
 Z obsahu: 

Krásná červnová sobota byla svědkem tra-
diční celoměstské akce „Hanácké Benátky“. 
Plných dvanáct hodin kulturního programu  
v centru města poctilo návštěvou cca 4,5 tis. 
diváků, což je počet, který příjemně překvapil 
nejen pořadatele.  

Dopoledne jako obvykle nezklamal soubor 
Hanačka a svou premiéru na Benátkách si se 
ctí odbyl dechový soubor HEJNAL z partner-
ského města Wieliczka (tento soubor pobýval 
v Litovli a okolí celý víkend). Novinkou byl 
cyklus akcí ,,Jungmanka pro Litovel“, program 
pro děti firmy Elektro Dostál a koncert ZUŠ, 
ale nesmíme také zapomenout na klasické po-
řady nejen pro děti (mini ZOO, soutěž DDM  
„Litovel – moje město, jarmareční divadlo 
STUDNA aj.). Výstavy ukázaly, že mohou být 
příjemnou alternativou k rušnému dění. Lidé 

pojali tuto akci jako setkání s bližními, děti se 
vyřádily na atrakcích a ti, kteří přišli za hudeb-
ním vystoupením, byli odměněni výbornými 
výkony kapel, hrajících na živo. Vyzdvihl 
bych hlavně výkon mezinárodní skupiny UNI-
TED FLAVOUR, která roztančila většinu di-
váků a odvahu Katky Koščové, zaskakující za 
nemocnou Katku Knechtovou (PEHA). 

Hlavním mottem akce byl letos tanec, který 
diváci nejen shlédli – vystoupení mažoretek 
MK, tanečních skupin DDM a Sokola Unčovi-
ce, ale mohli se i naučit – historické tance  
s Musicus Gumelin a latinsko-americké tance 
se skupinou Salsa Praha. 

Jízda na pramici byla beznadějně vyprodána 
a ohňostroj zase překvapil. Tak co říci na zá-
věr. Příští rok zase nashledanou.  

                                            Augustin Skládal 

Hanácké Benátky pořádané Městským klubem 
Litovel mohlo shlédnout 4,5 tisíce diváků 
hlavně díky finanční podpoře Olomouckého 
kraje, Města Litovel a dalších sponzorů:  

Pivovar Litovel a. s., HTM Sport s. r. o., Adri-
ana s. r. o., Hanácká kyselka, s. r. o., Orrero a. 
s., Komerční banka a. s., Papcel, a. s., Modos, 
spol. s r. o., PM Studio a Kvarta Litovel, spol. 
s r. o.  

Bc. Hana Vogelová 

• OPRAVENÝ MOST SLOUŽÍ 

• FOTOREPORTÁŽ Z BENÁTEK 

• PIVOVAR LITOVEL SLAVIL 

• DEN OTCŮ SE POVEDL 

• CO NOVÉHO V MUZEU 

• PŘÍLOHA: KULTURNÍ LÉTO 

Pohled z druhé strany. Diváky nejvíce roz-
tančila kapela UNITED FLAVOUR se zpě-
vačkou Katkou Koščovou (foto vlevo).  
Autory fotografií na titulní stránce a ve foto-
reportáži na str. 10 jsou: Miroslav Pinkava, 
Eduard Ullmann a Vladislav Urban 

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA NÁBYTKU   
přijme do nové provozovny  
v obci Červenka, Vítězná 207   
STOLÁŘE  
Požadujeme: vyučení v oboru a praxi,  
dle osobních schopností uchazečů nabízíme 
až 120,- Kč/hod.   
TECHNOLOGA 
Požadujeme: VŠ nebo SŠ obor nábytkář, 
schopnost vytvářet dílenskou výrobní doku-
mentaci.  
Životopis + osobní jednání nutné.  
Nástup: srpen 2008   
Bližší informace osobně v provozovně  
nebo na tel. 606 957 332.  
Kontaktní osoba Stanislav Křivák. 



Novinka v městské knihovně. Městská knihovna připravila pro své uži-
vatele další vylepšení služeb. Pro ty čtenáře, kteří sdělí knihovně svou  
e-mailovou adresu, nabízíme možnost zasílání zpráv o připravených rezer-
vovaných titulech a také o upomínkách elektronickou cestou. V obou pří-
padech se tak výrazně zkrátí čas od zaslání do přijetí těchto informací a 
zároveň pro tyto uživatele odpadá povinnost uhradit poštovní poplatek. 

 
Upozorňujeme všechny čtenáře na změnu půjčovní doby v měsících čer-
venci a srpnu.    Půjčovní doba bude upravena takto:   
                          pondělí 9.00 – 12.00; 13.00 – 18.00 hod.  
                          čtvrtek  9.00 – 12.00; 13.00 – 17.00 hod. 
V ostatní dny bude zavřeno. Půjčovní doba platí pro obě oddělení.      L.F. 

Koncem května byla vypracována pro Městský úřad Litovel, odbor 
životního prostředí, projektová dokumentace na obnovu alejí v ulicích 
Sochova, Bezručova a Čs. armády.  

Realizace bude probíhat ve dvou etapách: na podzim tohoto roku a na 
podzim roku 2009. Obnova bude hrazena z finančních prostředků firmy 
Tesco, a to díky náhradní výsadbě, kterou této firmě udělil odbor život-
ního prostředí v souvislosti s výstavbou prodejny této firmy v ulici Du-
kelská.  

Aleje budou osázeny kultivary lípy velkolisté a javoru ohnivého.  
S projektovou dokumentací se občané mohou seznámit u Ing. Pavla 

Kurfürsta, vedoucího Odboru životního prostředí MěÚ Litovel (budova 
na Havlíčkově ul.).                                                                            OŽP 

Domácnosti mají možnost žádat o podporu výměny stávajících kotlů na 
uhlí za moderní vytápění obnovitelnými energetickými zdroji. Státní fond 
životního prostředí ČR (SFŽP) začal již 25. března přijímat žádosti o in-
vestiční podporu kotle na vytápění (či kogeneraci tepla elektřiny) s využi-
tím biomasy, solárních systémů na ohřev užitkové vody či pro přitápění, a 
také pro instalaci tepelných čerpadel. Žádosti bude přijímat do 31. prosin-
ce 2008 v následujících dotačních programech: 

1.A. Investiční podpora šetrných způsobů vytápění a ohřevu teplé vody 
pro byty a rodinné domy pro fyzické osoby: 

1.A.a. Kotle na biomasu 
1.A.b. Solární systémy na celoroční ohřev teplé vody 
1.A.c. Solární systémy na přitápění a celoroční ohřev teplé vody 
4.A.  Investiční podpora vytápění bytů a rodinných domů tepelnými čer-

padly pro fyzické osoby. 
Veškeré podrobnosti a podmínky získání dotace naleznou zájemci na 

webových stránkách SFŽP, případně přímo na odkazu http://www.sfzp.cz/
ke-stazeni/185/2684/detail/prilohy-ii-pro-rok-2008/.             Převzato z UZ 

V poslední době se na veřejnosti objevovaly „zaručené“ zprávy, že zá-
kladní škola v Nasobůrkách z ekonomických důvodů zanikne. Tyto dezin-
formace vyvolávají nejistotu mezi zákonnými rodiči dětí a někteří z nich 
své potomky již přehlásili do základních škol v Litovli. 

Nově vzniklou situací se na svém 38. zasedání zabývala Rada města Li-
tovle, která si k jednání přizvala ředitelku školy Mgr. Janu Nakládalovou. 
Ta seznámila radní se skutečným stavem věcí a zodpověděla jejich otázky. 
Rada města poté přijala následující usnesení: 

Rada města Litovle prohlašuje, že nejméně po dobu tohoto volebního 
období bude i nadále podporovat existenci Základní školy v Nasobůrkách 
s podmínkou, že stav žáků neklesne pod zákonem (48/2005 Sb., § 4) daný 
minimální počet dětí ve třídě.                  Ing. Vlastimil Habermann, OŠKS 

Most před Poliklinikou v Litovli, který prošel rozsáhlou rekonstrukcí, 
byl oficiálně předán do užívání veřejnosti dne 2. června 2008 za přítom-
nosti významných představitelů politického a veřejného života. 

Rekonstrukce mostu si vyžádala celkové náklady 23,3 mil. Kč, fi-
nanční prostředky získalo Město Litovel od Ministerstva místního roz-
voje ČR v rámci likvidace škod po povodni roku 2006. Město zadalo a 
hradilo vypracování projektové dokumentace stavby, ta si vyžádala ná-
klad kolem 1 mil. Kč. Dále v návaznosti na most dalo opravit dlažbu a 
chodníky v ulici Masarykova.  

Práce na mostě byly náročné jak časově (zahájeny v červenci přede-
šlého roku) tak i finančně kvůli přeložkám inženýrských sítí, které jsou 
v konstrukci mostu vedeny. Navíc v době zimních měsíců byly stavební 
práce přerušeny. 

Starosta města Litovle přivítal všechny přítomné a mezi nimi i vzácné 
hosty – předsedu poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ing. Miroslava 
Vlčka, senátora MUDr. Vítězslava Vavrouška, poslance ing. Karla Ko-
rytáře, za Ministerstvo pro místní rozvoj RNDr. Jana Pátka, dále zástup-
ce Města Olomouc primátora Martina Novotného, zástupce měst Uničo-
va a Šternberka. Za krajský úřad byl přítomen také vedoucí odboru do-
pravy a silničního hospodářství ing. Zdeněk Kocourek a za Dopravní 
inspektorát por. Miloslav Sekanina. Postupně každý z nich pronesl krát-
kou zdravici, společně všichni si přáli, aby most nám všem sloužil co 
nejdéle.                                                                                              red. 

Pozvání přijali vzácní hosté, na fotografii zprava ing. Miroslav Vlček, 
MUDr. Vítězslav Vavroušek, Martin Novotný, Ing. Karel Korytář a 
RNDr. Jan Pátek, za město Mgr. Blahoslav Papajk.             Foto: J. M. 

Při slavnostním předávání mostu se jako první ujal slova starosta 
města Litovel. Na fotografii zleva jednatel dodavatelské firmy MODOS 
Olomouc, spol. s r.o. ing. Petr Stejskal, starosta MVDr. Vojtěch Grézl 
a místostarosta Mgr. Blahoslav Papajk. 

V červnovém vydání Litovelských novin jsem informovali o opravě 
mostu na hlavní silnici II/449 - ulice Dukelská v Litovli. Investorem 
stavby je Olomoucký kraj. Vzhledem k problémům, které nastaly při vý-
běrovém řízení na dodavatele stavby, se odsouvá termín zahájení rekon-
strukce mostu.                                                                        red. 



37. schůze Rady města Lito-
vel se konala 29. května 2008 
 
K již p řijatým usnesením: 

• Rada města bere nabídku pana B. 
na vědomí a v případě uvolnění dal-
šího vhodného bytu pro pana M. 
bude RM jednat o výši finančního 
daru pro město 

• Jezdeckému klubu Litovel bude 
poskytnut příspěvek na činnost ve 
výši 30.000,- Kč. 
Rada města projednala žádosti: 

• žádost ZD Unčovice o odprodej 
části pozemku parc. č. 63/1 v k.ú. 
Unčovice, který by sloužil k zajiště-
ní přístupu k nově budované rampě 
na výdej obědů a technického záze-
mí kuchyně. OV Unčovice odpro-
dej doporučuje schválit. RM schva-
luje záměr zveřejnění odprodeje 
části pozemku za podmínky, že bu-
de zachována stávající stezka pro 
chodce a cyklisty.  

• žádost MC Rybička o příspěvek 
ve výši 5.000,- Kč na akci „Den ot-
ců, na nákup drobných dárků pro 
děti a jejich rodiče. Rada souhlasí  
s poskytnutím příspěvku ve výši 
3.000,-. Kč. 

• žádost p. J. S. o souhlas s ukonče-
ním nájemní smlouvy k bytu 3+1 a 
garáže v ulici Severní v Litovli  
z rodinných důvodu a následným 
převodem členských práv a povin-
ností na nové nájemce, manžele S. z 
Litovle.  
Rada města schvaluje: 

• přípravu akce „Stezka pro pěší a 
cyklisty na městský hřbitov“ na rok 
2009. Rada souhlasí s majetkopráv-
ním řešením dotčených pozemků, 
které nejsou majetkem města. 

