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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM zpra-
covává pravidelné měsíční přehledy kulturních a 
společenských akcí v Litovli a blízkém okolí – 
Kalendář akcí. Informace jsou doplňovány také 
na stránky www.mestolitovel.cz. V případě zá-
jmu je možné si písemnou formou vyžádat zasí-
lání kalendáře akcí pravidelně každý měsíc i na 
Vaši soukromou e-mailovou adresu. Tato služba 
je bezplatná.  
Kontakt: TUTISTICKÉ INFORMA ČNÍ 
CENTRUM Litovel, náměstí Přemysla Otakara 
754, 784 01 Litovel. Tel.: 585 342 300, e-mail: 
info@bavi.cz 

Uveřejnění akcí v tomto přehledu je bezplatné, 
informace o jejich pořádání můžete zasílat na e– 
mail: info@bavi.cz 

Dejte o sobě vědět také touto cestou! 

Česko zažívá nový jev – „seniorboom“. Dů-
chodců přibylo nejvíc za posledních deset let a 
s největší pravděpodobností jich nebylo nikdy 
více v historii země. S obdobným a větším ná-
růstem je třeba počítat až do roku 2011, protože 
do penze odcházejí silné poválečné ročníky. Se-
nioři se stávají stále více významnou sociální 
skupinou se kterou je nutno počítat, a pro kterou 
je zapotřebí také něco smysluplného dělat. Co 
s tím provedeme v našem městě? 

I v Litovli je nás stále více, a už několik let se 
jen zamýšlíme, co pro seniory udělat. Dobré ná-
pady ztroskotaly obvykle na neschopnosti najít 
několik lidí, kteří by byli ochotni „jít do toho“ a 
začít kolem sebe shromažďovat ty, kteří o aktiv-
ní život mají opravdový zájem. 

Že se nedělá vůbec nic, není pravda. Senioři si 
například oblíbili nedělní taneční odpoledne  
„Kavárnu Pohoda“ (a doufají, že Městský klub 
tuto tradici brzy obnoví), mají dvakrát v týdnu 
rezervováno na bazéně ranní plavání, mohou 
využívat slevy na akce Kruhu přátel hudby i 
v litovelské sauně.  

Před dvěma lety se rozjel projekt komunitního 
plánování sociálních služeb, který zmapoval 
existující možnosti vyžití různých sociálních 
skupin, včetně seniorů. V Radě města Litovel se 
podařilo uskutečnit některá opatření v rámci 
programu „Obec pozorná k rodině“. Ale 
k založení sdružení seniorů to bylo pořád dale-
ko. Předběhla nás vlastně všechna okolní města, 
hlavně pak Uničov, kde neformální sdružení 
Uničovští senioři pracuje (a úspěšně!) již tři ro-
ky. Až teď se ledy pohnuly, u pana starosty se 

sešel jakýsi „přípravný výbor“ a obrací se tímto 
na všechny litovelské seniory s následující in-
formací. 

Na Domě s pečovatelskou službou (u kostela) 
nám dává Město Litovel k dispozici a tím 
k možnému využívání společenskou místnost 
pro cca 40 lidí, kde se nabízí možnost schůzek 
či pořádání akcí. Provoz a technické zázemí je 
již projednáno s Bytovým odborem MěÚ a ča-
sem se počítá s vybavením například televizo-
rem, počítačem napojeným i na internet, mož-
ností občerstvení. 

Kladli jsme si otázku, jak začít, jak seniory 
shromáždit a dovědět se přímo od nich, o co by 
měli zájem, zda není naše snaha jen pouhým 
plácnutím do vody. Zveme proto všechny na 
přednášku MUDr. Ivo Pospíšila, která se bude 
konat ve středu 23. dubna v 17.30 hodin ve spo-
lečenské místnosti DPS. Věříme, že téma před-
nášky a následující besedy: „Zdravotní problé-
my seniorského věku“ zaujme i ty, kteří se cítí 
být momentálně plně fit. 

Po skončení akce bychom chvilku setrvali a 
dohodli se, co a jak s problémem aktivizace lito-
velských seniorů. Všechny návrhy i náměty uví-
táme, pečlivě zvážíme, a pokud to bude jen tro-
chu možné i společně zrealizujeme. Plnou pod-
poru vedení města máme, včetně příslibu možné 
finanční dotace.  

Přijďte i vy a oslovte prosím i své známe či 
sousedy, o kterých víte, že by o tyto aktivity mě-
li zájem. Těšíme se na vás! 

Za přípravný výbor  
Alena Machačová, Josef Hubáček 

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA  
NÁBYTKU p řijme STOLÁŘE  
do nové provozovny v obci Červenka,  
Vítězná 207 (vedle bývalé Madony).  
Požadujeme: vyučení v oboru a praxi,  
dle osobních schopností uchazečů  
nabízíme až 120,- Kč/hod.  
Nástup možný ihned.   
Bližší informace osobně v provozovně nebo 
na tel. 587 207 122, 606 957 332. 

Vyzýváme firmy a podnikatele v Litovli, kteří 
mají zájem o zařazení do NOVÉ databáze firem 
na webu města, aby posílali své kontaktní údaje 
(případně i fotografii provozovny) na adresu asi-
stentka@mestolitovel.cz. 

V mailu uveďte název firmy, adresu provo-
zovny, IČO, telefonní číslo, webovou a  
e-mailovou adresu.  



S účinností od 1. 1. 2008 jsou zaváděny v souvislosti s  poskytováním 
hrazené péče zdravotnickému zařízení regulační poplatky. Podle usta-
novení § 16a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a 
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
jsou z úhrady poplatků vyjmuty některé osoby. 

Od regulačních poplatků jsou osvobozeni lidé, kteří jsou evidováni na 
sociálním odboru při Městském úřadu v Litovli a je jim vyplácena tzv. 
sociální dávka – příspěvek na živobytí. Lidé, kteří pobírají příspěvek 
na živobytí, se mohou u lékaře prokázat rozhodnutím nebo oznámením, 
které jim bylo v souvislosti s přiznáním příspěvku na živobytí doručeno 
nebo si vyžádat na sociálním odboru potvrzení. Rozhodnutí, oznámení 
nebo potvrzení, že je osoba příjemcem příspěvku na živobytí, nemá být 
starší 30 dnů. Na vystaveném potvrzení budou uvedeny i osoby, které 
jsou s žadatelem příspěvku na živobytí společně posuzovány. Tyto oso-
by budou také osvobozeny od  regulačních poplatků.  

V případě potřeby můžete telefonovat na čísla: 585 153 231, 585 153 
225, 585 153 226.     Vedoucí sociálního odboru Mgr. Procházka Pavel  

Slavnostního přestřižení pásky se ujala s ředitelem ÚSP Nové Zámky Mgr. 
Janem Šenkem MUDr. Jitka Chalánková, náměstkyně hejtmana Ol. kraje 
(uprostřed), a zástupce dodavatelské firmy OHL ŽS a.s. Ing. Jar. Pelinka.  

O provoz v upravených prostorách kuchyně i jejího zázemí se zajímal 
také starosta města Litovle MVDr. Vojtěch Grézl, na fotografii s ve-
doucím provozu kuchyně panem Josefem Šmakalem.   Fota: J. Motlová 

Nová společnost Agel nás prostřednictvím tiskových zpráv svého mluv-
čího informuje o dění ve zdravotnických zařízeních. V únorovém čísle Li-
tovelských novin jsme tak uveřejnili informaci o rozšíření služeb poliklini-
ky. Protože ordinační doby diabetologické, endokrinologické a metabolic-
ké ambulance nebyly uvedeny zcela přesně, požádali jsme o doplnění a 
upřesnění. Dostali jsme toto sdělení: „Situace v Litovli je složitá kvůli ná-
jemním vztahům. Stávající ordinační doba je: Úterý 7.30 – 14.30, středa 
10.00 – 14.30 (nicméně je to pouze kvůli smluvnímu vztahu s Dr. Kovaří-
kovou, Dr. Kočí ordinuje od 7.30 hod.), pátek 7.30 – 14.30 hodin. 

O změně byli pacienti informováni předem, pro zájem pacientů byla 
prodloužena ordinační doba o 30 min. a změnila se tedy z pondělí na úte-
rý. Každopádně se snažíme, aby měli pacienti maximálně možnou opti-
mální a dostupnou péči, což dříve nebylo a změnilo se to až na přelomu 
roku 2007. Pacienti jsou řádně seznamováni s objednacími dobami.“ 

Tolik k upřesnění tiskové zprávy společnosti Agel.                       redakce 

Nevíte si rady, kde zaparkovat své kolo, když spěcháte, abyste stihli au-
tobusové spoje? Máme pro vás dobrou zprávu. 

Cestující, nastupující na ulici Dukelské v Litovli – „záliv“ (nástupní ost-
růvek naproti autobusovému nádraží), budou mít možnost pohodlně za-
parkovat své kolo na nově připravované parkovací ploše, která je již vybu-
dována za prosklenou autobusovou čekárnou. V nejbližší době tady budou 
instalovány stojany na kola. Jejich pořízením se vyřeší nevhodné a neeste-
tické parkování kol podél zábradlí u Moravy, jak je zřejmé ze snímku.  

Tímto zároveň žádáme občany, aby po instalaci nových stojanů využíva-
li této možnosti a upustili od provizorního parkování kol u zábradlí. Před-
poklad dodání stojanů od firmy Karim je do jednoho měsíce.  

Současně bude pro občany vyřešeno parkování kol na ulici Palackého.  
I tady zmizí nevhodné parkování kol podél plotu a budou pořízeny stojany 
v prostoru stávající plechové čekárny. V nejbližší době budou vybudová-
ny dvě zpevněné plochy a umístěny stojany na kola, ve stejném provedení, 
jako na ulici Dukelské. Jedna parkovací plocha bude opatřena přístřeškem. 
Vše má být hotovo přibližně do dvou měsíců, závisí to na včasné dodávce 
stojanů od firmy Karim. Stojany jsou moderně řešené, spirálovitého tvaru, 
kov je žárově pozinkován a povrchově upraven vypalovanou barvou zaru-
čující dlouhou životnost.  

Pevně věříme, že nově vybudo-
vané parkovací plochy budou 
dlouhodobě sloužit ke spokoje-
nosti cestujícím občanům a dou-
fáme, že nedojde k jejich brzké-
mu poničení vandaly. Velmi čas-
to řešíme rozbité skleněné výplně 
čekáren, opravu laveček a další-
ho vybavení. Finanční prostřed-
ky, které město investuje do 
oprav zařízení zničeného vanda-
lizmem nejsou zanedbatelné a 
hlavně jsou vynakládány zcela 
zbytečně.                H. Dohnalová 

Dne 20. března byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná kuchyně Ústavu 
sociální péče v Nových Zámcích. Parametry kuchyně i skladových prostor 
nyní odpovídají všem požadavkům Evropské unie. 

Bývalá varna již nevyhovovala potřebám ústavu. Protože jde o příspěv-
kovou organizaci, rozhodl její zřizovatel – Olomoucký kraj – o rekon-
strukci. Celá rekonstrukce proběhla během pouhých 15 týdnů od poloviny 
listopadu do konce února. Investorem byl Olomoucký kraj, který z vlast-
ních zdrojů investoval do stavebních prací i nové technologie celkem 13 
mil. Kč. Rekonstrukci provedla divize Stavitelství Olomouc, OHL ŽS, a.s. 
dle projektové dokumentace vypracované ateliérem AGP Olomouc. 

Ředitel ústavu pan Jan Šenk při této příležitosti uvedl, že vedení ústavu 
dbá na vytváření důstojných a přirozených podmínek pro své klienty, kte-
rých má v péči celkem 174. Z toho 40 klientů je umístěno na odloučeném 
pracovišti v Litovli a 30 v Bílsku. Ze 142 zaměstnanců ústavu se v jídelně 
stravuje kolem 60. V novém provozu kuchyně může být připraveno až 
1000 jídel během jedné směny.  

Poděkoval Olomouckému kraji, který na slavnostním otevření zastupo-
vala paní náměstkyně Jitka Chalánková, řediteli stavební společnosti i 
jmenovitě řadě dalších zaměstnanců kraje i ústavu, kteří se na rekonstrukci 
kuchyně podíleli.                                                                                redakce 
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březen 2008 spáchány např. tyto trestné činy a přestupky: 
 
V nočních hodinách dne 8.3.2008 odcizil dosud nezná-

mý pachatel v Litovli v baru Omega 2 volně odložené dámské kabelky, ve 
kterých se nacházely osobní doklady, peněženky s finanční hotovostí, mo-
bilní telefony a různé drobnosti. 

Dne 12.3.2008 v odpoledních hodinách dosud neznámá žena odcizila 
v Litovli finanční hotovost 130 000,- Kč a řetízek ze žlutého kovu důvěři-
vé důchodkyni, která pustila tuto ženu do bytu, která jí údajně přišla vrátit 
zálohu na vodu. 

V souvislosti s výše popsanou událostí upozorňujeme naše starší spolu-
občany, aby pod jakoukoliv záminkou nepouštěli do bytů cizí osoby. 
V případě sebemenších pochybností ihned kontaktujte Policii ČR na lince 
158.                                                                                               Policie ČR 

33. schůze Rady města Litovel se 
konala dne 6. března 2008 
Rada města schvaluje: 

• uzavření smlouvy o nájmu části 
veřejného prostranství mezi Měs-
tem Litovel a společností AGEN-
CE CESTR s.r.o. Hradec Králové, 
za účelem umístění dvou kusů ven-
kovních vitrín s mapou města. RM 
trvá na provedení aktualizace mapy 
v r. 2008, návrh změn bude předlo-
žen k posouzení nejpozději ve 3. Q 
2008. Cena za umístění dvou kusů 
vitrín bude činit 5.000,- Kč/rok. 

• uzavření smlouvy o výpůjčce po-
zemku parc.č. 287/9 o výměře 122 
m2, v k.ú. Litovel, na dobu 50 let, 
kdy vypůjčitelem bude Město a 
půjčiteli manž. Z. a A. K. z Litovle 

• předložený návrh rozdělení re-
prefondu pro rok 2008. 
Rada města vyhovuje: 

• žádostem předsedy představen-
stva LBD na uzavření nájemní 
smlouvy a podnájmy bytů 

• žádosti o zachování sníženého 
nájemného za pronájem pohostin-
ství v Savíně pro r. 2008 o 50 % 

• vyhovuje a souhlasí s konáním 
hudebních produkcí: sobota 31. 5. 
2008 od 20.00 do 02.00 hodin – 
venkovní areál hřiště TJ Tatran Li-
tovel – pořadatel p. P. G. z Haňo-
vic. TJ Tatran Litovel souhlasí. 
středa 30. 4. 2008, sobota 12. 7. 
2008 a pátek 22. 8. 2008, vždy od 
20.00 do 02.00 hodin – venkovní 
areál Pinda v Savíně – pořadatel p. 
M. O. z Litovle. OV souhlasí. 

