodinami. 

Minulý měsíc oslavila v plné svěžesti krásné životní 
jubileum - 80 roků - paní Eva Hyánková, známá osobnost litovelského 
zdravotnictví. Znají ji především ženy jako milou sestřičku z ženského 
oddělení, kde byla protipólem přísného pana doktora. Mnozí se s ní ta-
ké setkali při návštěvě pohotovosti, kde často sloužila. Dnešní babičky 
přejí čilé prababičce do dalších let hodně zdraví a rodinné pohody.  Koupím staré pohlednice do r. 1945. Tel.: 608 420 808 



SPORT  SPORT  SPORT  

U příležitosti „Světového dne vody“ pořáda-
la Vodohospodářská společnost Čerlinka s.r.o 
dne 24. 3. 2010 na plaveckém bazéně v Litovli 
při ZŠ Vítězná již 5. ročník soutěže v plavání. 
Na akci byli pozváni zástupci škol těch obcí, 
kteří jsou společníky firmy. 

Do soutěže se přihlásily  ZŠ Červenka, Pňo-
vice, Nasobůrky, Haňovice a Medlov, Litovel 
zastupovaly děti ze ZŠ Vítězná a Jungmanno-
va. Soutěžilo se ve třech kategoriích - 3.,4. a 5. 
ročníky. Různým stylem plavaly žáci 100 met-
rů, následoval štafetový závod družstev jed-
notlivých škol (znak, prsa, kraul). 

V soutěži jednotlivců obsadili vždy první a 
druhá místa ve všech kategoriích děti ze ZŠ 
Litovel, Vítězná – v I. kategorii Roman Kantor 
a Jiří Šana, třetí místo získal Štěpán Chudina 
ze ZŠ Jungmannova. Ve II. kategorie to byli 
Ondřej Nantl a Ludmila Hrachovcová, třetí 
místo vybojoval Patrik Jaroš ze ZŠ Červenka. 
Ve III. kategorii si nejlépe vedli Martin Papula 
a Matěj Přikryl, třetí byl Robin Uher ze ZŠ 
Pňovice. A jaké byly výsledky štafety? 1. ZŠ 
Litovel Vítězná (1:39,8,) 2. ZŠ Pňovice 
(1:55,00) a 3. ZŠ Medlov (2:01,2). 

Po předání pěkných cen vítězům bylo pro 
všechny děti zajištěno občerstvení, které po-
kračovalo i pro zástupce obcí, škol a veřejnosti 
neformálním setkáním.                     J. Šišmová 

Zdejší dětský domov pořádal již třetí roč-
ník ,,Litovelských vodních hrátek“, zábavné 
soutěže v bazénu pro děti z dětských domovů. 
Zúčastnily se bohužel jen dva dětské domovy 
(DD Litovel a DD Prostějov), ale i tak jsme si 
užili legrace a zábavy dost.  

Hrátky jsou od slova „hráti si“, a to jsme spl-
nili do posledního písmenka. Vše proběhlo 
hravou formou a děti si prověřily svoje schop-
nosti. Už i názvy jednotlivých disciplin dávaly 
tušit, že si při nich užijeme. Jako první byla 
štafeta, následovalo lovení pokladu, plavání 
pod vodou, jízda na mořském koni, převážení 
na pontonu a jako poslední a ze všeho u všech 
dětí nejzábavnější běh na pontonovém mostě. 
Ten, kdo se nestihl pořádně vykoupat během 
prvních pěti soutěží, tak u poslední to zvládl 
několikrát. 

Po vyhlášení výsledků a rozdělení odměn 
jsme se vydali na prohlídku 72 m vysoké věže 

litovelské radnice. Schody nám sice daly za-
brat, ale pohled do okolí blízkého i vzdáleného 
stál za to. Vůbec nám nevadil vítr, déšť a po-
měrně velká zima. 

Pak už jsme jen zamávali kamarádům, po-
přáli šťastnou cestu domů a hurá na oběd! 

                 Romana Dlasková, vychovatelka 

Naše škola – Základní škola a Dětský do-
mov – kde jsou vzděláváni žáci se zdravotním 
postižením, organizovala i v tomto roce orien-
tační závod s brannými prvky v CHKO Lito-
velské Pomoraví. Závod má tradici již od roku 
1994, kdy jsme pořádali školní kolo a rovněž 
okresní kolo pro partnerské školy. Na čas do-
šlo k vynechání okresního kola, v roce 2006 
jsme však tradici regionálního kola obnovili. 
Tento rok se tedy konal již 5. obnovený ročník 
kola.  