• přípravu akce „Rekonstrukce ko-
munikace Cholinská v Litovli“. 
Rada města souhlasí:  

• s opětovným zveřejněním záměru 
odprodeje částí pozemků potřeb-
ných pro stavbu „Morava Litovel – 
rekonstrukce hrází levého a pravého 
břehu“. Cena odprodávaných po-
zemků bude dle znaleckého odha-

du. Jde o části pozemků v k.ú. 
Litovel. Dále rada města ne-
schvaluje žádost manželů H. o 
případnou náhradu za zabranou 
část pozemku výměnou za sou-
sední pozemek. Pozemek je 
pronajat. 

• se vzdáním se práva a promi-
nutím pohledávky po povinné L. D. 
ve výši 4.000,- Kč (pohledávka u 
Odboru dopravy MěÚ Litovel) 

• s umístěním kontejnerů na tříděný 
odpad v ul. Komenského (na parko-
višti vedle budovy DDM Litovel). 
Rada města nesouhlasí: 

• se zaplacením faktury ve výši 
62.000,- Kč za energetický audit 
budovy GJO z  částky, jež je v roz-
počtu Města Litovel určena GJO 

• s konáním hudební produkce 26. 
7. 2008 od 20.00 do 02.00 hodin – 
hřiště TJ Tatran Litovel – taneční 
zábava – pořadatel: M. O. z Litovle 

• se snížením měsíčního nájemné-
ho o 50 % v pohostinství Rozvado-
vice č.p. 57 
Rada města doporučuje:  

• zastupitelstvu města projednat a 
schválit přijetí dotace ve výši 
39.438,- Kč jako náhradu škody na 
trvalých porostech způsobené bob-
rem evropským 

• zastupitelstvu města projednat a 
schválit uzavření smlouvy s Olo-
mouckým krajem o poskytnutí fi-
nančního příspěvku na tyto stavební 
akce: Litovel, Palackého ul. – pře-
chod pro chodce a vybudování 
středního dělícího ostrůvku pro bez-
pečné přecházení chodců na silnici 
II/449 v Litovli ve výši 411.000,- 
Kč a Uničovská ul. – přechod pro 
chodce pro bezpečné přecházení 
chodců zúžení silnice II/449 v místě 
přechodu silnice ve výši 389.000,-  

• zastupitelstvu města nově projed-
nat a schválit odprodej části pozem-
ku o výměře cca 5 000 m2, v k.ú. 
Víska u Litovle, firmě MARTEK 
MEDICAL a.s., se sídlem v Třinci, 
za stanovenou cenu 300,- Kč/m2. 
Zástupce společnosti opětovně žádá 

o odprodej pozemku. Konsta-
tuje, že společnost má stále 
eminentní zájem v průmyslové 
zóně Litovel investovat a 
příštího zasedání ZML se zú-
častní osobně, aby na případné 
dotazy mohl odpovědět. 
Rada města schvaluje: 

• uzavření smlouvy o dílo mezi 
Městem Litovel a firmou ATELIER 
G Olomouc, na zpracování projek-
tové dokumentace výtahu v Měst-
ské knihovně v Litovli 

• uzavření smlouvy o dílo mezi 
Městem Litovel a společností SEK-
NE spol. s r.o. Olomouc na zpraco-
vání pasportu dopravního značení 
v Litovli  

• uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene mezi ML, jako povinným 
a ČEZ Distribuce, a.s., jako opráv-
něným, o umístění a provozování 
podzemního vedení NN  

• darovací smlouvu uzavíranou me-
zi ML a paní J. K. z Nové Vsi – pa-
ní K. daruje vybavení sedlářské díl-
ny, včetně příslušných strojů, ná-
strojů a dalšího příslušenství do 
vlastnictví Města Litovel. Vybavení 
bude součástí expozice řemesel 
v Muzeu Litovel. 

• uzavření Mandátní smlouvy mezi 
ML a společností GORDION s.r.o. 
Praha, pobočka Olomouc, na pří-
pravu a organizační zajištění podání 
žádosti o finanční podporu na akci  
„Muzeum Litovel – zatraktivnění 
služeb“ v rámci dotačního progra-
mu ROP. 
Rada města pověřuje:  

• vedoucího odboru MHaSI ve 
spolupráci s místostarostou města 
Mgr. Papajkem a členem rady Ing. 
Fialou připravit návrh technického 
řešení, vč. ocenění, na vybudování 
pojezdného chodníku k domu č.p. 
548 v ulici Novosady v Litovli.  
Rada města bere na vědomí  

• konání sportovních akcí: Grafilit 

Halfironman v květnu v Nové Vsi a 
12. 7. 2008 od 12.00 do 18.00 ho-
din Olympijský triatlon Grafilit, za-
čátek v Nové Vsi. Tyto závody se 
konají v rámci 7. Hanáckého pohá-
ru a Poháru Olomouckého kraje. 
Ředitel Grafilitu současně žádá o 
souhlas se záborem prostranství na 
nám. Př. Otakara v Litovli. 

• zápisy z jednání Komise prevence 
kriminality, Kontrolního výboru a 
Letopisecké komise. Dále informa-
ce z veřejné schůze v Chudobíně.  

• informace z jednání Bytové komi-
se a schvaluje navrhované proná-
jmy. Rada města žádosti manželů 
H. a p. Š. nevyhovuje. 

• manželé Č. požádali o finanční 
odškodnění úrazu jejich dcery, která 
si dne 15. 4. 2008 při pádu na ná-
městí Přemysla Otakara způsobila 
vážné zranění obou rukou. Rada 
města konstatuje, že Město Litovel 
budovalo na náměstí Př. Otakara 
v několika posledních letech kanali-
zaci, teplovod, přeložky sítí a vzhle-
dem k těmto stavebním akcím do-
chází neustále k pohybu podloží. 
Vzhledem k současnému stavu ná-
městí se úrazu poškozené zabránit 
nedalo.  
Rada města nevyhovuje:  

• žádosti provozovatelky Kavárny 
Modrá Kočka o umístění dětského 
houpadla u letní zahrádky před její 
kavárnou a žádosti o omezení do-
pravního provozu v těchto prosto-
rách ulice. Požadavek byl vznesen 
také na Dopravní komisi, komise 
souhlasí se žádostí. Rada žádosti 
nevyhovuje, jde o soukromou 
aktivitu provozovatelky. Rovněž 
rada města nesouhlasí s návrhem 
Komise dopravy a žádosti o ome-
zení dopravního provozu v ulici 
Mlýnská nevyhovuje.                J.M.  
V souladu se zákonem na ochranu 

osobních údajů jsou jména občanů 
uváděna pouze jejich iniciálami. 

 TV denně   v  6.45 hod., v 11.00 hod. 
                     v 18.45 hod. a ve 23.00 hod. 

Z důvodu nižší sledovanosti TV v prázdninové měsíce se bude po-
čátkem července denně vysílat repríza pořadu z 25.6., dále pak 
v červenci a srpnu, tak jako i v minulých letech, INFOkanál vysílat ak-
tuality nebude. Na uvedeném programu budeme pouze obměňovat vysí-
lání informačního programu UPC EXPRESS a pořady z archívu Lito-
velského INFOkanálu z cyklu „Stalo se před 13 lety“. 

S průřezem hlavními prázdninovými akcemi Vás seznámíme v prvním 
premiérovém poprázdninovém vysílání, které uvedeme ve středu 10.
září v 18.45 hod.  

Děkujeme za přízeň i věcnou kritiku všem pravidelným i nepravidel-
ným divákům, přejeme příjemnou dovolenou a po prázdninách nashle-
danou na obvyklém kanále v obvyklých časech. 

Ve městě Litovli a v místních částech byly za měsíc 
červen spáchány například tyto trestné činy a přestupky: 

V době od 10.6.2008 od 21 hod. do 7.30 hod. druhého 
dne odcizil v Litovli D. D. osobní motorové vozidlo, které následně ří-
dil bez řidičského oprávnění. 

V noci z 8.6.2008 na 9.6.2008 se dosud neznámý pachatel vloupal do 
zahradní chatky v Litovli a způsobil celkovou škodu asi 700,- Kč po-
škozenému J. K. 

V době od 17.00 hod. dne 6.6.2008 do 5.30 hod. dne 7.6.2008 dosud 
neznámý pachatel nezjištěným způsobem, bez vniknutí do prodejny, 
rozbil výkladní skříň prodejny oděvů v ulici Havlíčkově. 

Dne 5.6.2008 ve 12.20 hod. v Litovli na náměstí Přemysla Otakara  
K. H. budila v podnapilém stavu pohoršení a proto byla převezena na 
psychiatrickou záchytnou stanici.                                            Policie ČR 

Městská televize Litovelský INFOkanál  

- vysílání v měsících červenci a srpnu 

on-line: http://www.litovel.eu/o-meste/videokronika/ 



ZNÁTE OBEC HAŇOVICE? 
Do Haňovic pěšky? Na kole? Žádný problém. 

Z Litovle Cholinskou ulicí a pak polňačkou až 
do Haňovic jsou to příjemné 3 km. Nesmí ale 
být po dešti. A chce to mít oči otevřené! Jednak 
kvůli přejezdu přes koleje motoráčku, ale hlavně 
proto, že krajina je zde přehledná a můžeme vi-
dět celé širé okolí, od Rampachu po Praděd. Po-
kud už po příchodu do Haňovic potřebujeme 
občerstvit, čeká na nás na návsi malebná hos-
půdka. Na její rekonstrukci se podílel spolu 
s obcí Haňovice Pivovar Litovel. Že by tím byl 
konečně zahlazen přes sto let starý spor mezi 
Litovlí a Haňovicemi o pivovar? Obec Haňovice 
patří mezi nejstarší  v kraji, dnes už to sice není 
ani poznat, ale budova dnešního zemědělského 
družstva bývala v 16. století tvrzí, později pak 
pamatuje i zámecké pány. Dnešní strohou podo-
bu objekt získal až po druhé světové válce. Na 
oběti světových válek se v Haňovicích nezapo-
mnělo, památník stojí uprostřed návsi.  
Tradice? Na ty si občané Haňovic potrpí. Ať 
jsou to ty původní, vzniklé už před více než sto 
lety, jako jsou „Kluzovské hody“, nebo tradice, 
které se zatím teprve tradicemi stávají. A to je 
například „Haňovický košt“ – soutěž o nejlepší 
pálenku nebo pěší „tůra“, pochod pro všechny 
věkové kategorie s pojízdnou hospodou. Že ne-
víte o co jde? Tak na to se musíte přijít do Ha-
ňovic podívat! Například Kluzovské hody. Při-
padají vždy na první neděli po svátku Všech 
Svatých, pravda, někdy už je to i se sněžením, 
ale co! Haňovičtí, v čele se starostou, obléknou 
veselé maškary, téma je vždy dané předem.  
A pak průvod s muzikou vyjde z haňovické části 
Kluzov a vyzdobenou obcí se pomalu přesouvá 
na náves ke kulturnímu domu. Proč pomalu? 
Protože po cestě je několik občerstvovacích sta-
nic a po každém občerstvení si musí masky, ale i 
ti, co masky nemají, zatancovat. A tancování 
pak pokračuje v kulturáku dlouho do noci. Obec 
Haňovice byla vždy velmi kulturně a společen-
sky založenou obcí. Pořádná organizace a pří-
prava akcí je nutná. V roce 2006 proto vznikl 
nový spolek Haňovští. Je to spolek pro zachová-
ní kulturních a společenských tradic. V obci 

jsou ale i další aktivní spolky: TJ Doubrava Ha-
ňovice, Rybářský spolek, SDH Haňovice a MS 
Doubrava Haňovice.   

Haňovické obyvatele trápí ondatry. Proč? Ce-
lou obcí protéká potok Loučka. Břehy jsou kaž-
dým rokem prolezlé těmito milými zvířátky, ty 
rozvrtají břehy, břehy pak odnese voda i s částí 
komunikací. Majitel vodního toku – Zeměděl-
ská vodohospodářská správa - se neustále vy-
mlouvá na nedostatek financí a obec nemůže ani 
zkusit žádat o dotace, protože potok není v jejím 
vlastnictví. 

Z čeho má starosta Haňovic, obce s 472 oby-
vateli, pan Arnošt Vogl, největší radost? Radost 
mu dělají obyvatelé Haňovic. Svým životním 
postojem a veselým přístupem k dění v obci.  
A co mu dělá starosti? Nekonečné opravy kul-
turního domu. A taky ondatry v potoce.   

 
ZNÁTE OBEC PŇOVICE? 
Do Pňovic není z Litovle daleko, jen asi 7 km. 