• žádosti p. M. K. z Mladče o fi-
nanční příspěvek na jezdecký vý-
cvik dětí. Pan M. K. informuje, že 
do jeho stájí v Bažantnici 
v Nových Zámcích se dochází učit 
jízdě na koni celkem 7 dětí z Litov-
le. Poskytnut finanční příspěvek 
2.500,- Kč na 1 dítě. RM ukládá 
vedoucímu OŠKS prověřit počty 
pravidelně docházejících dětí do 
všech jezdeckých klubů podporo-
vaných Městem Litovel. 

• žádosti Dětského centra 
1990 Olomouc o finanční pří-
spěvek na činnost. Dětské cen-
trum pečuje o zdravotně posti-
žené občany, navštěvují je dvě 
děti z Litovle. Poskytnut pří-
spěvek 8.000,- Kč. 

• žádosti Centra pro zdravotně 
postižené Ol. kraje o finanční pří-
spěvek na činnost rozvoje služeb 
Poradny pro uživatele sociálních 
služeb. Poskytnut příspěvek 2.000,-  

• žádosti Muzejní a vlastivědné 
společnosti Brno o finanční příspě-
vek na vydání Vlastivědného věst-
níku moravského. Společnost plá-
nuje vydání 4 čísel čtvrtletníku, 
mají obsahovat příspěveky týkající 
se archeologie Litovle. Poskytnut 
příspěvek 5.000,- Kč.  
Rada města souhlasí  

• s odprodejem dřeva původně ur-
čeného na „Sochařský plenér“ panu 
J. T. z Litovle za cenu 10.000,- Kč  

• se zakoupením nových služeb-
ních vozů Škoda Octavia a Škoda 
Fabia. Současně uděluje výjimku 
z vnitřní organizační směrnice. 

• se zakoupením nového užitkové-
ho vozu Peugeot Expert Polocombi 
i zakoupením použitého vozu Ško-
da Fabia pro Technické služby Li-
tovel z investičního fondu TS a 
souhlasí s vyřazením starých vozů  

• s uzavřením nájemní smlouvy  
s paní J. D. z Litovle na pronájem 
části pozemku o rozloze cca 24 m2 

za účelem zřízení letní zahrádky 
před Kavárnou Modrá kočka v Li-
tovli v době od 1. 4. 2008 do 5. 10. 
2008 s tím, že během provozování 
letní zahrádky nedojde k omezení 
dopravy v této lokalitě. 

• se změnou znění smlouvy o po-
skytnutí a vyúčtování finančního 
příspěvku MěÚ Litovel. Změna se 
týká dokládání kopií faktur a výda-
jových dokladů. Nyní budou tyto 
doklady předkládány v originálech 
a opatřeny razítkem „Hrazeno pří-
spěvkem Města Litovel“ a následně 
vráceny majiteli. 

• s konáním prodejních trhů 
v ulici Sušilově ve dnech 24. 
6. a 23. 9. 2008 s tím, že část-
ka za pronájem prostranství 
bude činit 10.000,- Kč za je-
den trh. Žádosti o povolení 
konání vánočního trhu na 
nám. P. Otakara v Litovli ne-

vyhovuje. 

• s odprodejem stavební buňky 
Stavební firmě Vymětal za cenu 
2.000,- Kč - špatný technický stav 
a nepotřebnost 

• s předloženou nabídkou a uza-
vřením smlouvy o dílo na zpraco-
vání projektové dokumentace akcí: 
1. Nasobůrky – přechod přes silnici 
II/635 a chodník podél silnice 
III/3733 od dolní křižovatky ve 
směru na Haňovice (321.000,- Kč 
bez DPH) 
2. Bezbariérové úpravy autobuso-
vých zastávek: Litovel, Dukelská 
ulice; Chořelice; Rozvadovice; Un-
čovice, (340.000,- Kč bez DPH). 
Smlouva o dílo bude uzavřena se 
spol. DS GEO projekt Olomouc. 
RM uděluje výjimku z vnitřní orga-
nizační směrnice o udělování veřej-
ných zakázek z důvodů, že náplň 
smlouvy tvoří 5 samostatných akcí. 

• s uzavřením Smluv o výpůjčce 
mezi Muzeem Litovel a Vlastivěd-
ným muzeem v Olomouci – jde o 
zapůjčení předmětů litovelskému 
muzeu ze sbírkového fondu VM 

• s uzavřením Mandátní smlouvy 
se spol. GORDION s.r.o. Praha na 
přípravu a organizační zajištění po-
dání žádosti o podporu z Regionál-
ního operačního programu na ak-
ci „Litovel – rekonstrukce místních 
komunikací“ a „Stezka pro pěší a 
cyklisty Litovel – Nasobůrky“ 

• s uzavřením smlouvy o dílo 
s Ing. Lubomírem Švalbachem 
z Lipníku n. B. na zpracování pro-
jektové dokumentace na akci Pří-
stavba skladu v Hasičské zbrojnici 
v Litovli  

• s uzavřením Smlouvy o dílo se 
společností ZAHRADA Olomouc 
s.r.o. na vypracování projektové 

dokumentace řešící rekonstrukci 
uliční zeleně v ulicích Sochova, Čs. 
armády a Bezručova 

• s uzavřením smlouvy se společ-
ností VOJTILA TRANS s.r.o. Smr-
žice a bere na vědomí informaci o 
ztrátovosti dopravy na linkách Li-
tovel – Šternberk a Litovel – Uni-
čov v r. 2007. 
Rada města jmenuje: 

• Komisi státní památkové péče ve 
složení Mgr. B. Papajk, M. Skácel, 
P. Navrátil, J. Konstatská, která bu-
de pověřena administrováním  
„Programu obnovy kulturních pa-
mátek prostřednictvím obcí s rozší-
řenou působností“ a pověřuje jme-
novanou komisi vypracováním  
„Koncepce podpory památkového 
fondu ve správním obvodu“. 
Rada města přijímá: 

• nabídku MK ČR a schvaluje za-
pojení do programu Podpora obno-
vy kulturních památek prostřednic-
tvím obcí s rozšířenou působností a 
pověřuje stanovenou Komisi posu-
zováním a hodnocením nabídek, 
organizačním zajišťováním v této 
záležitosti.  
Rada města bere na vědomí: 

• informaci ředitele ZŠ Vítězná 
Mgr. Melhuby, že byla uzavřena 
smlouva o partnerství mezi ZŠ Ví-
tězná Litovel, Bexhill High School 
Bexhill on Sea (Anglie) a Asociací 
malých debrujárů ČR. V případě 
vzájemné výměny pobytů a návštěv 
bude nutné počítat s finančními 
prostředky na tyto akce. 

• informace z jednání Komise soc. 
a právní ochrany dětí, Komise pre-
vence kriminality, Kontrolního vý-
boru a Komise školství, kultury a 
sportu  

• stanovisko Správy CHKO Lito-
velské Pomoraví k územnímu roz-
hodnutí novostavby rodinného do-
mu p. D. S., Správa CHKO s vý-
stavbou rodinného domu na po-
zemcích parc.č. 252/1 a 249/2 v k.
ú. Litovel nesouhlasí.               J.M. 
V souladu se zákonem na ochranu 
osobních údajů jsou  jména obča-
nů uváděna pouze iniciálami. 

premiéry:      středa    2.4.      v 18.45 hod.  
                       středa  16.4.      v 18.45 hod. 
                       středa  30.4.      v 18.45 hod. 

   reprízy:         denně  v  6.45, v 11.00, v 18.45 a ve 23.00 hod. 

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, 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: hlavinka@mestolitovel.cz nebo 
infotv@centrum.cz. 

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



BŘEZOVÉ 
Díky dobré činnosti Osadního výboru a dobré 

spolupráci se všemi útvary MěÚ v Litovli, pře-
devším s odborem MH i Technickými službami, 
s nimiž jsme ve styku nejčastěji, se v uplynulém 
roce uskutečnila řada akcí. 

Byly provedeny opravy Kulturního domu, kde 
byla vyměněna vadná krytina střechy nad sálem, 
opravena terasa nad klubovnou, vyměněny oka-
py a svody u pohostinství a klubovny, opraven 
celý přívod vody na WC. Na hřišti postavena 
skluzavka pro děti a pružinový ,,lev“. Hasičská 
zbrojnice má nový přívod elektřiny - původní 
byl přerušený při plynofikaci, opravenou stře-
chu, provedena údržba vnitřku a nátěry dveří, 
oken, vrat, byl opraven chodník. Na věž hasič-
ské zbrojnice byly umístěny antény pro internet. 

Vykáceny nevhodně vysazené smrky na návsi, 
urovnán terén a dosazeny okrasné keře, vyčiště-
no a opraveno okolí boží muky. Po celý rok byla 

pravidelně i podle dohody sečena v obci tráva, 
odváženy větve, trámy a různý odpad, případně 
dovezen písek nebo štěrk na úpravu vozovky.  

Podle potřeby bylo opravováno veřejné osvět-
lení. Byla dokončena výměna starých porucho-
vých pouličních lamp za nové. K tomu jsme 
zhotovili plán obce s vyznačením světelných bo-
dů a předali jej elektrikářům. Stačí jen ozná-
mit: ,,nesvítí č. 6, blikají č. 11, 32, a jsme do-
mluveni“.  

Aby občané nemuseli jezdit platit za domovní 
odpad a psy až do Litovle, vybrali jsme od zájem-
ců (70 % domácností) poplatky sami. Děláme to 
již několik roků ke všeobecné spokojenosti. 

Dalo by se ještě o mnohém dlouho hovořit, 
neboť problémů a různých situací, které je třeba 
řešit, je dost...               za OV František Navrátil  

 

MYSLECHOVICE 
V loňském roce došlo k dalšímu zlepšení 

vzhledu naší obce opravou fasád na třech do-
mech a na dalších třech domech byla obnovena 
krytina střech. Byl zkolaudován nový dům pana 
Vlasáka a rozestavěny další 4 rodinné domy.  
V lese v tzv. staré skále bylo upraveno hřiště, 
které slouží převážně střední generaci, a vybu-
dováno příjemné posezení v lesním prostředí. 

V zahradě Kulturního domu bylo dokončeno 
zastřešení kiosků a nade dveře do KD pořízeny 
přístřešky proti dešti. V obci bylo vysazeno ně-
kolik okrasných stromů, natřen plot kolem KD a 
vrata hasičské zbrojnice. 

Během roku 2007 zemřely 4 občanky: J. Ša-
nová 96 let, A. Grézlová 87 let, A. Klobouková 
83 let a L. Studená 86 let. Narodily se 3 děti: 
Alexandra Prucková, Veronika Langová a Jakub 
Čačka.                             za OV Vratislav Spurný 

ZNÁTE OBEC ČERVENKU? 
Z Litovle do Červenky je radost jít i jet.  

„Hrázkami“ nebo chodníčkem vedle silnice - je 
to opravdu jen kousek. Chcete jít pěšky? 
S kočárkem? Na kole? Žádný problém. Vedení 
obce nám cestu navíc zpříjemnilo výsadbou no-
vých stromů, abychom šli krásným prostředím a 
taky ve stínu. Jenže někdo si na nevinných stro-
mech vybil zlost. Škoda. Teď sice ještě pěšin-
ky „zdobí“ torza stromů, abychom si neutěšenou 
situaci zapamatovali, ale s novou výsadbou už 
se počítá. A kdo po pěšinách chodí? Obyvatelé 
Červenky chodí do Litovle za nákupy, k lékaři, 
za zábavou, za prací. A Litoveláci? Ti spíš re-
kreačně. A taky na vlak. Protože obec Červenka  
má hodně významné místo na hlavní železniční 
trati. Považte: jedete některým rychlým vlakem 
z Prahy, na nádražích avizují samá významná 
města, kde bude vlak zastavovat, a náhle co to? 
Rychlý spoj stojí v obci Červenka! 

V obci se daří udržovat tradice, Červenské ho-
dy první týden v srpnu jsou vyhlášeny široko 
daleko. Na akce podobného druhu je na kra-
ji obce parádní místo „Olše“. V malém parčíku 
jsou dva kurty s umělou trávou, menší pro tenis 
a nohejbal, větší pro nohejbal a volejbal a je  
o oba velký zájem. Je tam taky fotbalové hřiště a 
dostatek místa i pro další aktivity, třeba letní 
karnevaly a pouťové atrakce. 

Před kaplí svaté Pavlíny na Svatoplukově uli-
ci, nejstarší ulici obce, je umístěn dřevěný kříž  
s postavou Ježíše Krista. A důkazem toho, jak 
vedení obce pečuje o památky, je to, že 
od března 2008 kříž zazářil obnovenou krásou. 
O restaurování se postaral místní občan, pan Že-
nožička.    

Z čeho má starosta Červenky, obce s 1384 
obyvateli, pan Jaroslav Vlk, největší radost?  

Raduje se z dílčích úspěchů. Jak sám říká, 
s chválou se musí pomalu. 

A co mu dělá starosti? Vandalismus. Tolik 
zničeným stromů! A taky to, že obec Červenka 
pořád nemá kanalizaci. A taky silniční obchvat 
obce.  

 

ZNÁTE OBEC SENIČKU? 
Do Seničky je to z Litovle nějakých 11 km. 

Cesta na kole je nenáročná a cíl opravdu za to 
stojí.Víte, že obec Senička byla v roce 1994 vy-
hlášena památkovou zónou? Jinými slovy to 
znamená, že se musí zachovávat kolorit vsi.  
A víte, že v Seničce je naprosto mimořádná 
technická památka? Ohrady proti povodním  
z roku 1859. V tom roce povodeň smetla ploty a 
zídky a místní obyvatelé spoušť vyhodnotili ja-
ko trest svaté Magdaleny za to, že den jejího 
svátku neuctili odpočinkem od práce. Po posta-
vení ohrad voda pod nízkými arkádami prošla 
tam, ale už nemohla zpět. Jak to fungovalo? To 
se musíte přijet podívat do Seničky a zeptat se 
místních obyvatel. A za ohradami jsou lázně. 
Lázně? Senička bývala známá chovem koní a 
v těchto místech se koně koupali. Místní obyva-

telé jsou na svoji obec poprávu pyšní a taky se o 
ni náležitě starají. Považte: říká se, že v Seničce 
býval kdysi hrad nebo snad tvrz, který možná 
obývala Eliška z Kunštátu a polní cestě k těmto 
místům dodnes Seničtí říkají Eliščina cesta. 
Chodilo se po ní do kostela a tahle cesta prý ni-
kdy nezaroste! Zajeďte se podívat. Nejen že ne-
zarostla, ale je i vymetená! Obyvatelky obce by 
ani nedovolily, aby to bylo jinak. Další oblíbe-
nou procházkou je lesní cesta na Famky. Famky, 
tedy famílie. Jinak Nové Dvory. Anebo cesta 
k Senické skále - Svořének. A co teprve Rajčur! 
V areálu je kromě fotbalového hřiště nově vybu-
dovaný rybník a dva mokřady. Do Rajčuru vás 
dovede cyklotrasa a v letním období vás uvítá 
malá hospůdka. V  Seničce a jejím okolí je ně-
kolik drobných sakrálních staveb – Boží muka a 
křížky. A co je téměř neuvěřitelné – všechny 
jsou opraveny! Není divu, že jsou obyvatelé Se-
ničky spokojeni. 