Pro školní kolo je trasa lesem Doubrava 
vždy vybrána podle schopností a možností dě-
tí, mladší žáci a žákyně tvoří čtyřčlenná smíše-
ná družstva, trať je dlouhá přibližně 1,5 km a 
úkoly plní na 4 stanovištích. Starší dívky a 
starší chlapci mají trať dlouhou cca 5 km a pl-
ní úkoly na desíti stanovištích. Zde mají hlídky 
různé úkoly, za nesplnění inkasují trestné bo-
dy, které se potom připočítávají ke konečnému 
času. Vítězná družstva v kategorii starších žá-
kyň a starších žáků reprezentují naši školu v 
regionálním kole.  

V letošním roce se školní kolo „Běhu Lito-
velským Pomoravím“ konalo 16. dubna a regi-
onální 21. dubna. Partnerské školy mají každo-
ročně o tento závod velký zájem, hlavně jejich 
žáci, kterých se na závody hlásí víc než je tře-
ba a musí se vybírat. Závod se dětem líbí hlav-
ně proto, že je netradiční, pořádaný v krásné 
přírodě, děti si zde mohou prověřit nejen svoji 
rychlost, ale také obratnost, vytrvalost a 
v neposlední řadě i svoji odvahu – musejí hle-
dat způsob, jak překonat sami sebe. Plnění jed-
notlivých disciplín je týmové, děti se tak záro-
veň učí vzájemné spolupráci, pomoci a tole-
ranci. 

Letos naše pozvání na regionální kolo přijaly 
ZŠ Šternberk, ZŠ Uničov, ZŠ prof. Z. Matějč-
ka Olomouc, ZŠ a DD Zábřeh a SŠ, ZŠ a MŠ 
Prostějov. Z přihlášených žáků jsme sestavili 6 

dívčích a 6 chlapeckých družstev.  
Každoročně se snažíme disciplíny vylepšo-

vat, ztěžovat či inovovat. Náročnost celé tratě 
a jednotlivých stanovišť vždy „testujeme“ na 
našich žácích při školním kole. A jaké úkoly 
jsme si pro závodníky letos připravili? 

1. Pahorek – každý člen družstva udělá 15x 
leh – sed (dívky 10x), potom vyběhne na pa-
horek, dotkne se mety a dole si na závěr hodí 
obručí na sud. 

2. Pytle, pálka, míček  – dva závodníci si ob-
léknou pytle, „obskáčí“ stanovenou metu, 
v cíli pytle sundají, uchopí pálku na brännball 
s tenisovým míčkem a absolvují slalom mezi 
metami.  

3. Lyžiny – nová disciplína! Celá hlídka má 
za úkol jako jeden celek překonat na  
„lyžinách“ vzdálenost 10 metrů.  

4. Zdolávání vodního příkopu – opravdu nej-
náročnější disciplína! Přes meandr řeky Mora-
vy je upevněné lano a úkolem závodníků je 
dostat se na druhou stranu. Letos se vůbec ni-
kdo nenamočil, je vidět, že se všichni zúčast-
nění na tuto disciplínu pečlivě připravovali. 

5. Ringo kroužky – ze vzdálenosti 1,5 m 
musí závodníci hodit alespoň dva ze tří krouž-
ků na věšák. Zdá se to být jednoduché, ale ta-
dy se nasbíralo hodně trestných bodů. 

6. Hod tenisovým  míčkem – každý soutěžící 
měl 1 hod tenisákem, házel ho kolegovi 
z družstva tak, aby ho dotyčný chytil pouze do 
jedné ruky. Každý člen družstva musel jednou 
chytat. 

7. Střelba ze vzduchovky – každý závodník 
střílí na terč 3 rány vleže ze vzdálenosti 10 m. 

8. Jízda zručnosti na kole – úkolem je přejet 
tam i zpět přes fošnu, která je uprostřed 
podložená, takže se během jízdy nakloní. 