Jenže nejkratší cesta vede po silnici, a to není 
pro cyklisty to pravé ořechové. Ale silnice je ne-
dávno opravená a rozšířená a navíc část vede  
„zeleným tunelem“, který skýtá krásný stín a pro 
oči potěchu. A při příjezdu do Pňovic? Barevné 
fasády nových rodinných domů nás vítají po 
obou stranách. A s další výstavbou se počítá! 
Berounka, jak téhle částí pňoviční obyvatelé ří-
kají, se zaplňuje rychle, o stavební místa je 
opravdu velký zájem. Navíc – do Litovle je už 
silnice opravená a do Olomouce je právě v re-
konstrukci. A další důvody, proč stavět v Pňovi-
cích? Potraviny, lékař, kultura, sport, škola, 
všechno je v místě. Právě kultura je obci na vy-
soké úrovni. Kruh přátel hudby Pňovice organi-
zuje pro zájemce o klasickou hudbu 7 až 8 kon-
certů ročně! A nejsou to koncerty ledajaké, ne-
dávno byl hostem známý houslista Pavel Šporcl. 
A další zajímavost: vstupné je dobrovolné.  
V obci dobře vědí, že na kultuře stejně nevydě-
lají. Na podporu kultury pravidelně uvolňují 
část ze svého rozpočtu a taky využívají dotace 
od státu z hudebního fondu. V Pňovicích jsou i 
další „spolky“ například kopaná a hasiči, i ty 
obec finančně podporuje. V Pňovicích se pořád 

něco děje: Na konci dubna se na hřiště slétají 
čarodějnice (ani paní starostce nevadí stát se pro 
jeden večer touhle pohádkovou bytostí), k tradi-
ci již patří Středověké Svatováclavské hody na 
konci září, v září se také můžete zúčastnit závo-
du „silných strojů“ - mopedů. Soutěžení mají  
v Pňovicích rádi: soutěž v malé kopané – Pňo-
vický dřevák, Sdružení rekreačních sportovců  
„Na bahně“ pořádá turnaje ve stolním tenise,  
v hospodě u Chabičovských se setkávají milov-
níci karet na turnaji v mariáši. 

Obec Pňovice je ozdobena pomalu tekoucí 
říčkou Oskavou. Na obou březích je udržovaná 
zeleň – stromy, keře, trávníky. Pod starými stro-
my je skryt památník padlým a kostel, na protěj-
ším břehu je škola a park, který je využíván pro 
další kulturní a společenské akce. Park byl v mi-
nulosti zanedbán, vypadal skoro jako černá 
skládka. Nyní se pyšní v plné kráse. Musí však 
být oplocen, aby nebyl znovu poničen.  

Pňovice ještě čeká stavba kanalizace a s tím 
spojené rozkopání všech ulic. Ale tohle rozko-
pání se již nebude týkat lokality Berounka. Tam 
už bude stačit jen odstranit „špunt“ a kanalizace 
bude napojena.  

Z čeho má starostka Pňovic, obce s 832 oby-
vateli, paní Mgr. Ludmila Zavadilová, největší 
radost? Těší ji zájem o stavební místa v obci.  

A co jí dělá starosti? Chtěla by zahájit stavbu 
kanalizace co nejdříve. Aby pak mohly být opra-
veny chodníky a silnice a obec dostala konečný, 
ještě krásnější vzhled.                                   E.V. 

Složení Osadního výboru zůstává beze změn - 
předsedkyně Ing. Romana Ambrožová, členové 
Věra Lišková, Petr Ambrož a Vlastimil Nedo-
ma. Schůze výboru se konaly pravidelně jednou 
měsíčně, kromě toho byly dvě schůze veřejné za 
přítomnosti zástupců Města, včetně starosty dr. 
Grézla.  

Podle demografického přehledu k 31.12.2007 
má Chudobín 244 obyvatel, dospělých (od 15 
let) 200 a dětí do 15 let 44. Průměrný věk je zde 
36,51 roků a je nejnižší ve srovnání s Litovlí a 
všemi jejími jednotlivými částmi (- 3.51 r.). 

V r. 2007 byla dokončena stavba l rodinného 
domu, stavby dalších 4 byly zahájeny. Obnoven 
byl pravostranný chodník od pravoslavného 
kostela po hlavní křižovatku, použita zámková 
dlažba. Náboženská obec církve pravoslavné 
provedla nákladnou výměnu oplechování hlavní 
věže a přilehlých střech měděným plechem. 

Po několika letech, kdy byl celý zámecký are-
ál uveden do klidu, prodal v tomto roce dosa-

vadní majitel Sidia s.r.o. zámek, přilehlé budovy 
a park firmě Tech-idea Brantice. Její zástupce p. 
Seidl seznámil občany na veřejné schůzi 
10.12.2007 s rozsáhlými záměry nového majite-
le, které zde hodlá uskutečnit (hotel, kongresové 
centrum, zařízení pro pobyt seniorů, odpočinko-
vá zóna včetně volného přístupu do parku). 

V zastoupení občanů podala předsedkyně OV 
Ing. Romana Ambrožová Městskému úřadu za-
mítavé stanovisko k zamýšlené výstavbě bram-
borárny v průmyslové zóně u Vísky. 

V souladu s projektem OŽP byla v obci pro-
vedena obnova zeleně. Byla vykácena stěna z 
přerostlých tújí podél čelní strany hřbitovní zíd-
ky. Ta byla omítnuta, nabarvena a celá alej byla 
obnovena. V ulici ,,K zámku“, kde dříve rostly 
nemocné hrušně, se vysadila alej okrasných bez-
plodých hrušní, imunních vůči nákaze. Vysaze-
ny byly na pravé straně ulice. V prostoru u pa-
mátníku TGM byla započata parková úprava. 

Společenské události. 
V režii vedoucího místního pohostinství byly 

na hřišti uspořádány dvě zábavní akce pro děti i 
dospělé (soutěže, hudba zpěv). Pro podobné ak-
ce pořídil OV deset skládacích stolů a dvojná-
sobný počet lavic.  

Ve Společenské místnosti (v býv. škole) pro-
mítl pan Jar. Hlavinka druhou část krátkých fil-
mů pořízených litovelským Kinemaklubem.  

V březnu byla uspořádána beseda s p. Ing. 
Duškem, ředitelem Šlechtitelského ústavu Olo-
mouc, na téma Léčivé rostliny a jejich využití.  
V červnu bylo v této místnosti při příležitosti 3. 
setkání seniorů - bývalých i současných chudo-
bínských občanů - předvedeno pásmo hanác-
kých veršů a písní (Braný, Voříšková, Nedoma). 

S neobyčejně příznivým ohlasem se setkala 
jak u dětí, tak u rodičů, obnova dětského hřiště.
Tato investice je skutečně využívána maximál-
ně. Letos se hřiště rozšířilo o další prvky, přede-
vším houpačku, a v příštím roce se bude ve za-
traktivnění pokračovat.      

Vlast. Nedoma 



Úspěšná promo akce litovelského pivovaru 
se opět vrací do restaurací. Na letní pivařskou 
sezónu přichystal Pivovar Litovel pro přízniv-
ce točeného klasicky vařeného piva z Litovle 
večery plné fotbalových soutěží, skvělé zábavy 
a nevšedních sportovních zážitků. Po celé léto 
budou postupně restaurace s pěnivým mokem 
z Litovle na čepu navštěvovat litovelské pro-
mohlídky. Ty štamgastům vždy přivezou sou-
těže o atraktivní ceny, večerní zábavu a přede-
vším populární stolní fotbálek, který do mnoha 
restaurací a hospůdek neodmyslitelně patří. 
Během celého večera v sobě mohou pivaři a 
pivařky probudit sportovního ducha, zúčastnit 
se turnaje dvoučlenných týmů ve stolním fot-
bale a získat řadu atraktivních cen. Pro všech-
ny návštěvníky celé restaurace je navíc v době 
příjezdu litovelské promo hlídky připraveno 
zdarma 50 orosených klasicky vařených lito-
velských piv na rozjezd. 

„V Čechách a na Moravě se stále chodí hlav-
ně na točené pivo do hospody a nejobvyklejší 
příležitostí ke konzumaci piva je setkání 
s přáteli. To je také důvod, proč se již několik 
let soustřeďujeme především na večerní promo 
aktivity přímo v restauracích našich sudových 
odběratelů, které mají soutěživý a zábavný 
charakter“, říká Markéta Hoduláková, marke-
tingová manažerka Pivovaru Litovel.   

Podle Hodulákové můžou mít tyto nápadité 
a zábavné aktivity mnohem větší dopad na bu-
dování značky, než by se na první pohled 
mohlo zdát. V restauraci je sice oproti televiz-
ní reklamě mnohem menší publikum, ale o to 
intenzivnější je kontakt s ním a o to silněji se 
buduje vztah a loajalita ke značce.  

Se začátkem hlavní pivařské sezóny rozjel Pi-
vovar Litovel několik akcí na podporu prodeje. 
Prodej klasicky vařeného lahvového piva z Li-
tovle v obchodních řetězcích podporuje nová 
soutěž a ochutnávkové týmy, které objíždí su-
permarkety a nákupní aliance po celé Moravě. 

Každý, kdo si koupí v obchodě 40 lahví piva 
Litovel a předá paragon o nákupu ochutnávko-
vému týmu, vyhrává. Výhry za 40 klasicky vaře-
ných litovelských piv si může každý sestavit 
sám. Akce potrvá do konce září.  

Kdo si koupí 40 lahví piva Litovel, navíc vstu-
puje do slosování o 6 domácích výčepů včetně  
5 l soudku piva Litovel. „Stačí na zadní stranu 

účtenky s nákupem 40 ks lahvového piva Lito-
vel vypsat své jméno, příjmení, věk, přesnou ad-
resu, tel. číslo a vhodit ji do slosovací nádoby, 
kterou najde u každého promo týmu Litovel,“ 
vysvětluje mechaniku soutěže Markéta Hodulá-
ková, marketingová manažerka Pivovaru Lito-
vel. Slosovací akce probíhá od 16. 6. do 30. 9. 
2008. Každý měsíc budou vylosováni 2 výherci. 

Na příznivce litovelského klasicky vařeného 
piva čekají však v létě ještě další výhry. První 
tři tisíce lidí, kteří sesbírají 200 akčních zátek 
od lahví piva Litovel a zašlou je na adresu pi-
vovaru, získají originální tričko a kšiltovku. 
Akce probíhá od června do konce září. 

Více než pět set přátel a odběratelů sudového 
piva z řad majitelů restaurací a hospůdek 
z nejrůznějších koutů celé republiky se setkalo 
v areálu litovelského pivovaru, aby společně 
oslavili výročí 115 let od založení pivovaru. 
Pro všechny byl připraven celodenní zábavný 
program. Celá akce se nesla ve fotbalovém du-
chu pod heslem „Fandíme fotbalu a také již 
115 let klasicky vařenému pivu“.  
Celou akci slavnostně zahájili ředitel pivovaru 
Miroslav Koutek v dresu hlavního rozhodčího, 
sládek Petr Kostelecký a starosta města Lito-
vel Vojtěch Grézl naražením bečky a přípit-
kem z korbelu, který připomíná několikaná-
sobné vítězství litovelského klasicky vařeného 
piva na prestižních anonymních degustačních 
soutěžích. Ředitel pivovaru také poděkoval 
všem sudovým odběratelům, že pomáhají udr-
žet tradici klasicky vařeného piva, kterého  
v České republice ubývá, a naplňovat tak od-
kaz a poctivé myšlenky zakladatele pivovaru 
Josefa Svozila i v dnešní tolik uspěchané a po-
vrchní době. 

„Letos tomu je již 115 let, co byl slavnostně 
otevřen „ryze český vlastenecký“ Rolnický ak-
ciový pivovar se sladovnou v Litovli. Jeho za-
kladatel Josef Svozil, dal tenkrát do zástavy 
veškerý svůj majetek a věřil, že se klasicky va-
řené české pivo prosadí,“ sdělil Miroslav Kou-
tek, ředitel Pivovaru Litovel a dodal: „A pro-
sadilo. Klasicky vařené české pivo, to je ve 
světě pojem. Každý nám ho záviděl. Lidé si ve 
spěchu života myslí, že každé pivo vyrobené 
v pivovaru na území naší republiky je stále to 
staré poctivé světově uznávané. Klasické čes-
ké pivo vařil v naší zemi každý pivovar zcela 
samozřejmě. Jednotná náročná klasická tech-
nologie zaručovala u piv z různých pivovarů 
rozdílnost chutí. Každé pivo mělo svůj charak-
ter, na který si štamgasti nedali sáhnout. Dnes 
už ale klasicky vyrábí jen pár pivovarů. Změ-
ny v technologických postupech, použití ji-
ných kvasinek a někdy i surovin výrobu piva 
sice urychlilo, ale bohužel také zunifikovalo a 
pivo se tak stalo neosobním, bezcharakterním 
a všude stejným. Které to pivo má ten správný 

říz, tu správnou barvu či pěnu, vám řekne tele-
vizní reklama. O tom, že se pivo silně naředí 
vodou, uměle dosytí CO2 a uměle dobarví,  
o tom se už nemluví…“ 

Kromě bohaté zábavy za doprovodu hudby a 
pestré nabídky poctivého klasicky vařeného 
piva (speciálně pro tuto akci pivovar připravil 
11° a 13° kvasnicové pivo) a dobrého jídla, se 
soutěžilo v nejrůznějších fotbalových disciplí-
nách. Hrál se také turnaj v populárním stolním 
fotbálku se živými figurami. 