 
Z čeho má starosta Seničky, obce s 323 oby-

vateli, pan Jiří Matoušek, největší radost? Těší 
ho zájem o obec. Považte, v loňském roce se 
přijely na obec Seničku podívat hned tři autobu-
sy zájemců najednou! A co mu dělá starosti? 
V nejbližší době by rád zahájil stavbu kanaliza-
ce. Vyjde to nebo ne?                                  E.V. 

Rok s rokem se sešel a posuďte sami, jak se nám naše obce vylepšily.  

Ještě k výsledkům Tříkrálové sbírky na Li-
tovelsku. V obci Slavětín bylo v Tříkrálové 
sbírce vybráno celkem 1 203,- Kč. Omlou-
váme se za údaj uvedený v Litovelských no-
vinách, který udával pouze 203,- Kč.    

Redakce 



Prostřednictvím našich novin jsme již infor-
movali o akci dobrovolných hasičů z Měrotína, 
kteří koncem minulého roku sesbírali na Pardus-
ce plnou vlečku odpadů. Akce na vyčištění loka-
lity od nepořádků tady pokračují. 

Koncem března pracovníci Technických slu-
žeb Litovel ve spolupráci s odborem životního 
prostředí a firmou .A.S.A. zlikvidovali černou 
skládku, která trápila obyvatele Chudobína a ná-
vštěvníky Pardusky několik let. Po stránce orga-
nizační byla likvidace této skládky náročná, od-
padky se nacházely na dně těžko dostupné strže. 
Navíc to byl z velké části velkoobjemový odpad, 
takže samotná manipulace s ním byla velmi ob-
tížná. Na skládku, kam tento odpad patří, byly 
odvezeny celkem tři tuny odpadu – pneumatiky, 
křesla apod.!  

Snahou je vytvořit na Pardusce prostředí 
atraktivní pro turistiku a využít přírodních krás, 
které toto místo skýtá. Za příznivého počasí je 
možné z kopce Parduska přehlédnout celý masiv 
Jeseníků, při dobré viditelnosti lze dohlédnout 
až na Hostýnské vrchy. 

Aby se návštěvníci mohli zastavit a vychutnat 
krásu, kterou vyhlídka z Pardusky nabízí, roz-
hodlo se Město Litovel vybudovat na kopci jed-
noduchou odpočívku, stůl a dvě lavice.  

Současně s vybudováním odpočívky na Par-
dusce vzniknou odpočívky pro cyklisty, a to na 
cyklostezce mezi Litovlí a Vískou, u hájenky za 
Šargounem a bude opraven altánek s lavičkami 
za Litovlí směrem k Šargounu. Celkový náklad 
nepřesáhne 50 tis. Kč.                                    red. 

V poslední době se stalo zvykem, že mnozí 
občané a podnikatelé našeho města ukládají ko-
munální odpad nejen do nádob k tomu určených 
(tj. do popelnic o objemu 110 l, 240 l nebo kon-
tejnerů o objemu 1100 l), ale i do igelitových 
pytlů různé velikosti. Často se stává, že v den 
svozu komunálního odpadu jsou některé ulice 
doslova „zarovnány“ různými pytli s odpady. 
Městský úřad Litovel, odbor ŽP upozorňuje 
všechny původce odpadů, že v takovém případě 
porušují obecně závaznou vyhlášku Města Lito-

vel č. 1/2006, čl. 2, odst. č.5, kde je definována 
sběrná nádoba: sběrná nádoba je typizovaná 
nádoba určená k odložení a ke shromažďování 
komunálního odpadu do doby jeho svozu 
(popelnice, kontejner, odpadkový koš). 

Toto ustanovení ve vyhlášce má svoji logiku. 
Pohled na ulice plné pytlů nepůsobí esteticky 
zrovna nejlépe, navíc se vžijme do role pracov-
níků firmy, zajišťující svoz, kdy musí kromě po-
pelnice zlikvidovat dalších pět, šest pytlů s od-
pady. Často se stává, že pytle jsou staré, děravé 

a celý odpad se vysype na zem. Nemusíme asi 
vysvětlovat, že celý svoz se potom výrazně 
zpožďuje a narušuje celkově organizaci práce.  

Dle výše uvedeného ustanovení ve vyhlášce 
by tedy odpady měly skončit pouze v typizované 
nádobě a pracovníci svozové firmy  nejsou po-
vinni pytle plné odpadů sbírat. Občanům dopo-
ručujeme, aby v případě jednorázového vzniku 
velkého množství odpadů (např. při jarním nebo 
podzimním úklidu) odvezli tento odpad do sběr-
ného dvora. V případě, že zjistíte, že vám dlou-
hodobě jedna popelnice již nestačí, pořiďte si 
raději další popelnici.  

 
Všichni podnikatelé by měli mít smlouvu na li-
kvidaci komunálního odpadu a vést si průběž-
nou evidenci vzniklého odpadu. I u nich počet 
popelnic musí pokrýt dostatečně vzniklý objem 
odpadů. V nejbližší době Městský úřad Litovel, 
odbor ŽP ve spolupráci s Městskou policií Lito-
vel, budou v den svozu komunálního odpadu 
kontrolovat způsob likvidace komunálního od-
padu od podnikatelů. Pokud se prokáže, že da-
ný podnikatel nemá smlouvu na likvidaci od-
padů, nebude mu odpad odvezen. Totéž samo-
zřejmě platí o odpadech, které jsou uloženy do 
igelitových pytlů či jiných nevhodných nádob 
(beden, kartonů apod.). Upozorňujeme na sku-
tečnost, že podnikatelům, kteří likvidují odpad 
v rozporu se zákonem o odpadech a vyhláškou 
Města hrozí poměrně vysoká pokuta.  

Pavel Kurfürst 

Město Litovel, odbor životního prostředí se trvale zabývá problematikou odpadů. Ještě loni se 
na litovelském hřbitově shromažďovaly odpady z úpravy hrobů volně na zem. Dnes pro tyto úče-
ly slouží stejně jako na hřbitově v Rozvadovicích kontejner, okolí hřbitovů tak působí důstojněj-
ším dojmem.  

Také na hřbitově v Rozvadovicích bylo odstraněno nevzhledné úložiště odpadů z plynosilikátu a 
nahrazeno kontejnerem. Kolem hřbitova byly vykáceny náletové dřeviny a prostor byl vyčištěn 
od různých nepořádků. Ještě na jaře zde bude provedena dosadba dřevin. Úpravy okolí obou 
hřbitovů provedlo Město ve spolupráci s Technickými službami Litovel. 

Jak to vypadalo před a jak to vypadá po úklidu černé skládky u Papcelu nám přesvědčivě dokladují 
fotografie. Úklid provedly Technické služby Litovel, bylo odvezeno celkem 6 vleček nepořádku.  



PRÁZDNINY U MO ŘE - Španělsko Santa Susanna  
20. - 29. 6. 2008                                                            Cena od 8 600,- Kč 
zahrnuje: ubytování v hotelu s vlastním bazénem, pokoje s vlastním soc. 
zařízením a balkonem, plnou penzi, pitný režim, dopravu (autobus, tra-
jekt), pedagogický dozor, delegáta, veškerá pojištění, potřebný materiál, 
odměny, využití bazénu, balíček na zpáteční cestu… 
VHODNÉ PRO SAMOTNÉ DĚTI I RODINY 
                                                                                 Mgr. Ivona Odstrčilová 
 
LETNÍ TÁBOR VIDNAVA - tábor pro děti od 7 let.  
2. - 12. července 2008                                                         Cena 3 000,- Kč 

Zdeněk Reiter 
 
LÉTO S BENEM - LT v Penzionu FIT – Velké Losiny 
6. – 12. července 2008                                                     Cena 2 550,- Kč  
zahrnuje: ubytování, stravu, pitný režim, dopravu, pedagogický a zdra-
votní dozor, potřebný materiál, odměny                   Miroslava Grulichová 
 
ČAROVNÁ CESTIČKA - Příměstský tábor  
7. - 11. července 2008                                                            Cena 950,- Kč 
výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí s návštěvou zajímavých míst. 
Připraveny jsou hry a výtvarné hrátky s různými materiály, z kterých si 
děti vyrobí spoustu krásných dárků.                                         Alena Černá 
 
LETNÍ TÁBOR CAKOV s mezinárodní ú častí 
12. – 18. července 2008                                                      Cena 2 300,- Kč  
zahrnuje: ubytování, stravu, pitný režim, pedagogický a zdravotní dozor, 
potřebný materiál, odměny                                     Hedvika Weberová, DiS 
 
HRY BEZ HRANIC - LT Vidnava s integrací postižených 
12. – 23. července 2008                                                      Cena 2 950,- Kč 
zahrnuje: ubytování, plnou penzi, pitný režim, dopravu, pedagogický  
a zdravotní dozor, potřebný materiál, odměny pro děti   

Mgr. Jana Čekelová 
 
RODIČE S DĚTMI V CAKOV Ě 
19. – 26. července 2008                                                      Cena 1 950,- Kč  
zahrnuje: ubytování, stravu, pitný režim, dopravu, pedagogický a zdra-
votní dozor, potřebný materiál, odměny                                  Alena Černá 
 
TATANKA VITKU – LÉTO BÍLÉHO BIZONA 
Letní tábor v Cakově u Senice na Hané 
27. 7. – 3. 8. 2008              Cena 2 200,- Kč 
zahrnuje: ubytování, plnou penzi, pitný režim, odměny pro děti, pedago-
gický a zdravotní dozor                                                        Ing. Pavel Sova 
 
JAK SE KROTÍ PUBERŤÁCI- LT pro –náctileté v Cakově 
3. – 9. srpna 2008                                                             Cena 1 500,- Kč 
zahrnuje: ubytování, plnou penzi, pitný režim, pedagogický a zdravotní 
dozor, odměny pro děti                                                         Šárka Grunová 

5. dubna            Litovelské Pomoraví na jaře. Vycházka do jarní přírody. 
Sraz v 9.00 hodin u DDM na Komenského ulici v Litovli. Účastnický po-
platek činí 20,- Kč. Vychovaný pes může s Vámi!               Ing. Pavel Sova 
 
6. dubna            Scrabbliáda - soutěž ve skládání scrabble. Začátek ve 
14.00 hod. v DDM Komenského. Startovné 20,- Kč.        Mgr. J. Čekelová 
 
11. dubna          Pletení z pedigu. Zveme všechny milovníky ručních pra-
cí. Na tuto akci je nutné se předem telefonicky  objednat předem. Akce 
probíhá v DDM Staroměstské náměstí od 17.00 hod. Cena je 30,- Kč.  

             Alena Černá 
 
12. dubna          „O erb města Litovle“  – taneční soutěž je určena taneč-
ním skupinám ze Severomoravského kraje. Začátek soutěže je ve 13.00 
hod. ve sportovní hale při ZŠ Vítězná. Vstupné: 50,- Kč dospělí, 25,- Kč 
děti. Občerstvení zajištěno.                                                        Alena Černá 

13. dubna          Volné malé modely – letecká soutěž - zúčastnit se mo-
hou děti se svými házedly na letištní ploše v Příkazích. Začátek akce je  
v 8.30 hod. Zájemci se mohou hlásit přímo v DDM.  

Alena Černá, Slavoj Vespalec, Oldřich Čep 
 
17. dubna          Litovelský skřivánek – pěvecká soutěž - určeno všem 
dětem s láskou ke zpěvu. Začátek je ve 13.00 hod. v budově DDM Staro-
městské náměstí.                                                                         Alena Černá 
 
21. dubna          Okrskové kolo dopravní soutěže „Mladý cyklista“.  
Určeno pro žáky škol od 4. ročníků. Soutěž proběhne v prostorách ZŠ Ví-
tězná a na dopravním hřišti. Další informace v DDM.  

Mgr. I. Odstrčilová 
 
26. dubna          Výměnná setkání železničních modelářů. Nádraží ČD  
v Července od 7.00 hod. Pronájem stolu 20,- Kč, vstupné: děti 5,- Kč, do-
spělí 10,- Kč.    Mgr. Ivona Odstrčilová 
 
Každý čtvrtek od 15.00 hod. (3., 10., 17. a 24. dubna) Dopravní hřiště 
pro veřejnost. Děti mladší 10 let jen za doprovodu osoby starší 18 let. Po-
platek 5,- Kč za zapůjčení koloběžky nebo kola. V případě nepříznivého 
počasí se hřiště zavírá (bezpečnost dětí).                  Mgr. Ivona Odstrčilová 

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

fax: 585342448 

Program na měsíc duben 2008 

Místní organizace - Česká strana sociálně demokratická Litovel  
a Dům dětí a mládeže v Litovli  

pořádají dne 1. května 2008 tradiční  

Prvomájový dětský den  
Bude připravena řada zábavných soutěžních disciplín, projížďka na 

koních, nafukovací hrad, hasiči – ukázka pro děti, nafukovací balónky.  
K poslechu hrají Piňovští kanci 

Místo konání: Areál dopravního hřiště a park Míru.  
Začátek v 9.00 hod. 

Bufet s občerstvením: párky v rohlíku, bramboráky s tvarůžky, 
limonáda, cukrovinky.                       Srdečně zvou pořadatelé 

Pod vedením paní Hedviky Weberové se děti pustily do pečení perníč-
ků s velikonoční tematikou. V domě dětí a mládeže se po celý den nes-
la příjemná vůně perníkového pečiva. Dívky si nazdobené perníčky 
odnesly domů jako výslužku pro šmekustranty.                     Foto: J.M. 