9. Košíková –  basketbalovým míčkem se 
trefit ze vzdálenosti 3 m ze tří hodů alespoň 
dvakrát do koše. 

10. Překonání překážky – nová disciplína! 
Na dvou stavebních kozách byl pevně umístěn 
4 metrový hliníkový žebřík ve výšce 1,5 m. 
Úkolem závodníků bylo překonat překážku ja-
kýmkoliv způsobem. 

Konečně jsou všechny disciplíny splněny, 
všichni bez úhony doběhli do cíle, chvilka na 
odpočinek a výsledky jsou zde! 

1. místo v kategorii dívek vybojovala stejně 
jako v loňském roce děvčata ze ZŠ a DD 
Zábřeh 2. místo ZŠ Uničov a 3. místo získala 
děvčata ze ZŠ, DD a ŠJ Litovel ☺ (Lucie 
Náterová, Šárka Smékalová, Petra Suchá a 
Kristýna Němcová). 

V kategorii chlapců zvítězilo ZŠ a DD Zá-

břeh – letos měl Zábřeh žně ☺, 2. místo ZŠ 
Uničov a 3. místo chlapci ze ZŠ prof. Z. Ma-
tějčka Olomouc. 

Ve výsledku není nakonec až tak důležité 
umístění dětí, ale radost a přátelská atmosféra, 
která tu každoročně panuje. Jak říkají děti ze 
Zábřeha, je to tady prostě SUPER!  

Kolegům děkujeme za účast a pomoc při 
organizaci a těšíme se na další ročník, i kdyby-
chom měli běhat třeba i v dešti – ale snad ne!!! 

Vše si můžete prohlédnout na našich webo-
vých stránkách www.zsaddlitovel.wz.cz v sek-

ci Aktuality nebo ZŠ praktická ⇒ Sportovní 
soutěže.                     Mgr. Marcela Opletalová 

Plavecký bazén při ZŠ Vítězná 1250 Litovel nabízí: Plavání rodičů s dětmi — ŽABIČKY 
(děti od 2 do 4 let). Dále nabízíme kurzy plavání pro děti předškolního a školního věku, 
aqua-aerobic, kondiční plavání. Kontakt: osobně – v pokladně plaveckého bazénu, e-mail: ba-
zen.litovel@seznam.cz, tel.: 585 156 225 nebo 228, 739 557 878. 



Litovelské noviny, povolení č. MK ČR E 11104, měsíčník, náklad 1 300 kusů. Vydává Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,  
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Litovelské noviny uveřejní bezplatně společenská oznámení a osobní zprávy.  
Za uveřejnění obchodního inzerátu účtujeme za 1 cm2 plochy 10,- Kč, na první a poslední straně 18,- Kč. Sleva: při opakování inzerce 10 %,  

půlroční předplatné 20%, celoroční předplatné 30 %. Všechny požadavky na inzerci i příspěvky přijímáme na adrese:  
Městský úřad Litovel, Redakce Litovelských novin. Tel.: 585 153 147,  e-mail: litovelskenoviny@mestolitovel.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 

V Litovli 1. května 2010. Uzávěrka příštího vydání Litovelských novin: 20. května 2010 

S.E.P. – reality NABÍZÍ: 
Tel: 585 342 086, 606 780 378 

Poděbradova 751, 784 01 Litovel  

• 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. 

• pronájem kancelář. prostor v Olomouci, 90 m2, 
mezipatro, část. vybaveno. Náj. 15 tis. Kč/měs. + 
energie  

• zprostředkováváme prodej nové výstavby 
17 RD v lokalitě Křelov – Břuchotín, bližší 
info: www.carmanhome.cz  
 
Přijmeme pracovníka pro výkon administra-
tivní správy nemovitostí a inženýr. činnosti. 
Požadujeme znalosti v oboru stavebnictví a 
právního minima v oblasti nájemních, pod-
nájemních, kupních, zprostředkovatel. aj. 
smluv.  
Adresa: S.E.P.- reality, Pavlína Stehlíková, 
Poděbradova 751, 784 01  Litovel, e-mail:  

sep.reality@email.cz 

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 VYPISUJE VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ: 
• na obsazení funkce vedoucího odboru výstavby 
• pronájem bufetu na koupališti  
• odprodej budovy výměníkové stanice v ul. Karla 
Sedláka. Bližší informace mohou zájemci získat na úřední 
desce v ul. Husově nebo na webu města www.litovel.eu 