Během celodenní akce mohli všichni zúčast-
nění postupně ve skupinkách absolvovat ex-
kurze po celém pivovaru a na vlastní oči vidět, 
jak složitá je výroba klasicky vařeného české-
ho piva, charakteristického svou plností.  
Počasí přálo a celá akce se vydařila. Přes pět 
stovek hostinských se rozjelo zpět do všech 
koutů republiky až v podvečer. Na podobný 
program se mohou všichni pivaři a pivařky 
těšit v druhé polovině srpna, na kdy Pivovar 
Litovel připravuje den otevřených dveří pro 
veřejnost.                                  tisková zpráva 

Přes pět set hostinských se sešlo v areálu pivovaru na přátelském posezení 

Slavnostní narážení soudku u příležitosti oslav 
výročí. Na fotografii zleva: ředitel pivovaru Li-
tovel Miroslav Koutek, starosta města Vojtěch 
Grézl, senátor Vítězslav Vavroušek, manažerka 
marketingu pivovaru Markéta Hoduláková, slá-
dek Petr Kostelecký a pan Halouska. 



SOS - Sdružení obrany spotřebi-
telů upozorňuje, že se v některých 
krajích opět objevují obchodníci, 
kteří při podomním prodeji nutí 
hlavně starší lidi k okamžitému 
nákupu set-top-boxu. Tvrdí, 
že  jinak nebudou moci sledovat 
televizní vysílání, které v nejbliž-
ších týdnech přejde z analogové-
ho na digitální. 

Na SOS se obrátili lidé 
z Liberecka, které navštěvují ob-
chodníci s tím, že do konce roku 
bude vypnuto analogové vysílání, 
takže mají jedinečnou šanci poří-
dit si za výhodnou cenu set-top-
box. Ve skutečnosti – podle do-
stupných údajů – se počítá s digi-

talizací regionu za rok či za dva, 
takže je zbytečné, aby si spotřebi-
telé pořizovali toto zařízení do-
předu a nechali ho ležet. 
„Jedná se zřejmě o další způsob, 

jak klamat spotřebitele a donutit 
je kupovat si věci, které absolutně 
nepotřebují,“ říká mluvčí SOS 
Ivana Picková. „Navíc je evident-
ní, že na set-top-box poplyne zá-
ruční lhůta, aniž by ho spotřebitel 
používal,“ upozorňuje mluvčí. 
Není vyloučeno, že podobní pod-
nikavci se pohybují i v dalších 
krajích republiky. 
„Spotřebitelé by měli vědět, že 

od smlouvy uzavřené tímto způso-
bem, je možné odstoupit do 14 

dnů bez udání důvodu. Je třeba si 
ovšem pohlídat, aby obchodníkovi 
nepodepsali, že je navštívil na je-
jich pozvání, pak o toto právo da-
né občanským zákoníkem, přichá-
zejí,“ zdůrazňuje mluvčí. 

Spotřebitelé, kteří se s podob-
ným jednání setkají, by neměli 
podléhat nátlaku prodávajících, 
ale zjistit si, kdy vlastně k digitali-
zaci v jejich regionu dojde. Důle-
žitý je také údaj, zda je jejich po-
vinností se o nákup zařízení starat, 
zda není v domě společná anténa, 
čili by bylo povinností majitele 
domu vše zajistit, nebo zda nemají 
kabelové vysílání a pak se bude 
starat kabelová společnost. 

Pokud se spotřebitelé cítí okla-
máni, mohou se obrátit na Českou 
obchodní inspekci, protože jde 

evidentně o porušení zákona o 
ochraně spotřebitele. V paragrafu 
8 zakazuje prodávajícímu uvádět 
nepravdivé informace o nákup-
ních podmínkách. Vždy se mohou 
spotřebitelé obrátit na některé 
kontaktní místo SOS (seznam na 
www.spotrebitele.info) či pora-
denskou linku 900 08 08 08 –  
(8,- Kč/min). 

 
Kontakty: SOS - Sdružení obrany 
spotřebitelů (SOS) 
Tel. 224 239 940  
fax: 224 239 941 
www.spotrebitele.info 
 
Tisková zpráva z 11. června 2008 
 
Ivana Picková, tisková mluvčí, 
pickova@spotrebitele.info 

V sobotu 19. července pořádáme  
ve spolupráci s Mikroregoinem Litovelsko  

CYKLOVÝLET KE SVATÉ VOD Ě DO CHOLINY. 
Sejdeme se ve 14.00 hodin u DPS (u kostela). Cesta není náročná.  

Peloton povedou paní Eva Vaňková a pan Miroslav Fendrych. 
 
 
CVIČENÍ S VEKÝMI MÍ ČI  je již zahájeno!  

Pod vedením paní Ilony Kohoutové. 

Cvičí se každou středu od 17.45 hodin ve Fitcentru Ilona.  

Další zájemci jsou vítáni!                                                                     hj 

Zveme všechny občany – nejen 
seniory – na akce Litovelského 
kulturního léta, které pořádá 
Městský klub Litovel v měsíci 
červenci – vždy v pátek a v sobo-
tu na nádvoří restaurace Muzeum 
vždy od 19.00 hodin. Občerstvení 
je zajištěno, vstupné dobrovolné. 

Zvláště doporučujeme pro mír-
ně starší občany v pátek 4.7. ve-
čer s harmonikou „Pňovští kanci“ 
a v pátek 25.7. večer s cimbálem  
„Šumica“. Věříme však, že své 
příznivce si mezi námi najde na-
příklad i 11.7. country večer se 
skupinou COKOLIV nebo folk v 
podání NOACO a možná i něco 
tvrdšího. Přijďte se pobavit!     hj 

Dne 2. července uplyne rok od úmrtí našeho drahého 
manžela, tatínka a dědečka, pana Jana Harszlaka  
z Červenky. 

                      Za tichou vzpomínku děkuje  
                      rodina Harszlakova a Sléhova. 

ZE SLETU V LIBERCI. Třicet čtyři litovelských žen různých profesí a různého věku (nejmladší 19 
let, nejstarší 66 let) reprezentovalo své město ve dnech 20. - 22. 6. 2008 v Liberci na Sletovém setkání pod 
Ještědem. Spánek na holé zemi ve školní třídě jim vůbec nezkazil radost z pohybu, spíš naopak. A sletová 
skladba „Léto“ slavila opět úspěch!                                                                                                          E.V. 

O uzdravené studánce. Byla jedna studánka, ve které byla kdysi voda, 
která prý měla léčivou moc. Ale lidé už na ni skoro zapomněli. Pak se 
však na ni přišlo podívat mnoho zájemců o krásná místa v kraji a bylo jim 
líto, že je studánka nemocná. A co se nestalo? Studánka byla šťastná, že 
se o ni lidé zajímají a uzdravila sama sebe. Nebo to bylo jinak?          E.V. 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ A SLO-
VENSKÉ REPUBLIKY V CYK-
LISTICE – časovka družstva žen 

 
V Nové Bystřici se v deštivém po-

časí na šestadvacetikilometrové trati 
rozdávaly tituly v časovce dvojic žen 
a juniorek. Z mistrovských medailí 
se radují Jarmila Machačová (ASC 
Dukla Praha) a Martina Růžičková 
(Elk Haus Simplon) čas: 40:16.01. 
Vicemistryněmi jsou Kateřina Špi-
dlenová a Jiřina Ščučková (obě CK 
Lucas Frames Blšany) čas: + 2:09,4. 
Až na třetím místě skončila favoritka 
Martina Sáblíková s Andreou Jirků 
(obě Dukla Praha) čas: 3:36,45. Po 
prvním dnu má ženský tým CK Lu-
cas frames Blšany a český profesio-
nální PSK Whirlpool - Author tým 
dvě medaile. 

Blahopřejeme paní Jiřině Ščučko-
vé z Litovle k jejím úspěchům, a to 
nejen v této soutěži.                    red. 



Když se řekne Liška Bystrouška, hned si 
každý vybaví operu Leoše Janáčka.  Někteří si 
možná vzpomenou i na Rudolfa Těsnohlídka a 
Josefa Ladu, kteří jí dali knižní podobu. Bys-
trouška má svůj pomník v Hukvaldech a pa-
mětní desku  v Bílovicích u Svitav. Ale rodný 
kraj milé lišky se nachází úplně jinde. Bližší 
seznámení s touto slavnou šelmou a místa, kte-
rá jsou s ní spojená, se stala námětem nového 
projektu Základní školy v Bílé Lhotě. 

Po stopách Lišky Bystroušky se vydali žáci  
z první až šesté třídy. Čekalo je doslova pátrá-
ní po lišce, jejich osudech, místech pobytu i po 
známých osobnostech, které inspirovala  
k tvorbě. Dva týdny nás provázela Bystrouška 

téměř každý den a objevila se i v různých vyu-
čovacích předmětech. Navštívil nás  člen mys-
liveckého spolku, který vyprávěl o životě lišky 
v lese, shlédli jsme animovanou operu Liška 
Bystrouška a po celou dobu děti vyhledávaly 
informace, knihy, obrázky, básničky a sami 
také tvořily.  

Součástí byl i pobyt v přírodě, jehož cílem se 
stal Palonín - rodné místo Stanislava Lolka, 
který je autorem kreseb knížky o Bystroušce. 
Starší žáci se vydali po turistické stezce, která 
je postupně provedla krajem, kde liška žila.  
U myslivny, kde byla držena v zajetí, jsme si 
přečetli ukázku z knihy Rudolfa Těsnohlíd-
ka.  Putování skončilo v obci Veselí, kde prak-

tikoval Stanislav Lolek jako adjunkt. Zde vy-
slechl příběh lišky Bystronožky (Bystrouškou 
se stala chybou tiskaře) a dal jí kreslenou po-
dobu.  

Závěrem celého projektu se stalo vystoupení 
žáků jednotlivých tříd. Děti z první a druhé tří-
dy předvedly pohádku, recitovaly a zahrály na 
flétničky. Vše o lišce. Starší žáci ukázali své 
pracovní listy a dokonce vzniklo i leporelo na 
dané téma. Nechyběly ani výtvarné práce a 
drobné výrobky z papíru. Žáci šesté třídy vy-
pracovali krátké referáty o osobnostech  spoje-
ných s liškou Bystrouškou a sestavili křížovky.  

Bystrouška  by byla určitě spokojená.  
Za všechny zúčastněné Marcela Drkošová 

„Jungmanka pro Litovel“ byl název akce, kte-
rou si v rámci Hanáckých Benátek připravili na-
ši žáci a pedagogové na sobotu 14. června pro 
litovelskou veřejnost. Nebyl problém nás po-
znat. Byli jsme všude, kde se to zlatilo žlutými 
tričky s „Jungmankou“ a nafukovacími balon-
ky – v parku Míru, na dopravním hřišti, na pro-
stranství za Městským klubem, v Městské 
knihovně a samozřejmě i v areálu školy. A co 
všechno jsme si pro vás připravili?  

V parku Míru si prvňáčci a druháci nachys-
tali lákavé soutěže pro nejmenší návštěvníky, 
budoucí malíři si zde mohli vlastnoručně poma-
lovat kameny a svoje výtvory si samozřejmě ta-
ké odnést.  

Naši „alchymisté a fyzikové“ se pochlubili 
zajímavými pokusy, zájemci o přírodu se mohli 
seznámit s našimi zvířecími kamarády.  

„Deváťáci“ udělali radost svými soutěžemi 
opět těm nejmenším.  

U stánku našich „perníká řek“ byly připrave-
ny perníčky pro zdobení i potěšení. Vyrobit si 
vlastní svíčku či benzínový papír byla další čin-
nost, kterou si mohl každý vyzkoušet.  

Na sportovním stanovišti byly připraveny ter-
če pro přesné rány ze vzduchovek.  

V městské knihovně četli naši „literáti“ ukáz-
ky svých prací a měli připravenu zajímavou pre-
zentaci k výsledkům ankety „jak, co a kolik se 
čte“ v Litovli. Promítala se zde i počítačová pre-
zentace o naší škole. 