V únoru se žáci 4. B třídy ZŠ Ví-
tězná v Litovli zúčastnili pobytu na 

základně Domu dětí a mládeže v Cakově a kurzu s tematikou dopravní 
výchovy. Kurz organizovala Mgr. Ivona Odstrčilová, která si ke spoluprá-
ci přizvala odborníky z autoškoly, zdravotníky, policisty i znalce na výba-
vu kola. Děti prožitkovou formou získaly spoustu znalostí a dovedností  
z oblasti, ve které se denně pohybují, ale také si odnesly milé vzpomínky 
na bezvadný kolektiv dětí i dospělých. 

Děkujeme všem z litovelského DDM a přejeme hodně zdaru  
v následujících kurzech.                              Žáci 4. B ZŠ Vítězná v Litovli  



V únoru se v naší mateřské škole 
konala svatba Ondráška a Aničky. 
I když jsou ještě malí, platí slova:  
„Láska kvete v každém věku“. Na 
svatbě nechyběli svědci, kteří vše 
stvrdili svým podpisem. Následo-
val vroucí polibek, bohatá hostina 
a veselice, jak se patří. 
Přejeme, aby jim tato láska vydrže-
la co nejdéle.  

Kolektiv MŠ Čihadlo 

V úterý 11. března 2008 se Gymnázium Jana Opletala v Litovli stalo po-
prvé ve čtrnáctileté historii hostitelem regionálního kola hodnocené pře-
hlídky gymnaziálních pěveckých sborů Gymnasia cantant. V  České re-
publice se konalo celkem sedm přehlídek.  

Celá soutěž spočívala ve vzájemné konfrontaci jednotlivých sborů ve 
dvou kategoriích. Méně obsazená byla kategorie S s povinným repertoá-
rem, do které se přihlásilo deset sborů z celé České republiky, hojněji byla 
zastoupena kategorie V s volným repertoárem, kde soutěžilo celkem 35 
sborů. Litovelské gymnázium hostilo 5 sborů z Olomouckého kraje, pře-
hlídky se zúčastnily sbory z Přerova, Šternberka a Uničova v kategorii V  
a PS PALORA v kategorii S.  

Soutěžní den zahájila ředitelka gymnázia RNDr. Jitka Krausová. Ne-
směla chybět ani odborná porota, která posuzovala soutěžní výkony. Sbor-
mistryním z gymnázia se ji podařilo zajistit ve složení: Prof. PhDr. Pavel 
Klapil, CSc., Doc. PaedDr. Pavel Režný, Ph.D. a Tomáš Motýl, sbormistr 
DS Motýli ze Šumperka. Porotci rozhodli o postupu litovelského PS PA-
LORA do celostátního kola, které se bude konat v Brně, PS Gymnázia Ja-
kuba Škody z Přerova byl vyslán na celostátní přehlídku jako host.  

Celý den se nesl v přátelském duchu, který vyvrcholil nácvikem společ-
né skladby Siyahamba. Dirigování vystoupení se s radostí chopila mladá, 
leč šikovná Kateřina Skácelová z Přerova. Nácvik a společné provedení 
písně ukončilo tento příjemný den. Podařilo se naplnit dlouholetý záměr  
sbormistryně PS PALORA Marcely Barvířové – uspořádat na půdě zdejší-
ho gymnázia přátelské setkání sborů a sbormistrů Olomouckého kraje.  

Myslím, a z celého srdce doufám, že to tak cítili všichni zúčastnění,  
a proto nezbývá dodat nic jiného než: Na shledanou příště! 

                                                                                    Michaela Kašparová 

Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu výtvarného projektu 
Gymnázia Jana Opletala v Litovli a Gymnázia v Uničově 

 
BAROKNÍ SKVOSTY OLOMOUCKÉHO REGIONU 

aneb  „OŽIVLÉ BAROKO“  
Vystavujeme v Městské knihovně Litovel a v prostorách Gymnázia 
Jana opletala v Litovli                Výstava potrvá do 29. dubna 2008 

 
Městská knihovna po 9 – 12, 13 – 18  út, čt 9 – 12, 13 – 17, pá 13 – 16 

GJO otevřeno v době školního vyučování 8 – 15 hod. 

2008

Dívky z pěveckého sboru GJO Palora sledují v publiku vystoupení hos-
tujících sborů. 

MYSLIVECKÁ PRODEJNA  
Josef Frolich UNIČOV, Dr. Beneše 87  

(bývalá prodejna kol)  
Nabízí: 

       veškerý sortiment mysliveckých potřeb 
             oděvy – obuv – doplňky 
 
Zde také kynologická prodejna  
granule pro psy – pamlsky – vodítka – obojky a další 
 

Dále nabízíme: obranné spreje – nože a nůžky pro domácnost a další 

DOBŘE ZAPLATÍM za části uniforem, vyznamenání,  
fotografie apod. od legionářů a vojáků z obou světových válek.  

Tel.: 608 420 808 

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

WWW.SEPREALITY.CZ  
•  prodej RD v centru Litovle, nyní vy-
užíván ke komerčním účelům, po re-
konstrukci, cena: 5,5 mil. Kč. 
•  prodej podkrov. bytu 3+kk v Litovli, 
cihla, OV, 110 m2, kuch. linka, vest. 
skříň, sklep, garáž, cena: 1,99 mil. Kč 
•  prodej RD Brníčko u Uničova 4+1,
novostavba, pozemek 500 m2, cena: 
1,999 mil. Kč 

•  prodej zahrady v Cholině, 1000 m2, 
chatka, oplocená, cena: 250 tis. Kč. 
•  prodej pozemku – st. parc. v Litovli, 
1150 m2, inženýrské sítě na poz., cena: 
790,- Kč/m2.  
•  pronájem kanceláří v Olomouci, ul. 
Ostružnická, 6 kancel., 174 m2 s přísl., 
nájemné 22.500 Kč/měs + energie 
•  pronájem obch. prost. v centru Olo-
mouce, I. PP 120 m2, I. NP 125 m2, náj. 
60.000 Kč/měs+energie 
 
Hledáme pro naše klienty ke koupi 
byty 1-4+1 v Litovli a blízkém okolí. 

Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2008/2009: Mateřské 
školy Litovel, ul. Gemerská 506 a ul. G. Frištenského č. 917, zapisují 
děti do MŠ pro šk. r. 2008/2009 v době od měsíce února do dubna 
2008. Zápis probíhá v hlavních budovách i na odloučených pracoviš-
tích: MŠ Kollárova, MŠ Čihadlo a MŠ Unčovice. 
Ředitelství škol bude informovat rodiče o přijetí dítěte do MŠ písem-

ným rozhodnutím na základě přihlášky, která je k dispozici v MŠ. 

Pronajmu panelák. byt 3+1 v Zábřehu, zvýšené přízemí, blíz-
ko centra, v klidné lokalitě. Plast. okna, šatna, balkon. Cena 5 500 + 
inkaso (voda, plyn). Informace tel. 737 658 565. 



Malá obec Tři Dvory u Litovle, ležící částečně 
v CHKO Litovelské Pomoraví, má kolem 250 
obyvatel. Je tady aktivní sbor dobrovolných ha-
sičů, který již od roku 2000 každoročně organi-
zuje také sběr odpadků. Od prvopočátku spolu-
pracuje s Odborem životního prostředí Města 
Litovle, který vychází těmto aktivitám vstříc za-
půjčením ochranných pomůcek a zajištěním od-
vozu a likvidací sesbíraného odpadu.  

Martin Skácel, velitel SHD ve Třech Dvorech, 
který zorganizování sběru zajišťuje, uvedl:  
„Také letos jsme se už nemohli dívat na to ne-
spočetné množství odpadků a začali jsme 
s jejich sběrem v katastru obce, hlavně kolem 
silnice od Litovle směrem na Tři Dvory až po 
les u Pňovic, dále ve směru k Července.  

Sběr probíhá vždy začátkem jara, než nová 
vegetace odpadky opět „ukryje“. Jakožto každo-

roční organizátor akce zjišťuji, že postupem ča-
su se k nám přidává stále více třídvorských ob-
čanů, kterým není lhostejný neutěšený stav naše-
ho okolí a kteří jsou ochotni sami ze své vůle 
obětovat volný čas i pro něco tak užitečného, 
jako je ochrana toho nejcennějšího, co kolem 
sebe máme, a tím je naše příroda. Při úklidu se 
nás sešlo již kolem třiceti, od těch nejmladších 
až po ty starší. Akce má hlavně u mladistvých 
také výchovný charakter. Každý účastník sběru 
si uvědomí, kolik odpadu se v takovém obyčej-
ném příkopu skrývá. Mnohdy jsme překvapeni 
věcmi, které dokáží lidé bez rozmyslu do příro-
dy vyhodit.  

Nejčastějšími odpadky jsou PET lahve, obaly 
konzumního zboží, dále pneumatiky, ledničky, 
autobaterie. Pravidelně zde nacházíme v igelito-
vých pytlích i části zvířat, je to obvykle „značně 
zapáchající záležitost“.  

Je až s podivem, že každý rok ve stejných mís-
tech sesbíráme až 3500 kilogramů odpadu. Pod-
le toho je vidět, jací jsou mezi námi bezohlední 
lidé. Přesto, že každý z nás povinně platí poplat-
ky za odvoz komunálního odpadu a má možnost 
bezplatně ukládat nebezpečný odpad ve sběr-
ných dvorech, tak nadále je příroda zatěžována 
vyhazováním odpadků z projíždějících vozidel a 
zakládáním černých skládek. Připadá mi, že to 
dělají jedni a ti samí lidé, kteří z toho mají asi 
nějaký požitek? A těm chci vzkázat: Styďte se! 

Touto cestou děkuji všem účastníkům sběru 
odpadků, kteří si svého okolí váží,“ uvedl na 
závěr pan Martin Skácel.            SDH Tři Dvory  

Evropsky významná lokalita (EVL) Litovel-
ské Pomoraví je součástí postupně se tvořící 
soustavy evropských chráněných území sousta-
vy Natura 2000. Předmět ochrany EVL Lito-
velské Pomoraví je představován jak různými 
typy přírodních stanovišť, tak několika druhy 
živočichů. Jedním ze vzácnějších, veřejnosti 
ne zcela detailně známých druhů, tvořících 
předmět ochrany zdejší EVL, je i kuňka ohni-
vá (Bombina bombina). 

Kuňka ohnivá je drobná žába, dorůstající 
pouhých 4 – 5 cm. Shora blátivě šedozelená 
barva přechází na břiše do kontrastní mozaiko-
vité modročerno-červenooranžové kresby, kte-
rá je pro tento druh typická a objevuje se už na 
velmi malých žabkách. Je jedním ze dvou zá-
stupců tohoto rodu žijícího v České republi-
ce – tím druhým je kuňka žlutobřichá 
(Bombina variegata). 

V ČR se kuňka ohnivá vyskytuje nejčastěji 
v nižších nadmořských výškách, a to přede-
vším v různých mělkých a vodní vegetací za-
rostlých stojatých vodách, včetně těch, které 
jsou zavodňované jen po část roku a v letním 
období postupně vysychají. Osidluje i pobřež-
ní pásma některých rybníků, pokud zde nachá-
zí odpovídající podmínky – zejména bohaté 
porosty pobřežních rostlin. Důležitým fakto-
rem umožňujícím výskyt druhu v lokalitě je 
přímý osvit hladiny vody a samozřejmě i odpo-
vídající kvalita vody. 

Jde o žábu, která tráví ve vodě většinu roku 
(pokud tedy lokalita v průběhu léta nevysy-
chá). Živí se různými bezobratlými živočichy 
(korýši, larvy hmyzu a pod.). V období jara a 

počátku léta dochází průběžně k páření žab, 
přičemž vajíčka jsou kladena ponejvíce na 
vodní rostliny. Pulci se líhnou po cca 10 dnech 
(v závislosti na teplotě vody) a k přeměně  
v malé žabky dochází přibližně po 2 měsících. 
Mladé žabky žijí ve vodě spolu s dospělými až 
do podzimu, kdy kuňky vodní plochy opouště-
jí a stěhují se postupně do různých úkrytů,  
v nichž přečkávají zimu (hromady listí nebo 
dřeva, pukliny skalního podloží, atp.).  

Na území Litovelského Pomoraví se kuňky 
vyskytují především v jeho západní polovině, 
kde osidlují jak drobné tůňky, tak i některé 
větší vodní plochy. Výskyt kuněk na lokalitě 
lze zjistit nejsnadněji podle typického, sice do-
sti tichého, ale zcela nezaměnitelného volání 
samců: „u.......u.......u.......“. Toto volání se 
ozývá obzvláště za teplých jarních a časně let-
ních večerů. 

Kuňky, podobně jako mnohé ostatní druhy 
obojživelníků, jsou v dnešní intenzivně využí-
vané krajině postiženy především silným úbyt-
kem vhodných biotopů. Došlo k němu v minu-
losti jak postupnou přeměnou krajiny na kraji-
nu velkoplošně zemědělsky obhospodařovanou 
(zánik drobných vodních ploch a mokřadů), 
tak i vlivem znečištění prostředí (včetně zne-
čištění vody). Ochrana kuněk se tedy soustře-
ďuje na ochranu jejich posledních zbytkových 
populací. Péče o tento silně ohrožený druh 
spočívá ve snaze zabezpečit odpovídající pod-
mínky pro jeho další přežití údržbou stávají-
cích lokalit a také postupnou tvorbou vhod-
ných lokalit nových.     O. Dočkal, SCHKO LP 

Autorem fota je Jan Vrbický, SCHKO LP 



Jak snaď všeci vijó, dědina Savin leži jenom 
malé kósek od Litovle. Dete tam furt do kopeč-
ka, minete Chodobin a dule Novó Ves, a dež vás 
ešče nebodó bolet čape, octnete se vprostředko 
celkem hlobokéch lesu na mistě, kde se odedáv-
na křižovale kostelni ceste. Já tam temo řikám 
Chvilečková křižovatka. Je to chvilečka do teho 
Savina, chvilečka do Měrotina, chvilečka na 
Novó Ves a o málinko věči chvilečka do Slavě-
tina. To misto se menoje Na Pindě a staři osed-
léce mo řikávale Pindolka. Jak jož sem nazna-
čel, dokola só krásny hloboky lese, kery se ta-
hnó na naše maly poměre pěkně do daleka. Bé-
vaji plny řébku, jahod, strožen a všelejakéch 
inéch plodu, takže návštěvnik nikdá neodende s 
prázdnó. Staři řikávale, že za dávnéch dob tam 
bévalo moc a moc zvěřene. Jeleňu a srncu, co se 
předváděle, nepočitanéch, ošáke ste mosele od-
hrnovat, abe se Vám nemotale pod nohama, a 
akorát před divočákem ste mosele trocho hébnót 
kelkama, abeste neměle natrženy gatě. Take ale 
pré v tech lesich bévale vlce. Ti bele jejich sko-
tečnéma pánama. Dež takové pocestné spichal a 
chtěl si trocho zkrátit cesto přes smrčeno, mohl 
take dopadnót všelejak. Te šelme chodile decky 
ve smečkách po šterech e po pěti, abe dobře svó 
kořisť ohnale a oštvale. Bele dosť chetři ti vlci! 
No ale jak šil čas, tož lese pomalinko oseřele, 
srnek sice zvostalo a zas se rozmnožojó až běda, 
ale takovyho jeleňa tam neovidiš a divočáci maji 
strach věči než ve. A tak vlci, dež viděle, že néni 
z čeho žet, pomalo, ale jistě ten kraj opostile a 
dnes tam jož néni ani jeden.  