A na pódiu na hřišti školy si třeťáci, čtvrťáci, 
páťáci …a tak bych mohla pokračovat… při-
pravili více než hodinové pásmo písniček, taneč-
ků, scének a pohádek. Ukázali, jak se v hodi-
nách hudební výchovy naučili hrát na flétny a 
v hodinách anglického jazyka se dorozumívat. 
Členové školního pěveckého sboru Úsvit si za-
zpívali nejen v češtině, ale dokonce v několika 
světových jazycích. Velký úspěch sklidila extra-
vagantní módní přehlídka, kterou si na téma  
„školní stejnokroje“ připravili zástupci jednotli-
vých tříd. 

 
Doufáme, že akce se líbila nejen nám, ale i 

všem návštěvníkům a těšíme se někdy příště…    
                                                                      K.L.  

To jsme si říkali, když jsme se loučili 
s dětmi, které odchází po prázdninách do zá-
kladních škol. A že jich je! Z MŠ Gemerská a 
Kollárova nastupuje do ZŠ 49 dětí. 

S mateřskou školou se rozloučily při setkání 
dne 19. června odpoledne na školní zahradě. 
Sešlo se hodně rodičů a hostů. Nastávající 
školáci byli představeni v nových tričkách  
s logem MŠ a byli pasováni na školáka.  

Během celého slavnostního setkání měli 
hosté k dispozici doprovodný program 
(skákací hrad, vystoupení mažoretek, mini cas-
tru, opékání kabanosu). Maminky připravily 
bohaté sladké i slané občerstvení. Po odchodu 
rodičů se novopečení školáci připravili na pře-
nocování ve školce – na MŠ Kollárova děti 
plnily bobříka odvahy, na MŠ Gemerská zpí-
valy při kytaře při ohýnku. 

Poděkování patří všem pedagogickým a pro-
vozním pracovníkům, kteří se podíleli na orga-
nizaci akce a vytvořili tak dětem i rodičům pří-
jemné zážitky. 

ředitelka MŠ Marie Číhalová  

V úterý 12.6.2008 byly za přítomnosti hlav-
ních představitelů Města Litovle slavnostně 
otevřeny nové moderní šatny na hlavní budově 
Základní školy v Jungmannově ulici. Jsou ur-
čené pro žáky 1. stupně, kteří je začali okamži-
tě využívat. Každý žák má svůj uzamykatelný 
box, boxy jsou umístěny vždy dva nad sebou. 
Prostory pro šatny byly získány novou přístav-
bou ve dvoře školy.                                     K.L. 

Ku příležitosti konání páté Ministerské konfe-
rence o ochraně lesů v Evropě, konané dne 5. - 
7. 11. 2007 ve Varšavě v Polsku, ministři odpo-
vědní za sektor lesnictví v Evropě vyhlásili tý-
den 20. - 24. října 2008 jako Celoevropský 
(Panevropský) týden lesů.  

Cílem této akce je zlepšit informovanost ve-
řejnosti o lesním ekosystému, sektoru lesnictví 
a zvýšit povědomí o důležitosti ochrany lesa a 
jeho významu pro rozvoj ekonomiky a společ-
nosti v Evropě. 

V rámci Panevropského týdne lesa připravil 
Olomoucký kraj ve spolupráci s Lesy ČR, s.p., 
Střední lesnickou školou Hranice, Sdružením 
lesních pedagogů ČR, Správou lesů města Olo-
mouce, Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů 
Brandýs nad Labem, pobočka Olomouc a Stře-
diskem ekologické výchovy Studánka města 

Uničova řadu aktivit lesní pedagogiky, které 
jsou určeny zejména pro děti a mládež, ale i 
další zájemce.  

Jde například o zábavné výukové programy 
v lesním ekosystému, akci Den lesa na Lovecké 
chatě v Horce nad Moravou, vycházky s lesním 
pedagogem, cyklus přednášek a besed z oblasti 
myslivosti a péče o les, výsadbu sazeniček stro-
mů, úklidové akce v lese, prohlídky arboreta 
Střední lesnické školy Hranice či výstavy foto-
grafií z lesního prostředí. 

Jelikož v říjnu často nebývá příznivé počasí, 
rozhodl se Olomoucký kraj realizovat výše uve-
dené akce v rámci Panevropského týdne lesa již 
od června 2008 do konce letošního roku. 

Vladimíra Janotová, 
pracovnice Odboru školství, mládeže a tělo-

výchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje 

Dne 30. června bude 
slavnostně předán 

do užívání zrekonstruovaný Dětský domov  
v Litovli, informace přineseme v příštím čísle 
Litovelských novin. 

Základní škola Litovel, Vítězná ul., se stala 
vítězem druhého bloku celostátní soutěže Mlé-
konto 2, v kategorii škol 301 a více žáků. Ofi-
ciální vyhlášení a předání hlavní výhry se ko-
nalo v květnu 2008 v prostorách školy.      red. 



„Přendi v nedělo k nám do Přikaz do skanzeno, bodeme toť mět Ha-
náckó svajbo“ – zval mě po mše svaté v kaplečce můj dobré známé, pan 
Vaca. Pozváni sem ráda přejala. 

V nedělo 15. června slonečko svitilo, nikde nebel ani mráček a tož 
pozváni do Hanáckyho skanzeno v Přikazich přejale milovnici hanácké 
řeče z celyho šerokyho okoli. O třech hodinách odpoledne bel dvur Ka-
meničkoviho gronto nachestané na slavnosť hanácké řeče, pěsniček  
e tanca. 

Jož v prujezdě gronto sem se začala rozhližet, kde bech si tak stópla, 
protože na sezeni jož místo nebelo. Dež na mě zase mávl pan Vaca –  
„veskoč sem za mnó, ovizeme nélepše!“ A skotečně ja. Žňové žebřeňák 
nám nabidl podivanó lepši, jak v kině. 

Hanácké sóbor Hanačka z Litovle nám předvedl hanáckó svajbo jak 
se patři – od přichodo ženicha k nevěstě, požádáni o nevěsto e rodičov-

sky požehnáni. Dež se nevěsta rozlóčela e s drožečkama, tož odešil sva-
tebni pruvod do kostela a ostatní nachestale svatebni hostino. Toze pěk-
né bel obřad „házeni nevěstě“, kde všeci pořitomni svatebčani, rodiče, 
drožečke e drožbi házele do šátko něco peněz na kolibko nebo do začát-
ko hospodářstvi, s přánim všeckyho dobryho do ževota. Na svatebnim 
stole bele vidět všecke dobrote, kery hanácky hospodářstvi nabizi – 
vdolečkě, oškvarke e slanina a pivo. Samosebó necheběl ani hanácké 
svatebni koláč, keré nevěstě darovala ženichova rodina. Nakonec bela 
nevěsta začepená a vdany žensky jo vzale meze sebe.  

Po celé obřad svajbe se zpivale překrásny hanácky pěsničke, kery cit-
levo doprovázele celé děj. Všecko belo omocněni svátečnima hanácky-
ma krojama, mozekó, rozšafnym hanáckym tancem e slonečkem nad na-
ma. Sóbor Hanačka nám okázal, jak obřadně kdese ledi přestopovale do 
manželstvi, jaké řád měla svajba na Hané, kerá trvala e nekolek dni. 

Dojetim sme obá na žebřeňáko slzele, ale to take k pořádné svajbě pa-
tři. Hanák měl odjakževa všecke cite na svym mistě – tak e na svajbě se 
plakalo e veselelo. Slzo sme teda zamačkle a na rozlóčenó si ze všecké-
ma zaspivale.                                                     Marie Nováková z Nákla 

Od roku 2004 se Fotoklub Litovel zapojuje do celostátní fotografické 
soutěže „Mapový okruh Blatenská růže“, konané pod záštitou Minister-
stva kultury, časopisu FOTO VIDEO a firmy FOMA BOHEMIA Hradec 
Králové. 

Této soutěže se každoročně účastní kolem 15 fotoklubů z celé ČR. 
Všechny soutěžící fotokluby sestavují kolekci fotografií, která zahrnuje 
15 vybraných nejzdařilejších snímků členů klubu, a tu odesílají pořadate-
li. Pořadatel sestaví harmonogram oběhu kolekcí fotografií tak, aby každý 
fotoklub hodnotil ostatní. Bodovací lístky se v Blatné shromažďují a vy-
počítává se výsledné pořadí. 

V posledním 26. ročníku se soutěže zúčastnilo 17 fotoklubů z různých 
koutů vlasti a hodnotilo se celkem 255 fotografií. V tomto ročníku 
2007/2008 se Fotoklub Litovel se svým souborem fotografií umístil na  
1. místě. Důstojně tak reprezentoval své město a potvrdil vysokou úroveň 
současné tvorby Fotoklubu Litovel. Více na www.fotoklublitovel.cz 

Za Fotoklub Litovel Ing. Petr Dolinský 

Příprava programu na Litovelské 
slavnosti 6. září 2008 je v plném 
proudu. V předstihu informoval je-
jich pořadatel pan Viktor Kohout o 
připravovaném programu – na co se 
můžete těšit. Teď je již možné s ur-
čitostí uvést, že avizovaný koncert 
Karla Gotta se konat nebude, Gott 
jede v tomto termínu do Moskvy. 
Pokud nenastanou nepředvídatelné 
okolnosti, přijede Lucie Bílá s ka-
pelou Petra Maláska, smlouva na 
koncertní vystoupení je již pode-
psána. A co se chystá dále? Můžete 
se těšit na Dádu Patrasovou, sku-
piny KRYŠTOF, WALDA GANG, 
Broky Františka Kanečka a místní 
Stracené ráj a Krápník. Spousta dal-
šího doprovodného programu, úpl-
ný program Litovelských slavností 
uveřejníme v dalším čísle LN.   red. 

Nejlépe ohodnocené fotografie autorů Zdeňka Diviše (foto vlevo)  
a Petra Martinka přinesly Litovelskému fotoklubu 1. místo. 
Blahopřejeme!                                                                                    red. 



Váženi a mili, ešle si meslite, že znáte strašed-
la, tak to se sakramentske pletete. Já vim, on to 
néni problém všecke je vemenovat. Deť sme  
o nich slešivale od ranyho dětstvi. Předci nám 
vekládale o ruznéch potvorách, co běhávale po 
světě. To belo všelejakéch hastrmanu, biléch pa-
ni, vlkodlaku, rarachu a čertu, hékalu, mur a já 
nevim čeho všeckyho, čém nás krmile, abesme 
se aspoň trocho bále. A přetym stačelo kolekrát 
nás zavřit do sklepa na dvě, tře minote a bel 
nadlóho pokuj od zlobeni. No ja, ale to be nebe-
la ta romantika krásnyho báni se.  

Spomináte, jak vám naskakovala hosena, dež 
ste poslóchale plkáni třeba o upirech? Jak se 
bléžele k leďum jenom za tme, jak cenile te svy 
zobiska a pak je zatle do měkkyho krko! Nebo 
dež sme si s děckama vekládale strašedelny his-
torie nekde pod stanem. To nekeři ani kolekrát 
nemuhle osnót! Ale málokde sme slešele nejaké 
přiběh o divoženkách. A přetym to je snaď jed-
no ze zlatyho fondo ruznéch bubáku. Pročpak 
ale se o nich vi tak málo? Deť posoďte sami, co 
známe: Divoženka je ženská – kolekrát aji doce-
la pohledná, kerá má divoké vzhled, věči hlavo, 
pichlavy očeska, rozježené drdol a veměňoje 
leďum děcka za svy. To je informaci jak za ne-
cht. Nekde se ešče maximálně dozvime, že oná-
šijó Smolička a ráde se rvó s jeleňama, co majó 
zlaty parožeska. Ale to je všecko. Omezelo se to 
jenom na nejaké fyzické popis. Ale jaky divo-
ženke doopravde só, to poznal Laďa Kovářu ze 
Slavětina. Nechte si o tem chvilenko vekládat. 