To sem si meslel poměrně do nedávna, ale jak 
ovidite dál, krotě sem se mélel. O čem vám včel 
povim, néni zas tak klasická pověsť, na kery ste 
bele ode mě zvekli. Je to vlastně popis skotečné 
odálosti, jenom mina só vemešleny, abe mě ne-
keři nepřešle rozbit čoňo, za to, že je menojo na 
plnó hobo. Ten vcelko banálni přiběh se stal po-
měrně nedávno, e dež pro nekery mladši ročnike 
to muže bet jak v pravěko. To belo tehdá, dež 
zemědělci bele ešče kolchoznikama, fabrikanti 
topičema a Komanči nebele žádni indiáni.  

Lojza Šmakalu bel óplně normálni klok. Béval 
sice v Litovle, kerá kdese slola jako okresni 
město, ale srcem a došó bel patriot jedné z okol-
nich dědin. Já řikám klok – no bel jož dospělé 
chlap, ale protože měl všelejaky zájme, kery mo 
krásně naplňovale ževot, zvostal klokem e ve 
svéch pětadvaceti letech. Bel jož po vojně, práco 
dělal, keró decky chtěl a měl celkově docela 
šťastné ževot. Jenom jedno neměl. Ženskó. Né, 
že be o něho nebel zájem, deť nebel až tak ška-
redé, ale on sám bel trocho přelitavé ptáček. 
Tam zobnót, toť klofnót, ale nic na stálo. No a 
jedna si zamanola, že to změni. Vendulka Vařé-
ková po něm tak dlóho pomrkávala, že si nemo-
hl nevšimnót. A protože doopravde nebel žádné 

dobové krč, začal si s tó děvčecó náramně ožé-
vat. Jož spolo bele pár měsicu a obóm to velece 
dobře svědčelo. Vendulce jak zázrakem zmizele 
z čela všecke boláke a Lojza bel spokojené jak 
koala na eukalypto. Ale jak to tak bévá, všecky-
ho do časo. Jednyho letniho dňa se obá miláčci 
domlovile, že be měle verazet na nejakó zábavo. 
V to dobo se každé pátek, če soboto nekde neja-
ká konala, tak nebel problém si vehlidnót nekeró 
dědino a zajit se tam pobavit. Tak se ojednotile 
na tem, že jož dlóho nebele Na Pindě. „Včel tam 
bode ta naša kapela, pře keré sme se zeznámile, 
tož jedem tam!“ A jele. Areálek tam béval pěk-
né. Pódium pro mozekante belo sice maly, ale 
mily, parket bela vlastně betónová plocha a na 
ni se svijelo nepočitanéch páru e samostatně se 
bavicich mlaďochu. Večerni les bel ozářené 
lampiónama a cely to tam belo takovy moc hez-
ky. Zrovna tak akorát na oděláni si dobré nála-
de. No a to si Lojzek odělal náramně brzo. Neja-
ké kamarád z mokré štvrti ho hneď po začátko 
zábave vzal pod křédlo a pořáď do něho cose 
nalival. Vendulce se to moc nelébilo. Přece je-
nom si řikala, že be se ji měl věnovat vic, dež s 
ňó přešil, no né? Ale protože nechtěla bet sató-
reje a navic před všeckéma, tak temo nechala 
hladké pruběh. Šak neseděla dlóho. Prvni taneč-
nik přešil hneď, jak si s kelimkem kofole sedla. 
Chvilo dělala drahote, že čeká Lojzo, ale pak 
neodolala a šla do kola s Fandó z Měrotina, ke-
ryho znala ešče od základke. Tak zábava obiha-
la, Alois se pak vrátil a tancoval s ňó take, ale 
bel jož takové – no řekl bech, dosť načaté. No, 
to so moc jemné. Zkrátka, ožral se jak zákon ká-
že. Motal se na tem parketě jak motél Emanuel a 
Vendulce se to zasé moc nelébilo. Lojzek řádil 
jak Travolta. Veskakoval, juchal, no zkrátka se 
dobře bavil, e dež meslim o okolnim světě ne-
měl moc povědomó. A jož bele tře hodine a ko-
nec zábave. Mozekanti se rozjele dom, ledi 
zrovna tak a Lojza zvostal trčet o pódia sám. 
Před chvilkó se mo zazdálo, že mo Vendulka 
říká zbohem, ale jak bel piclé, nedokázal si to 
spojit dohromade. No jistě, že mo děvčeca otek-
la. Co s chlapem, keré jo nevnimá? Přece nepu-
de dom pěške. Tak se domlovila ze známéma a 
ti jo vzale autem do Litovle. Dlóho s Lojzó cló-
mala, ale ten jenom mrčel, ať ho nechá bet, že se 
prospi a pak donde sám. „Jak chceš, šak pro- 

 

cházka tě neoškodi,“ na to Vendulka a odjela. 
Belo tak pul štvrté a Lojzovi začlo bet zema. 

Měl jenom tričko, sice měl dlóhy gatě, ale e dež 
bela letni noc, přece jenom bel večir rozpařené a 
zpocené, a jak to začlo schnót, tak se třisl jak 
ratlék. Sedl si na patnik a nechápavě hleděl před 
sebe. „No nic, odpočeno a pomale pudo směrem 
dom, šak neco stopno,“ broči si pro sebe ten 
hlópák. Jak debe nevěděl, že v takovó dobo a 
ešče k temo v nedělo nikdo nikde nejezdi. Všeci 
spijó jak zabiti, kemopak be se chtělo kdese raj-
zat? Tak se zdvihl z teho stodenyho patnika a 
vekročel směrem k Litovle. De po selnice, po 
pravé straně má les, po levé take, meditoje a na-
tahoje krok, abe bel co nérychléš doma, dež na-
jednó – Hrom tě zabi!!! 

Ocitěl strašedelnó bolesť na zadni části prdel-
ke. Sakra, co je to? Jak dež se do něho zakósne 
nejaká potvora! Bál se zpomalet, abe nedošlo k 
néhoršimo. Tak de dál, bolesť neostává. Nao-
pak, je čém dál věči. Lojzek jož to nemuže vedr-
žet a tak zastavoje a zprudka se otoči. Nic. Je-
nom dlóhatánsky zaveti rozčeři doposuď klidnó 
a skoro svató noc. A drohy. „Sakra, snaď to néni 
…..!!!“ Zebere všecke sele a snaži se co né-
rychléš otikat. Mělo be to jit, je to trocho z kop-
ce. Za chvilo be měl bet jož na dohled Chodo-
bin! Ale seberychléši běhe nepomužó. Bolesť se 
stopňoje a Lojza jož je na konco sel. Je sice rá-
zem střizbé, ale to nic neřeši. A veti je slešet 
čém dál bléž. Hrome, kameň! Chce ho zvihnót, 
mosi se přece bránit! A zas nikde nikdo. „Co je 
to za čáremáre,“ ovažoje nahlas. A zas je toť ta 
hrozná bolesť. „Au, au, au!!!“ Znovo zaveti – 
ale sakra, deť to vel on sám!!! 

Tak probihala celá cesta dom. Lojza se svalel 
ořicené na lužko a hekal jak prvorodička. „No te 
ale vepadáš, se celé?“ vice ho rozespalá Vendul-
ka. „Meslim mě něco přepadlo a zežralo mě pul-
ko řeti!“ šťuká Alois. „Okaž te hrdino, no ja, to 
veléčime. Žes te tróbo, seděl na nečem stode-
nym? Jak be né! Přestaň jož řvat a běž se omet, 
smrdiš jak stádo schořu.“ 

Jak to belo dál, meslim jož ani nemosim řikat. 
Jenom maly ponaočeni: Né každé vlk má štere 
nohe a né každé se dá odstřelet.  

 
Z Hanácké ambasáde, kerá zaznamenává  

jakyse jarni probozeni, Petr Linduška. Osobně. 

Soutěž pokračuje! V minulém kole uspěly: 
Irena Filipová, Zdena Elgnerová a Alena Pla-

ničková z Litovle. Zapojilo se 9 soutěžících. 
Řešení zasílejte do redakce novin do polovi-

ny měsíce. Následující den budou vylosováni 
tři výherci, kteří obdrží zdarma tříměsíční před-
platné Litovelských novin.  

 
Adresa redakce:  
Městský úřad Litovel, nám. Př. Otakara 778, 
784 01 Litovel. 

Tentokrát bez předlohe pana Martina Stróhala 

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    



Agentura HARLEKÝN Praha uvádí komedii o nekončících patáliích 
dvou klaunů na penzi Willie Clark a Al Lewis - slavné komické duo (The 
Sunshine Boys). Po jedenácti letech se mají opět sejít a pro televizi natočit 
nejzdařilejší číslo. Je to vlastně jejich labutí píseň. Staří páni se ale nemo-
hou dohodnout, ačkoliv se v podstatě mají rádi, vzájemně se stále jen 
dráždí a vůbec není jisté, jak to s oběma tvrdohlavci nakonec dopadne. 

Neil Simon, z jehož pera toto úsměvné dílko pochází, má vzácnou 
schopnost vidět pod komickým vnějškem svým postavám do duše a hledá 
v nich to podstatné - lidské. „Nikdy nezačínám psát s úmyslem napsat ko-
medii a vždy začínám napřed promýšlet všechny tragické rysy svých po-
stav“, říká autor. Dodejme jen, že najednou je z toho legrace. Dobrá legra-
ce. Ono totiž - párkrát se srdečně zasmát vůbec není pro život diváka málo 
významné. 

Hrají: Petr Nárožný, Ladislav Mrkvička, Jan Čenský a Libuše Švormová 
Režie: Pavel Háša 

Přijměte pozvání na toto znamenité představení, které se koná 17. dubna 
v 19.00 hodin ve Velkém sále Záložny v Litovli. Vstupné: 200/180/150 
Kč. Předprodej: Městský klub Litovel nebo TIC (Bavi).                      -MK- 

Vokální soubor GENTLEMEN SINGERS se sídlem v Hradci Králové 
byl založen absolventy Českého chlapeckého sboru Boni pueri v roce 
2003. Svým komorním složením a různorodým repertoárem se stal uniká-
tem na české sborové scéně a jedním z nejznámějších a nejžádanějších 
mužských vokálních souborů v České republice.  

GENTLEMEN SINGERS pravidelně hostuje na významných festiva-
lech, natáčí hudební pořady pro rozhlas i televizi a spolupracuje s několika 
hlasovými poradci, dirigenty, skladateli a muzikology u nás i v zahraničí. 
Díky tomu si vydobyl uznání posluchačů, kritiků a recenzentů nejenom  
v České republice, ale i v Německu, Španělsku, Nizozemsku, Belgii, Lu-
cembursku, Polsku, Tunisku, na Slovensku či ve Spojených státech ame-
rických. Během své krátké historie uskutečnil na 200 koncertů.  

Soubor GENTLEMEN SINGERS účinkuje na svých profilových kon-
certech bez doprovodu nástrojů, tzn. a capella. Mladí zpěváci interpretují  
s naprostou samozřejmostí a obrovskou muzikálností zcela odlišné hudeb-
ní styly. Repertoár zahrnuje gregoriánské chorály, renesanční polyfonii, 
období klasicismu, romantické skladby, vokální tvorbu 19. a 20. století, 
lidové písně z Čech, Moravy a Slovenska, současné písně národů celého 
světa zpívané v původních jazycích a americké spirituály. Výběr z tohoto 
repertoáru je zachycen na dvou albech souboru s názvy CANTO ERGO 
SUM (Zpívám, tedy jsem) a Gentlemen Singers LIVE, která byla velmi 
kladně ohodnocena v několika hudebních časopisech.  

Vokální soubor GENTLEMEN SINGERS působí v současné době pod 
záštitou rektorky Univerzity Hradec Králové a je zastupován pražskou 
Agenturou J+D. Odborná hudební kritika označila Gentlemen Singers za  
„vokální naději a živou vodu pro českou sborovou scénu“. 
Členové souboru: Ondřej Kopřiva, Pavel Zámečník, Petr Pytlík, Jan Ně-

meček, Martin Struna, Aleš Malý, Lukáš Merkl, Petr Svoboda a Richard 
Uhlíř. 

Koncert KPH se uskuteční 21. dubna v 18.00 hodin v krásném prostře-
dí Mladečských jeskyní u Litovle. Odjezd autobusu z náměstí Přemysla 
Otakara v 17.15 hodin (jízdenka je v ceně vstupenky). Vstupné: 80 Kč. 
Předprodej: Městský klub Litovel.                                                        -MK- 

Stracené ráj je kapela z Mezec kósek od Olomóca. Od vzniko v roko 1994 
hraje jenom pisničke z vlastni tvorbe. Ze začátko bele aji nejaky česky, ale 
včel ož jenom hanácke otextovany. Žánrové záběr je veleké, od nejakyho 
folkroko přes bigbit, tvrdy blues až po metal. Tade se temo řiká hanácké 
bigbit. Všecko hanácke.  
Kapela za dobo své egzistence vedala dvě demo CD. První v roko 1996 s 
11 pisničkama a drohy v roko 2000 se 12 pisničkama. Meze leďma se o 
rozšéřeni postarale hudebni piráti. V roko 2007 vešlo posledni třeti CD. 
Toto cédo je oficiálni cédo Stracenyho Rája. Je na něm 13 pisniček, vi-
deoklip a fotke z natáčeni ve studijo. 
Návrhu na méno kapele belo hodně, ale nakonec se vebral název podle 
pisničke od Progresu - Ztracený ráj (The Lost Of Paradise). Belo to dobry, 

ale protože bele hanáci jak polena, bel to Stracené Ráj. Vyhoda názvo be-
la, že se dá pochopit dovijak a v každé etapě vyvoja osobnosti členu kape-
le to znamenalo neco inyho. Každé asi má svuj stracené ráj. 
Co se vestopováni tyká, tak kapelo mužete zastihnót semtam na nejakym 
hudebnim festivalo. Neni teho ale moc, só to takovy hanáčti lenoši.  
Složeni kapele je: Marek Veróbal, Karel „Koodl“ Ošťádal, Marek Ošťá-
dal, Lukáš Mikolka, Tomáš Otěkalu. 

Tož hanáci e hanačke, přespolni aj domáci, přendite na koncert do Vel-
kyho sálo Záložne v Litovle v soboto 26. dobna ve 20.00 hodin na ten je-
diné pravé hanácké bigbit. Vstupny je v předprodejo 100 koron, na mistě 
150 koron. Předprodej zajišťoje Městské klub Litovel nebo TIC (Bavi), 
decky na náměsťi Přemysla Otakara II. v Litovle.                                –MK- 

PŘÍPRAVNÝ VÝBOR SENIORKLUBU 
VÁS ZVE NA PŘEDNÁŠKU MUDr. IVO POSPÍŠILA 

 
ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY SENIORSKÉHO V ĚKU 

 
KTERÁ SE USKUTEČNÍ VE STŘEDU 23. DUBNA V 17.30 hod. 

VE SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI DPS (u kostela). 

Další plánovanou akcí, na kterou zveme všechny zájemce, bude cyklo-
výlet za poznáním části Mikroregionu Litovelsko. V souvislosti 
s ukončením výstavy „Mladeč – Nové Zámky – Sobáčov“ v litovelském 
muzeu navštívíme 19. dubna 2008 právě obec Mladeč a její místní část 
Sobáčov. Můžete se těšit mj. na prohlídku nové kaple sv. Floriána, zasta-
víme se u elektrárny a památného stromu, v Sobáčově si prohlédneme 
mlýn a pilu. Průvodcovské slovo máme po celé odpoledne přislíbeno od 
pana Bohumila Knébla. Sraz ve 13.00 hodin na návsi v Mladči. 

          Výbor MSL 
Muzeum Litovel oznamuje čtenářům Litovelských novin, že v neděli 

24. února 2008 v 10 hodin dopoledne Česká televize zařadila do pořadu 
Toulavá kamera reportáž věnovanou místní stálé expozici řemesel. Česká 
televize má na svých webových stránkách archiv reportáží, a tak pokud 
jste pořad neviděli a máte o dění v muzeu zájem, navštivte http://www.
ceskatelevize.cz, odkaz i Vysílání nebo přímo http://toulavakamera.ct24.
cz a příslušný příspěvek si znovu vychutnejte.  

Muzeum Litovel připravuje výstavu věnovanou turistice. Slavnostní za-
hájení proběhne dne 1. května 2008 od 10.00 hodin ve výstavním sále 
muzea za účasti členů Klubu českých turistů. Výstava potrvá do konce 
září denně (mimo pondělí a úterý) od 9.00 do 17.00 hodin.                  RoN 



PONDĚLÍ 9.30 – 11.30 hod. DOPOLEDNE S KAŠPÁRKEM 
cvičení, zpívání, výtvarná tvořivost. (děti 2,5 – 4 roky), 1. patro 
14.00 – 16.00 hod. MÁMO, UD ĚLEJ SI NA SEBE ČAS  
odpolední posezení u čaje a kávy, pro maminky s dětmi, 2. patro  
17.00 – 18.00 hod.  ANGLI ČTINA PRO PŘEDŠKOLÁKY  
(děti 5 – 7 let), 2. patro  
18.10 – 19.30 hod.  ANGLI ČTINA PRO DOSPĚLÁKY A PUBER-
ŤÁKY,  2. patro  
 
ÚTERÝ 8.30 – 10.00 hod. CVIČENÍ PRO MAMINKY S MI-
MINKY - (děti 2 – 12 měsíců), 2. patro 
9.30 – 11.30 hod. DOPOLEDNE S KAŠPÁRKEM – cvičení, zpívání, 
výtvarná tvořivost, (děti 1,5 – 2,5 roku), 1. patro 
17.00 – 18.00 hod. CVIČENÍ SE ŠAŠKEM ROLNIČKOU  
PRO RODIČE A DĚTI, (děti 2,5 – 4 roky), 2. patro 
18.00 – 18.30 hod. POHÁDKOVÁ BABI ČKA  – čtení a vyprávění 
pohádek z knížek, (děti 2,5 – 6 let), 2. patro 
vždy první úterý v měsíci 20.00 – 22.00 hod. TÝM DOBROVONÝCH 
MATEK , 2. patro 
 
STŘEDA   9.30 – 11.30 hod. RYBIČKOVÁ ŠKOLI ČKA, hlídání dě-
tí, klienti MC (děti 2,5 – 3 roky), 1. patro 
16.30 – 18.00 hod. VÝTVARNÉ TVO ŘENÍ S DĚTMI PŘED-
ŠKOLÁTKY - (děti 4 – 6 let), 2. patro  
1x za měsíc PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER, odborníci z různých oblastí  
 
ČTVRTEK     9.30 – 11.30 hod. CVIČENÍ SE ŠAŠKEM ROL-
NIČKOU PRO DĚTI A RODI ČE (děti 1,5 – 2,5 roku), 2. patro 
17.00 – 18.00 hod. ANGLI ČTINA HROU  PRO DĚTI (4 – 5 let)  
A RODIČE, 2. patro  
18.00 – 19.30 hod. ANGLI ČTINA PRO RODI ČE ZAČÁTEČNÍKY  
hlídání dětí zajištěno v 1. patře 
20.00 – 21.00 hod. MAMINEC – relaxační cvičení na balónech s hud-
bou – posilování, 2. patro 
 
PÁTEK   9.30 – 11.00 hod. BABY KLUB  (děti 1 – 1,5 roku), 1. p. 
13.00 – 14.00 hod. PORADENSTVÍ – RODINNÉ, SOCIÁLNÍ 
(telefonicky objednat) 1. patro  
 
 
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 

KRAJINA DUŠE  keramika A. Švestkové-Janečkové 
3. – 25. 4., Výstavní síň MK, PO-ČT: 8-15 hod.,  
PÁ: 8-13 hod., SO: 10-13 hod, volný vstup  

VERNISÁŽ : středa 2. 4. 2008 v 17.00 hod. 
 
ROCK 3 
sobota 5. 4., Malý sál Záložny, 18.00 hod., vstupné: 60 Kč 
účinkují: Voodoo Coils - rode (pořadatel), Drunkey Monkeys - rockenroll, 
Dark White - heavy metal  
 
BESEDA SDRUŽENÍ SPES A SENÁTORA MUDr. VAVROUŠKA 
pondělí 7. 4., Malý sál Záložny, 16.00 hod. 
na téma pomoc předluženým domácnostem a insolvenční zákon 
 
INTIMNÍ HOVORY  
středa 9. 4., Velký sál Záložny, 8.15 a 10.00 hod., vstupné: 40 Kč 
beseda s MUDr. Radimem Uzlem, pro žáky II. st. ZŠ a střední školy, včet-
ně veřejnosti 
 
OKRESNÍ PŘEHLÍDKA KEYBORD Ů A AKORDEONŮ 
středa 16. 4., Koncertní sál MK, 8.00 – 13.00 hod. 
pořadatel: Základní umělecká škola Litovel 
 
NEIL SIMON: „VSTUPTE“  
čtvrtek 17. 4., Velký sál Záložny, 19.00 hod., vstupné: 200/180/150 Kč 
divadelní komedie dvou klaunů na penzi (P. Nárožný, L. Mrkvička, J. 
Čenský, L. Švormová) 

ŘVALI AŽ SPADLI - repríza  
pátek 18. 4., Velký sál Záložny, 19.00 hod., vstupné: 75 Kč  
parodická divadelní show skupiny MANIACI (spolupořadatel: Ag. Bavi) 
 
GENTLEMEN SINGERS – vokální devítičlenný soubor – koncert KPH,  
pondělí 21. 4., Mladečské jeskyně u Litovle, 18.00 hod., vstupné: 80 Kč 
odjezd autobusu z nám. Př. Otakara v 17.15 hod. (jízdenka v ceně)  
 
STRACENÉ RÁJ – hanácké bigbit 
sobota 26. 4., Velký sál Záložny, 20.00 hod., vstupné: předprodej 60 Kč, 
na místě 100 Kč  
koncert rockové kapele z Mezec kósek od Olomóca 
 
PRVNÍ ABSOLVENTSKÝ KONCERT  
úterý 29. 4., Koncertní sál MK, 14.00 – 18.00 hod.  
pořadatel: Základní umělecká škola Litovel 
 
PŘIPRAVUJEME: HRADIŠ ŤAN (6. 5.) – kostel sv. Marka v Litovli 
EVA HENYCHOVÁ  (23. 5.) – kostel sv. Filipa a Jakuba v Litovli  
HANÁCKÉ BENÁTKY (14. 6.)  
 
PŘEDPRODEJ: MK Litovel , nám. Př. Otakara 753, Litovel, tel.: 585 
341 633, e-mail: brustikova@mklitovel.cz 
TIC (Bavi) Litovel, nám. Př. Otakara 754, tel.: 585 342 300, e-mail: in-
fo@bavi.cz 

www.mklitovel.cz, www.mestolitovel.cz  
                   ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 

AKCE V DUBNU:  
 

Čtvrtek 17. 4. 2008  
OSLAVY 5. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MATE ŘSKÉHO 

CENTRA RYBI ČKA 
dopoledne program pro pozvané hosty – oslava 5. výročí založení 

MC Rybička, představení kmotrů MC  
– manželé Jindřich a Agnes Štreitovi ze Sovince  

od 12.00 – 16.30 hod.  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MC RYBI ČKA  
Přijďte se podívat a něco hezkého si vyrobit, bude zde ukázková 

výroba a prodej dřevěných hraček (1. patro)  
Informace pro každého, hry a soutěže pro děti s rodiči (2. patro)  

 
Středa 23. 4. 2008 od 18.00 – 19.30 hod.  
PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER na téma:  
PŘÍPRAVA NA KONKURZ DO ZAM ĚSTNÁMNÍ   
Nejčastější otázky u pohovoru k přijímacímu řízení a složení 
strukturovaného životopisu. Přednáší Ing. Pavla Bakalářová 

Velikonoční zajíček se všem vydařil. Travička vyrostla a děti spolu  
s rodiči vyrobily z vajíčka kuřátko a narcisek. Maminky také stihly ve-
likonoční dekorace do svých domovů. Děkuji všem zúčastněným.   J. B. 



Letos se narodilo nejvíce dětí od roku 1994, 
které porodily matky ze silných populačních 
ročníků druhé poloviny 70. let. Zvedl se i počet 
dětí na jednu matku na 1,4 dítěte, ale podle de-
mografů porodů brzy ubude, když za 5 – 8 let 
přijdou ke slovu rodiče ze slabších ročníků. Na-
še země se přibližuje bohaté západní Evropě stá-
le rostoucím věkem, ve kterém matky porodí své 
první dítě. Zatímco v osmdesátých letech bylo „

průměrné“ matce okolo dvaadvaceti, dnes jsou 
prvorodičky téměř o pět let starší.  

Stejně jako s plozením dětí nespěchají Češi 
ani s ženěním a vdáváním. Podle statistik se lidé 
berou stále méně a ve stále vyšším věku. Popu-
larita manželství dnes klesá v celé Evropě a to 
potvrzuje i další demografický údaj – počet ne-
manželských dětí v české společnosti roste – 
takto se letos narodilo přibližně každé třetí.  
Češi žijí déle a národ stárne. Za 15 let zestárla 

česká společnost o čtyři roky. Průměrný věk je 
nyní přes 40 let, v roce 1991 to bylo 36,5 roku. 
Je to způsobeno tím, že na straně jedné se lidé 
dožívají stále vyššího věku díky zdravějšímu 
životnímu stylu a lepší péči lékařů, na straně 
druhé se rodí stále málo dětí a ani loňský a letoš-
ní babyboom trend nezvrátil. 

U nás na Olomoucku mají podle posledních 
statistik nově narozené holčičky šanci dožít se 
79 let, kluci 73. A dnešní středomoravské pade-
sátnice mají v průměru šanci prožít ještě asi 31 
let; padesátník může doufat v prožití dalších té-
měř 26 let. Je tu ještě jedna dobrá zpráva – oby-
vatelé Olomouckého kraje mají lepší naději na 

dožití, než je celorepublikový průměr a tato na-
děje už od roku 2001 stále narůstá.  

Na střední Moravě se už druhý rok rodí stále 
více dětí. Letos jich přišlo na svět ve zdejších 
porodnicích o stovky více. V celém Olomouc-
kém kraji se narodilo 6 151 dětí (stav k 30. 9.). 
Rekordní počet novorozenců zaznamenala na-
še „domovská“ šternberská porodnice, kde se 
narodilo 982 dětí, včetně 14 dvojčat. Je to o 130 
více než v roce předcházejícím. 

Ubývání lidí v kraji se po létech zastavilo. Žije 
tu o 1 112 obyvatel více než na začátku roku. Za 
nárůst vděčí kraj lidem, kteří se během roku při-
stěhovali a tak poprvé od roku 1993 počet oby-
vatel neklesl, ale stoupl. Osob je zde 641 006 
(žen 328 326; mužů 312 680). Na růstu se podle 
statistiků významně podílel takzvaný kladný pří-
růstek stěhováním. Tak se zvýšil počet o 659 
osob. V okrese Olomouc bylo migrační saldo 
(rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhova-
lých) 424 lidí. Z osob přistěhovalých 44,5 % 
tvořili cizinci. 

 
V roce 2007 bylo v Litovli a integrovaných 

obcích uzavřeno 85 manželství (z toho 8 církev-
ní formou). Rozvodů bylo 51. Narozených dětí 
bylo 101 (chlapečků 52, děvčátek 49), zemřelo 
95 lidí (mužů 46, žen 49). Proběhlo 11 vítání 
dětí – přivítáno jich bylo 82. Nejčastější dívčí 
jména byla Tereza, Adéla a Eliška, chlapecká 
jména Jakub, Martin a Petr. 

Jaký je stav obyvatel v Litovli a integrovaných 
obcích k 1. 1. 2008. Celkový počet obyvatel je 

10 066 (mužů 4 996, žen 5 070). Dětí do 15 let 
je 1 392 (chlapců 695, dívek 697 – v případě 
zájmu se na každého dostane!). Dospělých nad 
15 let bylo 8 674 (mužů 4 301, žen 4 373). 

Celkem došlo k 626 změnám pobytu (u mužů 
301, u žen 325), nejčastěji přestěhováním (muži 
130, ženy 121) – celkem 251; odstěhovalo se 
204 obyvatel (mužů 87, žen 117); přistěhovalo 
171 (mužů 84, žen 87). 