Jura Ščučka nebéval na slavětské dědině  
od narozeni. Pocházel odnekuď z jiho, protože 
dež ste ho potkale, meslele beste, že je to Tali-
ján. Bel snědé pleti, poměrně hezké a černovla-
sé, jeho knir mo záviděle všeci holobradi, sósedi 
a sósedke po něm častokrát házele očema. Dež 
je řeč o očich, tak te měl jiny, než mivajó ostatni 
chlapi. Bele takovy špidlaty a dež ste se mo do 
nich zadivale, měle ste pocit, že vás chce něma 
provrtat. Odkuď ale bel, nevěděl nikdo, ani on 
sám. Jenom se vekládalo, že ho našil lóčské sed-
lák Šmakal, keré bel kósek dál od gronto na řéb-
kách. Pré slešel dětské plač a pod jedlečkó ovi-
děl děcko bez peřenke, jenom tak v hadyrce. 
Matka nikde, tak ho vzal do nároči a šil s ňém 
do Slavětina, ešle se nekemo neztratilo. Proč do 
Slavětina a né do Lóčke, to je jasny. Tam všecke 
znal a věděl, že žádná roba nemá novy mimino. 
No ja, ale ve Slavětině ho tak dlóho odkazovale 
jeden na drohyho, že to chalopnika přestalo ba-
vit a chlapečka jednodocho položel před vrátka 
starostovi a pelášel dom. No a co ten měl, cho-
dák, dělat, přece nenechá mrňóska řvat na celó 
dědino? Tak se o něho postaral až do dospělyho 
věko. Pak záhadně omřel a ledi vekládale, že be 
v tem snaď mohl mět prstečke ten hnědé klok. 

Ale dokázat nic nešlo, tak se na to poznenáhlo 
zapomnělo. Jura zvostal na chalopě sám a zvekl 
si na osamělé ževot. Jak jož sem řekl, žensky na 
něho dosť pomrkávale a on bel zdravé jak řepa, 
takže o nejaky vetřepání spodňáku nózo neměl. 
Ale že be se chtěl nejak ovazovat, to né. Akorát 
jednó za čas – tak asi dvakrát do měsice – měl 
hrozny pozeni ven. Nic nenadělal, mosel do le-
sa, strávil tam nekolek hodin a pak se zas vrátil 
dom. Bel z té vycházke decky ohromně zedřené. 
Zpocené, ryse ztrhany a vubec celé pryč. To za-
čalo bet divny nekerém leďum z dědine. Veklá-
dale, že pokaždy, dež Ščučka zaleze do smrči, 
ozévá se z lesa velekánské a neledské řev. Bele e 
takovi, že se potajó za ňém vepravile, abe zjisti-
le, co je ve věce, ale nikemo se nepodařelo ve-
pátrat, kde ten člověk chodi a co tam dělá. Až 
jednó... 

Slonečko se naklonilo k západo a od Ješova, 
Střemenička a dál se po nebi nadělalo červánku, 
jak dež se dvacet andělu pichne do prsta. 
Sómrak se bližel kvapem a Jura začénal mět 
notkáni. Bel to zas jeho čas a on ani nemohl 
zemsky pozřit, jak jož se viděl v lese. Netošel 
ale, že turbaci má e Kovářu Ladik, keré bel  
v dědině oznávaném léčitelem, a že ňém bode 
sakramentske sledované. Verazel z chalope jak 
postřelené divočák a škrk sebó do nébležšiho 
mlázi. Ladik měl co dělat, abe mo stačel. Ščučka 
se proplital mezevá halozim jak lasička a očeska 
mo svitěle tak, že aji za bezměséčné noce belo 
vidět na sto kroku. Přeběhl na paseko a sedl na 
bobek před diró ve vápencovym kameňo. A pak 
ze sebe vedal takové divné zvuk. Jak dež vlk za-
veje, dež je dlóho sám. Kovář bel v to chvilko 
skované kos dál za jinó kamennó barikádó a 
všecko pozoroval s otevřenó hobó. V tem – bo-
že muj! - z dire cose velizá! Laďa zaostři zrake a 
vidi, jak se Jura objimá s docela pěknó robó.  
A je to vubec roba? Deť je to jakyse rozcocha-
ny. Obá tam stále jak veřezani z lepe. Ale jenom 
chvilko. Pak se začale honit po palóko, hvizdat 
na sebe, kňočet jak štěňata a řehtat se jak pomi-
noti. Zkrátka – bela to pěkná divočena, co se 
dělo za tme v lese. A jak se tak ti dvá honijó, 
najednó ta robka skoči na to skalko a zmerči 
špatně okretyho Kovářa. Ohromny zaječeni roz-
čislo nočni les jak holič kštico. Ladik málem ze-
šedivěl, a dež viděl, jak se k němo obá bléžijó  
s takovém vérazem v ksichtech, že měl co dělat, 
abe nepostil vnitřek ven. „Te mě špehoješ?“ ptá 
se skřehotavém hlasem Jura. „Nebo závidiš?“ 
Teprv včel si mohl Kovář pořádně to osobo pro-
hlidnót. Rozčepéřeny vlase, menši postava, špi-
dlaté nos a tak džigavy očeska, že jož jenom po-
hled do nich vás pořezal v břocho. Zkrátka a 
dobře, bela to divoženka. Belo vidět, že e ona 
bela zvědavá, co to je za chlapa a očochávala ho 
ze všeckéch stran. A pak vedala z plic takové 
hvizd, že e ta ořvaná sojka, co to cely sledovala, 
hneď postila dvě modry pirka, a to dobrovolně. 
No a potom z té jeskeňke v kameňó začle velizat 
dalši a dalši divoženke. Protirale si te svy ostry 
oče a štěbetale a kňočele a hékale a mrčele tak, 

že se z teho Ladikovi až motala paleca. Skákale 
okolo něho, sem tam do něho drble, če ho 
pošťóchle a vepadalo to, jak debe ho chtěle ve-
dráždit. Řekno vám, že v něm bela malá došeč-
ka. Zvlášť, dež vidi, jak e ten Jura skáče s něma. 
A všeci na něho dělaji takovy te šklebe, jako že 
ho zežeró nebo tak. Chtělo se mo zaječet, ať jož 
teho nechaji, ale nevedal z hrdla ani náznak 
hlásko. A dež nakonec jedna z nich hópla až  
k němo a kósla ho do roke, pře pohledo na řinó-
ci se kriv omdlel a svalel se jak špalek. 

Ráno pré bévá módřéši večera. No, jak kde. 
Bábi Loskotova šla pozbirat nejaky chrasti na 
zátop a co vidi. Na palóko leži mladé Kovářu a 
je jak bez docha. Zatřisla s ňém a on se začal 
probirat. „Copak toť děláš? No te ses mosel vče-
rá ožrat! Počké, mama s tató, ti tě daji!“ Tak a 
podobně na něho bábina paštěkovala. Laďa ji 
chtěl řict: „Deť to néni pravda, já sem bel tade a 
viděl sem divoženke a ten Ščučku dacan toť tan-
coval s něma!!!“ Ale neřekl ji to. Nemohl. V no-
ce oněměl strachem. Zbalel se a vedal se k do-
movo. Jenom tak ze zvědavosti mrkl přes plot 
ke Ščučkovi. Ale teho nebelo vidět. Tak šil 
dom. Otevřel dvirka do sednice a tam stoji Ju-
ra. Očeska jak šedla zapchnoty do nebohyho a 
překvapenyho Kovářa a opodál na zemi v bez-
vědomó obá staři. A na pelesti vřéská maly 
skoro hnědy rozcochany děcko s velekánskó 
hlavó a očema jak špendléke, kery tatika neza-
přó. O něho sedi jedna z tech divoženek – ta, 
co velezla první z té dire. Vzala to děcko a po-
dává ho Laďovi. Cose o teho mňanči a Ščučka 
tlumoči: „Dež mo pomužeš, abe tak neřvalo, 
ona pomuže tobě a tvém rodičum.“ Co má tak 
asi dělat? Dobře, tak si spomněl, co dělávale 
doma, dež kojenec řval jak natržené a pře tem 
neměl hlad. Položel divoděcko na lužko a po-
malo mo masiroval vepóklé břóšek. Dlóho nic, 
ale najednó, jak dež se hráz prorve, vešil z mi-
mina takové rachot, že to břinklo do okenni 
tabolke a tak tak, že jo to nerozbilo. V to rano 
bel klid. Děcko se ztišelo a okamžitě osnolo. 
Divoženka vedala tak pronikavé jekot – jak 
bela ráda, že potomek neřve – že to hneď pro-
bralo staróške z limbo. Ti veskočele a divile 
se, co se stalo. Ale v chalopě jož nikdo nebel. 
Všeci bele najednó v pracho. Zvostal tam ako-
rát Laďa a ten promlovit nemohl, tak se jenom 
nekolekrát pokřižoval a pomeslel na Svató ro-
dino. 

Za nekolek dni se sám veléčel odvarem  
z nejakéch tajnéch bylenek, a protože bel po-
božné, postavil o chalope boži moka. A proto-
že to jož tém pádem belo svaty místo, žádná 
divoženka ani divnoženka jož se tam nikdá ne-
okázala, sténě tak, jak zvostala prázdná chalo-
pa po Jurovi. Rozozleni je vcelko jednodochy. 
Okázalo se, že ten nalezené Ščučka bel – kdo 
jiné, než děcko divoženke, kerá si ho na chvilo 
odložela.  

Tož – konec nic moc, co ve na to? 
 

Z Hanácké ambasáde Petr Linduška. Jak decky.  

Óplně volně podlivá báchorek a pověsti, kery zezbiral Martin Stróhal  

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



Celodenní program zahájily mažoretky MK Litovel. 

Necelých 180 schodů radniční 
věže 14. 6. 2008 zdolalo mnoho 
nadšenců, a s nimi i já. 

Při pohledu z výšky byla tato slá-
va barevná. Bylo vidět, jak se šedé 
náměstí postupně mění v malířské 
plátno. Mezi stánky, atrakcemi a 
roztaženými slunečníky přibývali 
místní i přespolní, děti i dospělí. 
Zaběhl jsem se podívat na vystou-
pení „Jungmanky“ a moc se mi lí-
bil jejich komponovaný program.  

Od 10 do 17 hodin jsem pomáhal 
převážně u radniční věže, a tudíž 
nemohu program pro veřejnost 
hodnotit celý. Měl jsem však mož-
nost s některými účastníky mluvit 
před výstupem na věž a vesměs by-
li spokojeni. Abych si utvořil lepší 
názor, tak jsem se některých ná-
vštěvníků přeptal na jejich dojmy 
až v pondělí. A dozvěděl jsem se 
například, že  
- zde byla pestrá nabídka výbor-
ných kapel (každý si vybral tu svou 
oblíbenou); 
- kapelu PEHA (odpadla na posled-

ní chvíli) výborně nahradila Katka 
Koščová s kapelou; 
- diváci si mohli vybírat z více zají-
mavých scén; 
- v parku se u pohádek divadla 
Studna bavili děti i dospělí; 
- na náměstí shůry navíc dohlíželi 
starodávní policajti na chůdách; 
- někteří se začnou věnovat tancům 
jako salsa; 
- pokud by Aleš K. šel na koncert 
Michala Pavlíčka zvlášť, určitě by 
platil mnohem víc než 60 Kč; 
- skladba programu mohla víc gra-
dovat k tečce v podobě nádherného 
ohňostroje, pořád zde jsou různé 
detaily k vylepšení. 

Celkově jsem já osobně byl z Be-
nátek nadšený. Letos mi přišlo, že 
místní komunita do nich přispěla 
svými díly, výstavami, scénkami 
atp. větší měrou než loni. Bude mi 
potěšením přiložit svou ruku k dílu 
i příští rok. Závěrem rád poděkuji 
všem, kteří se podíleli na zdárném 
průběhu letošních Hanáckých Be-
nátek.                        Martin Lomáz Pod náměstím se projedete jen při Hanáckých Benátkách. 

Děti si zdarma užily nafukovacích atrakcí. 

Závěrečný ohňostroj opět nikoho nezklamal. Kejklířské vystoupení u hradeb. Letošní jarmark nabídl spoustu lákadel. 

Dobová hudba v parku. 



PŘEJEME VŠEM DĚTEM A RODIČŮM  
KRÁSNÉ PROŽITÍ LETNÍCH PRÁZDNIN A DOVOLENÉ,  
BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT OPĚT V ZÁŘÍ. 