Počty obyvatel dle částí obce nám říkají, že 
nejvíce jich žije v Litovli (včetně Chořelic), a to 
7 483 (mužů 3 706, žen 3 777), následují Naso-
bůrky - 496 (248:248!); Unčovice – 414 
(197:217); Myslechovice – 318 (155:163); Tři 
Dvory – 247 (132:115); Chudobín – 244 
(124:120); Nová Ves– 240 (125:115); Rozvado-
vice – 204 (92:112); Březové – 170 (85:85 !); 
Savín – 144 (75:69) a Víska – 106 (57:49). Cel-
kem tedy 10 066. 

Podle věkové struktury obyvatel je průměrný 
věk 40,02 roku (nejnižší je v Březovém – 39,63; 
nejvyšší ve Vísce – 42; v Litovli pak 39,94 ro-
ku). U dětí je u chlapců průměrný věk 7,03 ro-
ku, u dívek 7,37 roku. Nejvíce jich pochopitelně 
žije v Litovli samotné – chlapců 505, dívek 500. 
Občané muži mají průměrný věk 43,67 roku 
(nejvyšší v Savíně – 48,24, nejnižší v Chudobí-
ně - 42,27); ženy 46,87 (nejvyšší v Nové Vsi 
49,14, nejnižší opět v Chudobíně 43,71 roku). 
V Litovli samé, včetně Chořelic, žije 3 201 mu-
žů (jejich průměrný věk je 43,22 roku) a 3 277 
žen (průměrný věk je 46,83). 

PhDr. Josef Hubáček, kronikář města Litovle 

Město Litovel vyhlašuje soutěž o získání grantu  

ve výši 150.000 Kč na akci 
 

Dny evropského dědictví 
a Litovelské slavnosti 

 
Podmínky získání grantu: 

 
- podání žádosti, poskytnutí grantu a jeho vyúčtování se řídí 

zásadami pro poskytování veřejné finanční podpory podle 

usnesení RM 135/8 z 1. února 2007. Formulář žádosti je  

k dispozici na OŠKS nebo na www.litovel.eu 
 
- termínem konání akce je jeden z víkendových dnů od 13. 

do 21. září 2008 
 
- žadatel je povinen dodržet téma letošních Dnů evropského 

dědictví Památky v krajině a krajina jako památka 
 
- součástí žádosti o grant bude rozpis nabízeného kulturního 

programu 

- obálka s žádostí bude nadepsána Litovelské slavnosti 2008 

- termín pro podání grantu je středa 30. dubna do 13.00 

hodin k rukám vedoucího OŠKS nebo na podatelně 
  
Přihlášky o grant budou posuzovány na nejbližším jednání 

rady města po termínu podání přihlášek.  

Kritériem pro přidělení grantu bude obsahová náplň akce.  

Město Litovel si ponechává právo grant nepřidělit a vyhlásit 

novou soutěž. 

Blahopřání  
V dubnu se dožívá 90 let  

pan Vojtěch Wilhelm z Litovle.  
Do dalších let hodně zdraví  

a spokojenosti přejí   
manželka a dcera s rodinou.  

Objednávky přijímá: 
Jitka Bušfyová,  

Sobáčov 56, 
tel: 608 402 672 

Přijímáme objednávky na: 
•  slepice před snůškou,  

•  kuřice, krůty, 
•  brojlerová kuřata 

DRŮBEŽ JARO 2008 

Zveme Vás do nového studia  
krásy a zdraví. Bezplatná poradna  

v péči o pleť a líčení.  
Masáže – relaxační, klasické, reflexní. 
Navštivte nás, budete spokojeni. 

Volejte na číslo 585 377 000  
nebo Kosmetika 721 362 562 

Masáže 775 237 274 
Najdete nás v Litovli – Nábřežní ul. 970 

(bývalá rehabilitace) 
Přijďte, těšíme se na vás! 



Vážení diváci, 
dovolujeme si vás pozvat na naše nové předsta-
vení Asterix a Obelix, jehož premiéra bude 
v pátek 11. dubna v 19.00 hod. na Sokolovně 
v Litovli. 

Kdo z nás by neznal komixy s Asterixem a 
Obelixem? Určitě je znají všichni, děti i dospělí! 

Naší předlohou se stal film režiséra Clauda 
Zidiho, ve kterém hlavní role Asterixe a Obelixe 
ztvárnili Gérard Depardieu a Christian Clavier. 

Postavy našich hrdinů si zahrají Vendula Jurá-
šová a Tomáš Vacek. Jejich dalšími kolegy na 
divadelních prknech budou Lukáš Malaska, To-
máš Pospíšil, Miluška Calábková, Jarda Skála, 
Pavel Bureš st., Jarda Hlavinka, Peťa Škobrtal, 
Peťa Dolinský a spousty dalších nadšenců.   

Neočekávejte od našeho představení vysoce 
umělecké dílo. Nehledejte v něm místa hodná 
hlubokého zamyšlení nebo mravního poučení. 
Přijďte na představení jako obecenstvo zbavené 
starostí a toužící se přenést zpět do dětských let. 
Moc rádi přivítáme obecenstvo, které bude 
s námi ochotně spolupracovat, aby příběh Galů 
a Římanů přinesl nám i vám divákům zábavu a 
dobrou náladu. Naším cílem je rozesmát vás, 
abyste domů odcházeli příjemně naladěni a 
s úsměvem na tváři.  

Vstupenky na všechna představení bude mož-
né zakoupit v knihkupectví ATLAS & ALFA na 
náměstí Přemysla Otakara v Litovli od března. 

 
Těšíme se na vás  
a přejeme příjemnou zábavu! 
 

herecký soubor amatérského divadla 
pod vedením Jany Burešové 

Řvali až spadli aneb Oskarománie….tak zněl 
název dalšího volného pokračování show kome-
diální skupiny Maniaci, kterou jsme měli mož-
nost shlédnout v premiéře v pátek 14. března . 

Opět po roce praskal Velký sál litovelské Zá-
ložny ve švech. Na příchozích nebyla tentokrát 
vidět zvědavost jako před rokem, kdy se po 11 
letech vrátili obnovení Maniaci na divadelní 
prkna. Snad každý se těšil na „zábavu a odrea-

govačku“, kterou skupina vloni předvedla.  
Skvělé „herecké“ výkony podali Luba Faltus, 

Viktor Kohout, Milda Dino Novák, Dr. Špunta, 
Kamila Navrátilová, Marek Faltus, Tomáš 
Ostřanský, Tomáš Fryblík, Věra Jarošová. Vtip-
ná satira, místy černý humor, zajímavé kulisy i 
kostýmy opět zazářily na jevišti k potěše všech 
diváků. Za vším tím skryto moře úsilí od všech 
účinkujících i doprovodného technického perso-

nálu, které si příprava představení vyžádala, to 
vše se opět promítlo do skvělé více než dvouho-
dinové show.  

Překvapení, pohádka, talk show, hudba, vel-
kofilm, osvětový pořad a ještě něco navíc… to 
je kompletní televizní nabídka a také oskarový 
program Maniaků.  

Víc prozrazovat nebudu, aby měli návštěvníci 
dalšího představení, které bude 18.4., to správné 
překvapení. Snad jen to, že je na co se těšit!  

Maniaci v silné sestavě opět nezklamali! Gra-
tuluji a přeji spoustu nápadů, sil a zdraví do dal-
ší práce…                                     za diváky K. M. 

I přesto, že vrtochy počasí připomínají spíše 
únor, turistická sezóna klepe pomalu na dveře. 
Jaro je v našem kraji zajímavým a lákavým ob-
dobím. Nejen že se po zimě opět otevírají pa-
mátky, ale v tuto dobu lákají k návštěvám i 
okolní lužní lesy, které jsou právě na jaře nej-
krásnější.  

Litovelské Pomoraví se těší stále větší oblibě 
především cykloturistů. Množství pozoruhod-
ných míst, nové cyklotrasy, které vedou převáž-
ně rovinatým terénem, dobrá sjízdnost i dalších 
tras – to jsou přednosti, jichž využívají přede-
vším rodiny s dětmi a milovníci pohodových 
výletů. Právě díky budování nových cyklotras a 
chodníků dochází ke zlepšení dostupnosti turis-
tických cílů a propojenosti obcí našeho mikrore-
gionu.  

Nejen pro cykloturistiku jsou dalším cílem 
známé památky:  

Pohádkový hrad Bouzov si i letos připravil 
několik zajímavých a známých akcí a šest pro-
hlídkových tras. Otevřeno je od dubna, a to o 
víkendech a svátcích v době od 9.00 do 15.00 
hod. V měsících květen až září je hrad přístupný 
od 9.00 do 16.00 hod., denně mimo pondělí. Od 
června do srpna je provozní doba prodloužena 
do 18.00 hod. Poslední prohlídka je vždy hodi-

nu před ukončením provozní doby. Úplný pře-
hled naleznete na www.hrad-bouzov.cz. 

Také zámek v Náměšti na Hané nabízí něko-
lik prohlídkových okruhů a celou řadu výstav. 
Po celou sezónu je potom připravena řada zají-
mavých akcí. Návštěvní doba v měsících duben 
až říjen je od 9.00 do 16.00 (jen víkendy a svát-
ky), v květnu až září od 9.00 – 17.00 hod., den-
ně mimo pondělí. Další informace na www.
zamek.namestnahane.cz. 

Mladečské jeskyně s tradičním okruhem jsou 
v provozu od dubna do října, návštěvní doba je 
9.00 – 15.00 hod. denně mimo pondělí, od květ-
na do září je prodloužena do 16.30 hod. 

Výběr ze dvou okruhů je možný v Javoříč-
ských jeskyních, návštěvní doba je stejná jako 
v Mladečských, s tím rozdílem, že v květnu až 
září je tady prodloužena do 17.00 hodin. Po-
slední prohlídka je vždy hodinu před koncem 
provozní doby. Ucelené informace můžete zís-
kat na www.caves.cz. 

Zajímavou zastávkou je jistě návštěva Hanác-
kého skanzenu v Příkazích. Otevřeno mají 
v měsíci květnu jen o víkendech a svátcích od 
10.00 až 16.00 hodin, od června do srpna platí 
tato otevírací doba denně mimo pondělí, v září 
je jen o hodinu kratší a to 10.00 – 15.00 hod.. 

Samotná Litovel rovněž nabízí spoustu zají-
mavých míst a památek. Kromě těch význam-
ných v centru města je denně – mimo pondělí a 
úterý - otevřeno muzeum. V červnu až září 

9.00 – 17.00, v květnu a říjnu je o hodinu kratší, 
9.00 – 16.00. Stálá expozice ve velkém sále při-
pomíná řemeslnou výrobu v Litovli a okolí v 1. 
polovině 20. století, další expozice je vždy za-
měřena k určenému tématu a je několikrát do 
roka obměňována. Bližší informace také na 
www.muzeumlitovel.cz. 

S turistickou sezónou opět začínají výstupy 
na ochoz radniční věže s průvodcem. Prohlíd-
ka je 2x denně v 10.30 a 14.00 hod. Rezervace 
je možná v kanceláři Turistického informačního 
centra na nám. Přemysla Otakara v Litovli.  

Velký zájem je také o exkurze ve zdejším pi-
vovaru. Ty je ovšem nutno předem zajednat! 

 
Mimo poskytování turistických informací 

zpracovává naše kancelář pravidelné měsíční 
přehledy kulturních akcí v Litovli a blízkém 
okolí. Informace jsou doplňovány také na strán-
ky www.mestolitovel.cz/ - kalendář akcí. V pří-
padě zájmu je možné si písemnou formou vyžá-
dat zasílání kalendáře akcí pravidelně každý 
měsíc i na Vaši emailovou adresu. K dispozici 
je také kompletní přehled akcí v Litovli a okolí 
na sezónu 2008. 

 
Za kolektiv infocentra přeje slunečné  

a pohodové jarní dny Kamila Matečková 
 

TIC (Bavi) Litovel, nám. Př. Otakara 754,  
tel.: 585 342 300, e-mail: info@bavi.cz 

Aste r i x  a  Obe l i x  

ŘVALI AŽ SPADLI - VELKÝ SÁL ZÁLOŽNY V LITOVLI 18. DUBNA 19.00 HOD. 



První den nás čekal poměrně náročný přesun z Taipei, na severu, až do 
Taitung City v jihozápadní části ostrova. Pokračování cestopisu 

Večerní volno v Taitung City mě po ubytování v hotelu zlákalo k blou-
dění po městě. Doslova. Nebylo ale čeho se obávat. Měl jsem kartičku ho-
telu v čínštině a lidé mě dlouho tápat nenechají, tolik už jsem o nich věděl. 
A vskutku, z řady motocyklů čekajících na červenou, se na mé lehké kýv-
nutí jeden odpoutal a přistál u mne. Byli dva a anglicky neuměli. Chvilku 
se mezi sebou bavili, asi si nebyli jisti. Pak řidič kývl dolů po ulici a na-
značil, že na konci mám jít doleva. I já měl ten pocit a tak jsem se vydal na 
cestu. Na konci jsem zabočil doleva a ocitl se v tmavé uličce, bez světel 
obchodů. Spoléhal jsem na Konfucia v srdci Číňanů a beze strachu kráčel 
dál. V tom se proti mně objeví motocykl a brzdí. Hele, to jsou ti dva, ří-
kám si. Usmívají se a křičí něco jako žon, šon, hai, hai... a mávají směrem, 
kterým jdu. O chvíli později se ocitám u svého hotelu. Uvědomuji si, že ti 
dva opustili svůj původní cíl a na tom motocyklu projížděli všechny bloky 
kolem, až konečně objevili ten můj hotel a jeli mi naproti tu novinu sdělit.  

V dalších dnech nás čeká návštěva městečka Lukang a tamního muzea, 
prohlídka národních parků Mopitou a Kenting, nejjižnější cíp ostrova, far-
mářský kraj, zásobárna ovoce pro celý ostrov. Typickými produkty jsou 
banány, ananas, kokos a mango. 

Stojím na majáku Oulapi a dívám se přes Taiwanskou úžinu směrem  
k čínské pevnině. Odtud je k ní nejblíže. Náš průvodce přidává k dobru 
bojový příběh o statečných obráncích ostrůvku Quemoyi. Postříleli všech-
ny námořníky lodi, která sem připlula z komunistické Číny a chtěla ostrov 
zabrat. Docela se v tom vyprávění vyžívá a napadá mě, jestli nebyl náho-
dou mezi těmi obránci. Stojím na místě, kterému se říká BLACK WITCH 
(prokleté), právě zde zahynulo mnoho lidí při tajfunech. Fouká opravdu 
silný vítr, ale tajfun to není, ubezpečuje mě průvodce. V létě prý přichází 
v průměru tak 12 tajfunů, většinou odtud. Přemýšlím, jaká je matematická 
pravděpodobnost, že se zde s tajfunem během svého měsíčního pobytu 
potkám. Výsledek mého bádání mě nijak netěší. Když už nějaký ten tajfu-
nek, tak, prosím pěkně, raději v televizi. 