Ke Dni dětí uspořádalo mateřské centrum výlet vláčkem motoráčkem 
do Choliny. Účast byla velká - 17 dospělých osob(13 maminek, 3 ba-
bičky, 1 tatínek) a 15 dětí. Navštívili jsme Cholinské muzeum, na louce 
u hřiště jsme potom společně posvačili. Pro děti jsme uspořádali hry  
a soutěže, odměny si odnášely všechny děti. Byl to velmi hezký výlet,  
na který máme pěkné vzpomínky. Děkuji všem za účast.                     JB 

1. 7. - 4. 7. OZDRAVNÝ POBYT RODI ČŮ S DĚTMI  
ve Valašské Bystřici - Po stopách Jeníčka a Mařenky, pouze pro 
přihlášené  
 
7. 7. - 11. 7. 2008, 14. 7. - 18. 7. a 18. 8. - 22. 8. 2008, každý 
den od 8.00 - 16.00 hod. Intenzivní kurzy ANGLI ČTINA 
HROU pro děti dle věku formou příměstského tábora, s lektor-
kou angličtiny Mgr. Skopalovou, pouze pro přihlášené  
 
PRÁZDNINOVÉ VZD ĚLÁVÁNÍ NA PO ČÍTA ČI - základy 
práce na PC, 60 výukových hodin ukončených akreditovaným 
certifikátem MŠMT, termíny: 23.6., 25.6., 30.6., 21.7. - 15.8. 
2008), pouze pro přihlášené  

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY :  
MC RYBIČKA, Městský klub, nám. Přemysla Otakara II., vchod z ulice 
Husovy dvorem 1. a 2. patro 
Jana Baciak – manažerka MC, mobil: 739 246 016, (731 567 957),  
mc.rybicka.litovel@seznam.cz, www.mcrybicka.cz, www.litovel.caritas.cz 

Kolektiv M ěstského klubu v Litovli přeje  
všem příznivcům kultury p říjemné slunečné léto  

a pěknou dovolenou.  

Krásné léto všem, 
dětem prázdniny plné sluníčka  

a dobrodružství přeje redakce LN. 

 
            ZVOU POŘADATELÉ 



Je název nedávno vydané sličné obrazové publikace nákladem známé-
ho litovelského fotografa a ješovského rodáka Miroslava Pinkavy, který 
v obci bydlel až do roku 1969. Kniha v tvrdé vazbě o 167 stranách ilu-
struje formou dokumentárních černobílých fotografií vývoj bydlení 
v malé vesnici – dnes součást Luké – v retrospektivě 40 let. Původním 
záměrem bylo jen vytvoření fotografické přílohy k místní kronice. 

Autor v úvodu charakterizuje Ješov a uvádí stručnou historii obce 
v datech. V další textové části upoutá čtenáře řada zajímavostí z kroniky 
obce, psané jeho strýcem Stanislavem Pinkavou v letech 1924 – 1975. 
Pozornost je věnována historii a současnosti místního sboru dobrovol-
ných hasičů, kterou doplňuje řada dobových fotografií. V kapitole Jak 
v Ješově žili a jak se bavili se čtenář dozvídá o životě v obci, o lidových 
zvycích - o hodech, kácení, máje, vynášení smrťáka, klapání aj. 

Za nejvýznamnější součást knihy lze považovat kapitolu Proměna ob-
ce za posledních 40 let. Tvoří ji srovnávací fotografie obce a jednotli-
vých domů, včetně snímků jejich obyvatel. Tato část autorovy publikace 
je věnována všem 51 domům v obci. První snímek každého domu vznikl 
před 40 lety, druhý před 20 a poslední v loňském roce. 

U každého domu je jeho stručná historie s přehledem vlastníků nemo-
vitosti. Zájemcům o detailní studium historie obce je určen přehled pra-
menů a literatury v závěru publikace, za níž následuje inzertní část a po-
děkování autora řadě firmám. Bez jejich finančního příspěvku by tato 
knížka, vydaná nákladem 600 kusů, nemohla vzniknout. 

Fotografická kronika obce, které takto vzdal hold její rodák Miroslav 
Pinkava, je svého druhu první knihou o životě lidí a historii domů malé 
obce našeho regionu. Její význam jistě ocení následující generace.  

Vítězslav Kollmann 

Neotřelý nápad představit a oficiálně převzít velmi hodnotný dar – 
sedlářskou dílnu i s vybavením – se zrodil v litovelském muzeu. Na 16 
hodin v pátek 20. června byli pozváni představitelé města Litovle a pře-
devším členové rodiny pana Vladimíra Pinkavy, který několik desetiletí 
provozoval sedlářské řemeslo v nedaleké Nové Vsi, dnes místní části 
Litovle. Návštěvníci stálé expozice „Litovelská řemesla 1. poloviny 20. 
století“ mají možnost nahlédnout do dílny mistra Pinkavy, která byla 
přenesena téměř v úplnosti – nechybí zde různé sedlářské stroje, nářadí 
a pomůcky, rozpracovaný materiál, vzorníky i hotové výrobky. Je zde i 
figurína, oblečená do autentického oděvu. Sedlář Vladimír Pinkava vy-
ráběl na zakázku nejen předměty související s povoznictvím a koňmi, 
ale mezi jeho výrobky objevíme pracovní brašny, kožená pouzdra, mys-
livecké pásy na náboje, nákolenice pro dlaždiče, pásy pro pokrývače a 
jiné praktické věci.  

Pan Pinkava se řemeslu vyučil v Konici a provozoval je od roku 1923. 
V roce 1962 byl nucen nastoupit do zaměstnání v Papcelu n.p., vyučil se 
frézařem. Později provozoval sedlářské řemeslo pod ZD Bouzov; jakmile 
to umožnila doba, osamostatnil se a řemeslo provozoval až do stáří. Dnes 
mu to již jeho zdravotní stav nedovoluje. Když se na Bouzově, v Litovli i 
jinde v okolí (v roce 1994) natáčely záběry pro pohádku Fantaghiro, byl 
pan Pinkava osloven, aby ušil postroje ke koním. Perličkou je, že ušil i 
taštičku pro pohádkovou husu, šil i potřeby pro sokolníky. 

Starosta města předal paní Kellnerové, zastupující celou rodinu Pin-
kavovu, darovací listinu a poděkoval jménem Rady města Litovel za 
dar. Osobně zavzpomínal na doby, kdy bylo toto řemeslo živé a na pů-
sobení pana Pinkavy v Nové Vsi.                                              RoN, red. 

Není úplnou samozřejmostí, že do litovelského muzea zavítají děti před-
školního věku a ještě v hojném počtu. Mateřská škola z Loučné nad Des-
nou (děti ve věku 4 – 6 let a kolektiv pedagogů) zde 19. června pobyla té-
měř 90 minut. Děti byly vnímavé, zapojovaly se do připraveného progra-
mu. Po absolvování prohlídky dostaly za úkol namalovat to, co se jim 
v muzeu nejvíce líbilo. Společně jsme se nakonec podívali na výsledek ně-
kolikaminutového snažení, malou sladkostí byly oceněny všechny děti 
(každý si také vyzkoušel razítkování, jak to dělají správní turisté do vand-
rovních knížek). Před rozlučkou (a odchodem předškoláků na oběd) jsme 
dětem nabídli videofilm o cukrářské výrobě, u kterého bylo slyšet spokoje-
né pomlaskávání. Byla to příjemná skupinka, která vybočila z řady  
„běžných návštěvníků“. Je zachycena na fotografii vpravo.                RoN 

Muzejní společnost Litovelska, občanské sdružení (dále MSL) děkuje 
všem členům i příznivcům za jejich zájem o pořádané akce. V letních 
měsících (červenec, srpen) si bereme „oddechový čas“ abychom pro 
Vás připravili na podzim zase něco nového – 2 poznávací autobusové 
zájezdy. Nejbližší připravovanou akcí bude celodenní autobusový zá-
jezd (návrat cca v 19 hodin) nazvaný „Zajímavosti v okolí vojenského 
prostoru Libavá“  s průvodkyní Janou Krejčovou. Zájezd se uskuteční 
v sobotu dne 20. září 2008, odjezd v 7 hodin z Litovle. V Olomouci „u 
letadla“ vyzvedneme naši paní průvodkyni a vypravíme se po trase Koz-
lov, Zelený Kříž, Slavkov, Potštát, Lipná (dřevěný kostel), Luboměř, 
Spálov (Panna Maria ve skále, zde je možné poobědvat v místním hos-
tinci), Budišov nad Budišovkou (Muzeum břidlice), Stará Voda (poutní 
kostel), Město Libavá (pomník příslušníků PTP) a Jívová (chrám). Cena 
zájezdu, která zahrnuje pouze dopravu, je stanovena na 150,- Kč, členo-
vé MSL 100,- Kč. Vstupy do jednotlivých objektů si hradí účastníci zá-
jezdu sami. Zájemci se mohou závazně přihlásit a uvedenou částku za-
platit nejpozději do 31. srpna 2008 v Muzeu Litovel – u Mgr. Zdeňky 
Frištenské nebo Mgr. Roberta Najmana.  

Telefon do muzea: 585 341 465, email: muzeum@muzeumlitovel.cz.  
Doruhý zájezd se uskuteční v termínu 18. října 2008. Půjde o výlet do 

tradičního poutního místa – do Dubu nad Moravou (chrám 
s výkladem, myslivecký salonek, občerstvení) a dále do Tovačova 
(zámek). Odjezd z Litovle je plánován na 8 hodin. Účastnický poplatek 
pro členy MSL je 50,- Kč, ostatní 100,- Kč. Podmínky jsou stejné jako 
u prvního zájezdu, tzn. že cena zahrnuje pouze dopravu. Předběžnou 
účast můžete nahlásit na výše uvedeném místě rovněž do 31. srpna, zá-
vazně do 30. září 2008.                                                          Výbor MSL 

Při pohledu do sedlářské dílny si každý může uvědomit, kolik pomů-
cek, nástrojů a nářadí je třeba při výrobě dejme tomu elegantních jez-
deckých sedel. Ti, kteří znali původní dílnu v Nové Vsi oceňují, jak au-
tenticky se podařilo v muzejní expozici zachytit  atmosféru dílny.  
Využijte svůj volný čas a přijďte se o tom také přesvědčit.   



DEN OTCŮ S DĚTMI aneb táta dneska frčí – 
i když počasí této akci nepřálo, přišlo na ni  
v pátek 13. června na hřiště TJ Litovel přes sto 
tatínků se svými dětmi. Za přispění manželek, 
babiček a dědů plnili úkoly, které jsme pro ně 
připravili. Na odměnu se každý těšil - děti na 
dárečky, diplomy a medaile, tatínci na pivo a 
kabanos. Také mladá břišní tanečnice měla u 
tatínků úspěch, bylo to překvapení, na které si 
každý počkal. K tanci i poslechu nám hrála ka-
pela Modrá rosa z Náměště n/H. V čele s kapel-
níkem Martinem Blahou vytvořila příjemnou 
atmosféru večera a rodiče s dětmi si také zatan-
covali.  

Zábavná akce byla pořádána na podporu akti-
vity MC Rybička a to na adopci dívenky z Indie. 
Získaná finanční částka bude darována na vzdě-
lání dívky, aby až dospěje se mohla postarat  
o svoje negramotné rodiče.  

Podařilo se nám získat celkem 8.717,- Kč,  
z této částky jsme zaplatili adopci dívenky 
(4.922,-) a za zbývající peníze jsme pořídili stan, 
spacáky a další vybavení potřebné pro ozdravné 
pobyty dětí po celé ČR. 

Uspořádání Dne otců si dále kladlo za cíl při-
pomenout nezastupitelnou roli otce v rodině, 
jeho podíl na výchově dětí. Na rozdíl od jiných 
akcí, kterých se s dětmi účastní především jejich 
maminky, byli tady tatínci těmi hlavními aktéry. 

 
Za organizátory této letos poprvé konané akce 

mohu říci, že jsem s výsledkem spokojená a 
všem, kteří nás podpořili, ze srdce děkuji. Jsou 
to: Mgr. Skopalová – lektor angličtiny, kapela 
Modrá rosa, Město Litovel, TJ Tatran Litovel - 
oddíl fotbalu, GEVO Transport s.r.o., Papírák 
Macháček, SEKNE spol. s.r.o., klienti MC a 
dobrovolní dárci. 

 
Děkuji také svému týmu - dobrovolným ma-

minkám, které společně pomáhaly celou akci 
zajistit.       

Jana Baciak, manažerka MC Rybička 

Soutěž pokračuje! V minulém kole uspěly:
Ludmila Špundová z Nasobůrek, Zdena Elgne-
rová a Jarmila Šalšová z Litovle. Účastnilo se 
celkem 9 soutěžících (projevilo se pěkné poča-
sí). Řešení zasílejte do redakce novin do polovi-
ny měsíce. Následující den budou vylosováni tři 
výherci, kteří obdrží zdarma tříměsíční předplat-
né Litovelských novin.  
Adresa redakce:  
Městský úřad Litovel, nám. Př. Otakara 778, 
784 01 Litovel. 

Akce Den otců s dětmi je součástí projektu ESF – Profesionalizace skupiny 
mateřských center v Olomouckém kraji a součástí kampaně Sítě mateřských 
center.                                                                                                                Fotografie: Jiří Kroupa 



Na sraz motorkářů, který již tradičně pořádá 
pan František Beneš z Unčovic, dorazilo v sobo-
tu 21. června kolem 200 motorek všech kubatur. 
Letošnímu 5. ročníku přálo počasí, které také 
svým dílem přispělo k bohaté účasti. V unčovic-
kém areálu se sešlo až na 800 příznivců, kteří se 

přišli pobavit a prohlédnout si stroje. Pro Unčo-
vice je sraz motorkářů největší sportovně zábav-
nou akcí roku.  

Jak uvedl pan Beneš, sraz motorkářů se ko-
nečně dostal do povědomí veřejnosti, jako pořa-
datel má z letošního ročníku radost. Návštěvní-

ky zaujal bohatý doprovodný program. Je škoda, 
že v Litovli nepřišlo na zajímavé vystoupení 
kaskadéra více lidí; vystoupení, za které se jinde 
platí vysoké vstupné, bylo tady zdarma.  

Pan Beneš také touto cestou děkuje všem ka-
marádům, kteří mu při pořádání akce byli nápo-
mocni.  

Zájemci se mohou podívat na stránky:  
www. motouncovice.cz.                               red. 

Koncem května se konal již druhý ročník po-
pulárních závodů a zábavné projížďky na kolech 
Litovelským Pomoravím pod názvem FREE Li-
tovelská jízda. Závod odstartoval přesně ve 
14.00 hodin na nádvoří litovelského pivovaru. 
Téměř tři sta účastníků se vydalo na dvě tratě, 
delší z nich měřila 30 kilometrů a ta kratší 18.  

Na delší, třicetikilometrové trati závodili 
účastníci ve třech kategoriích – muži, ženy a ju-
nioři. Kratší, desetikilometrovou trať si užily 
rodinné týmy s dětmi. Nejstarším závodníkem 
byl Bohuslav Konečný (81 let). Nejmladším tří-
letá Zuzka Kučerová. Na závod se vydala i dvoj-
kola. Nechyběla ovšem ani dvě jednokola cipí-
sek. Jedno z nich zkušeně vodil Michal Měchá-
ček, který si odbyl svou premiéru loni, když na 
něm ujel dokonce celých neuvěřitelných 30 ki-

lometrů a to poprvé v životě. Letos svůj výkon 
zopakoval. 

Během závodu čekalo na cyklisty plnění řady 
zábavných úkolů. Organizátoři připravili i pestrý 
doprovodný program a soutěže pro rodiče s dět-
mi v areálu pivovaru. Zajímavým zpestřením 
byla exhibice brazilského tanečního bojového 
umění Capoeira. Grilovalo se, k dobré náladě 
přispěla i hudební produkce a nechybělo ani ne-
alkoholické pivo Litovel FREE, které všechny 
sportovce zaslouženě osvěžilo. 

Startovné bylo zdarma (FREE), stejně tak jako 
nealkoholické pivo Litovel FREE na startu zá-
vodu. V rámci startovného byly i tvarůžky a dal-
ší podpora účastníků FREE jízdy. 
„Litovelský mikroregion leží v chráněné krajin-
né oblasti Litovelské Pomoraví a právě tímto 

územím vedou překrásné cyklistické stezky. 
Litovelský pivovar se podílí na jejich otevírání, 
aby si zdejší krásnou krajinu mohlo užít co nej-
více lidí. Počasí nám opět přálo a druhý ročník 
loni tak úspěšné akce se opět vydařil,“ uvedla 
vedoucí marketingu Pivovaru Litovel Markéta 
Hoduláková.                                

tisková zpráva 

 

Do sezóny 2007 - 08 jsme vstupovali se třemi 
družstvy a tak jsme byli všichni právem zvědaví, 
jak nám tato sezóna vyjde a zda se podaří obhá-
jit posty v minulosti dobyté. 

V regionální oblasti se soutěžilo ve dvou sou-
těžích, jsou tu především hráčské zálohy pro ce-
lorepublikovou soutěž, kde je již nutná licence. 
Každý hráč si chtěl svojí bojovností zajistit mís-
to v základní sestavě. Družstvo pod vedením 
Martina Kysely regionální soutěž se svým prv-
ním místem vyhrálo, družstvo pod vedením ka-
pitánky Eriky Fabiánkové skončilo celkově šes-
té. K tomu není co dodat. Snad jen – v době stá-
le sílící konkurence - bezesporu skvělé výkony.  

Dostávám se ke třetímu družstvu, hrajícímu 

celorepublikovou soutěž – 1. ligu oblast Štern-
bersko. Tuto ligu jsme v loňském ročníku vyhrá-
li a čekala nás obhajoba získaného postu. Za ce-
lou sezónu jsme prohráli jen jednou a obhajoba 
prvního místa se povedla! Tímto vítězstvím 
jsme si zajistili postup mezi nejlepší družstva na 
MČR do Jičína. V ČR je registrováno na dva 
tisíce šipkových týmů a na MČR se sjíždí elita 
šedesáti čtyř vítězů z různých oblastí.V základní 
skupině jsme bojovali o postup do sobotních 
bojů.Vítězství nad Hradcem Králové 7:3,
vítězství nad Českými Budějovicemi v prodlou-
žení 6:5 a prohra s Pardubicemi 3:7 nám postup 
zajistily. 

Celá sobota se nesla ve znamení velkého sou-

středění na to jedno políčko v celém terči a hod-
ně vypjatých zápasů. Jedna výhra nad Sokolo-
vem, prohra s Brnem a následná smolná prohra 
s Mírovou náš postup zastavila a skončili jsme 
na celkovém sedmnáctém místě. Tímto umístě-
ním jsme se však ujistili, že Litovel do elity dva-
ceti nejlepších týmů v ČR patří. 

Touto cestou děkuji všem našim sponzorům a 
příznivcům. Za naše občanské sdružení děkuji 
panu Tlolkovi z prodejny TaK Litovel a vedení 
pivovaru Litovel, jmenovitě panu Koutkovi a 
paní Hodulákové. S vaší pomocí se nám cesto-
vání po celé ČR za šipkami snáší daleko lépe. 
Všem ostatním přeji pěkné prožití prázdnin a 
dovolených. Šipkový kolotoč nejvyšších soutěží 
se za dva měsíce roztáčí znova a čekají nás těžké 
obhajoby. 

Předseda Fabiánek Zdeněk 

Motokaskadér Aleš Polák alias Kejleb při vystoupení v Litovli. Gun treik – motor Tatra 613 – jedna z mála raritních motorek. 

Populární závody a zábavná projížďka na kolech.  



S.E.P. – reality NABÍZÍ: 
Tel: 585 342 086, 606 780 378 
Poděbradova 751, 784 01 Litovel 

WWW.SEPREALITY.CZ 
 

• prodej RD Brníčko u Uničova 4+1, novost., 
pozemek 500 m2, cena 1,99 mil. Kč 

• prodej RD v Litovli, po celkové rekonstrukci, 
garáž, nové rozvody EE a vody, plovoucí pod-
lahy, dlažba, využití k bydlení i komerčním 
účelům, cena 5,5 mil. Kč 

• prodej pozemku v Litovli, 1 543 m2, inž. sítě 
v komunikaci, studna, cena 1,05 mil. Kč 

• prodej pozemku v Litovli, 1 150 m2, inž. sítě  
na pozemku, cena 908,5 tis. Kč. 

• pronájem nebytových prostor v Olomouci, 
Ztracená ul., 96 m2, přízemí, vhodné jako pro-
dejna, náj. 30.000 Kč/měs. + energie 

• pronájem kanceláří v Olomouci, ul. Ostružnic-
ká, 6 kancel., 174 m2 s přísl., náj. 22.500 Kč/
měs. + energie 

• pronájem obchodních prostor v centru Olo-
mouce, I. PP 120 m2, I.NP 125 m2, náj. 
60.000Kč/měs+en.  
Hledáme pro naše klienty ke koupi byty  KAMENICTVÍ  

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

Smékalová Valentina  
realitní poradce, tel. 603 875 539  
email: sm.valentina@seznam.cz  

NABÍZÍ K PRODEJI: 
• panel. byt 2+1 v Litovli v OV, po celkové 

rekonstrukci, cena: 1 270 000,- Kč  
• panel. byt 2+kk v Uničově v OV, po cel-

kové rekonstrukci, cena 1 270 000,- Kč  
• zemědělská usedlost v Obectově, cena 1 

350 000,- Kč  
• dům v Olomouci na Horním náměstí, cena 

k jednání  
• RD v Lipince se zahradou, cena 850 000,- 

Kč  
• RD v Nové Vsi, cena 1 520 000,- Kč  
• stavební pozemek v Litovli 2 070 m2, cena 

1 500 000,- Kč  
• stavební pozemek v Luké 810 m2, cena 

109 350,- Kč  
• stavební pozemek v Luké 18 000 m2, cena 

k jednání 

Litovelské noviny vám zdarma 
uveřejní společenská oznámení a zprávy. 
e-mail: litovelskenoviny@mestolitovel.cz 
tel. redakce: 585 153 147 
Za komerční inzeráty účtujeme 8,- Kč/cm2 
uvnitř listu a 16,- Kč/cm2 na první a poslední 
straně novin. Slevy při opakování inzerátů. 



SKF Supercross cup Litovel 
Volný mezinárodní závod ve třídách do 125 ccm Open(do 500ccm) 

Vložený závod ve třídách 65 a 80 ccm 

Sobota 9. srpna 2008, Litovel – Chořelice, stará cihelna 

Litovelské noviny, povolení č. MK ČR E 11104, měsíčník, náklad 1 300 kusů. Vydává Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel, adre-
sa redakce tamtéž. IČO 299 138. Odpovědný redaktor: Jana Motlová. Litovelské noviny uveřejní bezplatně společenská oznámení a osobní zprávy. Za 

uveřejnění obchodního inzerátu účtujeme za 1 cm2 plochy 8,- Kč, na první a poslední straně 16,- 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.  

V Litovli, 1. července 2008. Uzávěrka příštího vydání Litovelských novin: 20. července 2008 

PLAVECKÝ BAZÉN 
při ZŠ Vítězná 1250 v Litovli 

 

Prázdninová provozní doba:  
BAZÉN UZAVŘEN  

OD 19.7. DO 10.8.2008 
 

provozní doba v ostatní dny:
Pondělí         12.00 - 19.00  
Úterý             12.00 – 19.00 

            Středa             12.00 - 19.00  
            Čtvrtek             12.00 - 19.00  
            Pátek              12.00 - 19.00  
            Sobota            12.00 - 19.00  
            Neděle             12.00 - 19.00 hod. 
 
Vstupné: Dospělí             30,- Kč/hod. 
                 Děti do 15 let   20,- Kč/hod. 
                 Záloha na klíč  30,- Kč 
 

Dále nabízíme: 
Pronájem celého bazénu 500 Kč/1 hod. 
pro soukromé účely i pro organizace 
 
OTEVŘENA VENKOVNÍ TERASA! 
 

Tel.: 585 156 225, 228,  
Mobil: 739 557 878  

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ V LITOVLI OTEV ŘENO  
Provoz denně od 9.00 do 19.00 hodin       

Vstupné:      děti 7,- Kč                Občerstvení v kiosku 
                    dospělí 15,- Kč         Možnost sportovního vyžití 

♦ 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 

♦     Město Litovel zveřejňuje záměr odprodeje nemovitosti v ul. Vítězná 183/2B,  
        kde se dříve nacházela plícní ambulance.   
♦      Tajemník Městského úřadu, nám. Přem. Otakara 778, Litovel, vyhlašuje  
        výběrové řízení na uzavření pracovní smlouvy – úředníka odboru vnitřní 
        správy Městského úřadu Litovel, agenda.  

Projednávání přestupků dle zák. č. 200/1990 Sb., § 42, odst. 1, písm. c, přestupky na úseku všeobecné vnitřní 
správy a § 43 přestupky na úseku obrany České republiky; přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky 
proti pořádku v územní samosprávě; proti veřejnému pořádku; křivé vysvětlení; proti občanskému soužití; proti 
majetku; dále § 28, odst. 1, písm. c) zák. č. 246/1992Sb. na ochranu zvířat proti týrání; příprava podkladů pro 
exekuční vymáhání pohledávek. Na tomto pracovním zařazení jde o výkon samosprávy a státní správy pověřené-
ho úřadu, možnost zařazení v 10. tarifní třídě.   
Bližší informace k nabídce prodeje a nabídce zaměstnání naleznete na stránkách Města Litovel 
www.litovel.eu a rovněž na úřední desce v ulici Husově, Litovel. 