Po dvou dnech pobytu v Kaohsiung City, největším rybářském i kontej-
nerovém přístavu Taiwanu, letím do Hualien City v středovýchodní části 
ostrova. Cesta letadlem je velmi příjemná, jednu chvíli vidím z okna celý 
přístav, na levé straně Jihočínské moře, napravo pak Tichý oceán.  

Zmíněné město je turistickým východiskem do oblasti národního parku 
GRAND FORMOSA TAROKO. Cestou se ještě stavíme v místě, kde se 
těží a zpracovává mramor, a pak již vzhůru ke zmíněnému parku. Kdysi se 
zde srazila pacifická a evropská tektonická deska a později pak asijská a 
evropská, a to vše vytvořilo dnešní, chtělo by se říct krásu přímo nadpo-
zemskou. Mramor stlačený a vyloupnutý ze země, jako byste procházeli 
tou nejkrásnější jeskyní a za každým rohem na vás čekalo nové a nové 
překvapení, vodopády, skály z mramoru, tu vidíte skalní seskupení v po-
době hlavy domorodého obyvatele ostrova, zde zase medvěda a onde ve-
verku. Cesta, která tudy vede, je poseta tunely a v nich vytesané otvory, 
aby se člověk mohl pokochat pohledem a o nic nepřišel. Stavět se začala  
v roce 1949 a ukončena byla před 6 lety. Stála pot a slzy a také lidské ži-
voty, jak praví pamětní deska. Leckdy se autobus s autem do jedné zatáč-
ky nevejdou a pak nezbývá než couvat. Podél cesty vedou pak turisticky 
značené stezky pro chodce, od 5hodinových po kratší. Kvůli nedostatku 
času jsme procházeli jen menší úseky, tak půlhodinové, ale i ty stály za to. 
Navštívil jsem věru již hodně krásných míst na světě, Grand Canyon  
v Arizoně, Monument Valley v Utahu, pokud vzpomenu ty nejznámější, 
ale tolik krásy na tak malém prostoru jsem snad ještě neviděl. Inu, oprav-
du FORMOSA, říkám si.  

Následoval už jen návrat do města Hualien a přesun na nádraží, tříhodi-
nová cesta vlakem do Taipei a vítej domů, usmívá se na mne recepční mé-
ho hotelu. Milá to slova.  

Cestovatelské střípky z Asie 
Na Taiwan mě přivedla letecká společnost, povídá rozložitý Texasan při 

vyprávění o cestování. Potřeboval jsem projet určitý počet mil, abych do-
stal pořádnou slevu na business class, no a Taiwan splňoval veškeré pod-
mínky... líbí se mi všude, kromě Ruska... ale Vladivostok má pěknou příro-
du kolem, ne? vmísí se do debaty Němec... ba ne, to je všechno postkomu-
nistické, platíš všude strašně moc a za nic, všechno tam ovládá mafie... 
oni Rusové jsou asi ten nejnešťastnější národ na světě, říká Němec, vidíš 
ty jejich strnulé obličeje, ani náznak úsměvu či života... Američané,
vmísím se do řeči, ti se usmívají v naději na dobrý obchod, ale víte, proč 
se usmívají Číňané?... aby zakryli nervozitu ze setkání... Ale víš co mně 
překvapilo? ujímá se opět řeči Texasan, že to samé co v Moskvě je i v Bu-
kurešti. To prostě není to živé místo jako je třeba Praha nebo Budapešť. 

Kromě toho, v Bukurešti mi tamní bankomaty odmítaly vzít moji kredit 
kartu. Když jsem se pak na to ptal, řekla mi moje banka, že se tam objevil 
neobvykle velký počet padělků karet. Tak prostě raději Bukurešť vyškrtli 
ze seznamu. Poučení pro mne - je dobré mít vždycky trochu hotovosti. 

Nejděsivější věci jsem zažil v Severní Koreji, říká ten Němec, to je sku-
tečný stalinismus, co se tam děje. Ještě s jedním Angličanem a Dánem 
jsme se ubytovali v luxusním hotelu, však taky za ty peníze... Na každého  
z nás byl jeden průvodce. Ten Dán měl s sebou mobil. Na hranici mu ho 
zabalili do celofánu a zapečetili. Neporušené pečetě pak musel ukázat při 
cestě zpět. V televizi na hotelu celou dobu ukazovali pionýry, jejich bojová 
umění a písně. Mají tam velké silnice, dálnice, a na nich prázdno a pusto. 
Z lidí, které jsme potkávali, nevyčteš nic. Mluvit s nimi nesmíš. Možná, že 
přece jen něco. Oni smí nosit na klopě odznaky svých vůdců. Viděl jsem, 
že každý měl odznak jen s Kim Ir Senem. Mladého Kima tam neměl nikdo. 
Třeba to byl výraz jejich tajné rebelie proti současnému Kimovi. Třeba... 
Jaký rozdíl pozoruji mezi Číňany na pevnině a tady? Zaprvé, zcela jistě 
tady umí řídit auta. Pak, řekl bych, je tady mnohem čistěji. Dbají na pořá-
dek. Na ulici neplivají, ani nečurají na veřejnosti. Zvláštní je, že tady umí 
normálně chodit. Tam, zdá se mi, každý šlape tak nějak divně, po patách. 

Hodláme se odstěhovat z Los Angeles do Šanghaje, říká pan Zeving 
Wang, jeden z oněch čínských Američanů. Manželka je kreslířka a pode-
psala tam dvouletou pracovní smlouvu. Můžeš přijet k nám, vmísí se do 
řeči Ruby, jen co dokončíme práci na novém domě... A to vy vážně hodlá-
te vyměnit Ameriku za komunistickou Čínu?... No, americké občanství si 
ponecháme, to je jisté, ale, víš, v US musíš tvrdě se životem bojovat, máš 
co chceš, to ano, ale život v Číně je lehčí a tak budeme žít tam. Nu ano, 
komunistické politbyro pořád ovládá zemi, ale ekonomicky se Číňanům 
daří lépe, a to je to hlavní. 

Život v Hong Kongu je OK, říká ředitel jedné společnosti odtamtud.  
Od připojení k Číně vzrostl jeho ekonomický význam desetkrát... No a co 
demokracie?... Ono to s tou demokracií nebylo nic moc ani za britské 
nadvlády. Moc se kritizovat nesmělo. A dnes? No, kritizovat můžeš, ale jen 
tak, jak je ti dán prostor. Nemůžeš vyrazit do ulic s kdejakým heslem. Ale, 
jak říkám, to nebylo ani za Britů. Takže jediné, skutečně významné omeze-
ní demokracie je v tom, že si nemůžeme přímo volit svoje orgány, ty jsou  
k nám dosazeny odjinud. A to je vše. Malý ústupek za blahobyt. 

Platy, služby a ceny 
Mé vyprávění by nebralo konce, pokud bych popisoval vše, co jsem na-

vštívil a viděl. Pokusím se omezit jen na ty věci, o nichž soudím, že by 
mohly čtenáře zajímat. 

Příjemnou zvláštností pobytu na Taiwanu (ale i v Japonsku) je, že není 
třeba zvažovat, kde dát spropitné, komu a v jaké výši. Hádat, zda se usmí-
vají proto, že spropitné bylo vysoké, anebo proto, že vás mají rádi takové-
ho, jaký jste. Spropitné prostě neexistuje. Hotelový poslíček vám donese 
věci na pokoj a nenatáhne ruku pro peníze, jak to známe z filmů. V restau-
raci nebudou pro sebe žádat desetinu ceny vaší útraty, na kterou mají ze 
zákona právo a nebudou volat policii, jestli odmítnete; jako se to stalo jed-
nomu českému turistovi v USA. Jel jsem, byť nedopatřením, taxíkem asi 
tři čtvrtě hodiny. Po celou tu dobu jsem přesně věděl, kolik mě to stojí; 
nevtíravý zvuk mě co chvíli upozorňoval na narůstající účet. Nebylo to  
v posledku tak zlé, na naše jsem platil nějakých 400,- Kč. Žádné spropit-
né, ovšem. Ani masérovi. Nikde. To se prostě u nich nedělá. 

Jen tak pro zajímavost, nevtíravý zvuk, jakousi zvonkohru, má i pope-
lářské auto při sběru odpadu. Je to milé.  

Miroslav Klučka. Pokračování příště 

 Typický ruch čínských ulic. Foto autor. 
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Vážení příznivci a hráči petanque, 
zveme Vás na náš letošní první turnaj pro veřejnost  

LITOVEL ÓPN 2008  
Je to turnaj trojic a zúčastnit se může kdokoliv. 

Koná se v sobotu dne 26. dubna 2008 
na hřišti u Sokolovny. 

Zápis od 8.15 do 8.45 hodin 
Začátek v 9.00 hodin 

 
Ředitel turnaje: Petr Škobrtal 
Hlavní rozhodčí: Jirka Beran 

Delegát (bude-li třeba): určí ČAPEK 
Doba trvání je celý den, předpokládaný konec v 18.00 hodin. 

Systém hry: skupiny, K.O., kompletní dohrávka až do konce pořadí. 
Startovné: 150,- Kč na osobu 

V ceně startovného je oběd a 1 nápoj. 
Ceny: poháry, medaile, čestné i věcné ceny. 

Neregistrovaní hráči hrají na vlastní nebezpečí. 
O občerstvení je postaráno, s sebou vezměte vhodné oblečení,  

dobrou náladu a hlavně dobré náčiní. 
Budeme aspirovat na PRESTIGE ! 

 
Pro všechny zájemce hrajeme večer před turnajem, tj. 25. dubna  
v 19.00 hodin ochotnicky novou hru Jany Burešové s názvem  

Asterix a Obelix. 
Zájemci mohou volat buď na telefon, mobil nebo e-mail Petra 

Lindušky a Pavla Bureše, kde je též možnost zajištění noclehu – 
buď se spacákem na Sokolovně nebo v nějakém jiném  

ubytovacím zařízení. 
Kontakty:  603 221 736, Bucom@Bucom.cz (P. Bureš), 775 

641 649, linduska.p@volny.cz (P. Linduška)  
 

Přihlášky do 24. dubna v knihkupectví Atlas alfa na náměstí 
Přemysla Otakara.  

Nebojte se a přijďte, zcela jistě se pobavíte a získáte nové přátele.  
Těší se na Vás celý náš slavný Klub Litovelského Petanque  

v čele se svým prezidentem. 
 

Za KLIP Litovel Petr Linduška. 

Blíží se závěr sezóny a volejbalisté vám při dosažených výsledcích 
mohou s uspokojením podat informace o dění v oddíle volejbalu při TJ 
Tatran Litovel, i o plánech a výhledech oddílu do blízké budoucnosti. 

V současnosti je evidováno v našem oddíle 130 členů s výrazným za-
stoupením mládeže a dětí. Kromě úspěšných registrovaných družstev 
mužů a žen, která se zúčastňují mistrovských utkání, je v oddíle zastou-
peno i družstvo „amatérů“, sestávající z bývalých aktivních hráčů volej-
balu. O výchovu mládeže se stará sedm kvalifikovaných trenérů.  

Vyřešit dlouholetý problém s nedostatkem kvalitních sportovních 
ploch v Litovli – to bylo pro vedení oddílu volejbalu hlavním cílem se-
zóny 2007/2008. Rozhodlo se zrealizovat dlouholetý plán na výstavbu 
nového sportovního areálu, jehož součástí je antukový kurt na tenis, vo-
lejbal, nohejbal a dvě multifunkční písková hřiště na plážový volejbal, 
plážovou házenou a plážovou kopanou. Sportovní areál již vloni začal 
sloužit ke spokojenosti všech – sportovních oddílů, veřejnosti i žáků 
místního gymnázia.  

V současné době jsme zahájili druhou fázi projektu, v níž hodláme  
v areálu vybudovat odpovídající sociální zázemí a zpříjemnit areál 
vhodnou parkovou úpravou. Od celého projektu si slibujeme zatraktiv-

nění sportovního vyžití ve městě. Především chceme oslovit hlavně 
mládež, přivést ji ke sportu a prospěšnému využití volného času. 

V letošním roce se budou v  areálu odehrávat mistrovská utkání růz-
ných sportovních odvětví, turnaje, sportovní exhibice a společenské ak-
ce. Informace o nich během sezóny naleznete na: 
www.tatranlitovel-volejbal.wz.cz a plakátovacích plochách města. 

Aktuální umístění našich družstev: 
Ženy, 2. liga                           průběžné 2. místo, prozatím historický  

                                                  úspěch družstva žen 
Muži, Krajský p řebor         průběžné 3. místo 
Juniorky, Krajský p řebor   průběžné 4. místo 
Kadetky, Krajský p řebor    průběžné 5. místo 
Starší žačky                           účast v elitní skupině Českého poháru 
Přípravka                             úspěšná příprava a nábor dětí do vyšších 

                                                  kategorií 
Děkujeme tímto Městu Litovel, generálnímu sponzorovi oddílu, spo-

lečnosti Papcel, společnostem Blumenbecker, JNS, Veroz, Rooth, AZ 
control, Hlaváček Auto, Dostaw, Ščučka Miloslav ml., stavební fi Hö-
nig a VHS Čerlinka za finanční a materiální podporu, jíž si velmi váží-
me a bez které bychom nemohli vyvíjet činnost na současné úrovni.  

Za oddíl volejbalu Tomáš Remeš 

Výlet, na který vás chci pozvat, je vhodný pro fyzicky zdatné cyklisty, 
jež jsou vybaveni dobrou technikou – kategorie horská kola. Samozřej-
mostí je použití bezpečnostní výbavy. 

Vyrazíme z Litovle po cyklostezce do Vísky, pokračujeme do Sobáčova 
a kolem restaurace STOP dorazíme po panelovém chodníku do Chudobí-
na. Před pomníkem T.G.Masaryka je informační tabule o chudobínských 
kostelích a obci. 

Dále pokračujeme kolem hospody na náves, odkud je pěkný výhled na 
zámek (ten je v současné době v rekonstrukci). Pokračujeme podle ohrad-
ní zdi zámeckého parku k budově bývalé sýpky z roku 1716. Tady zatočí-
me vpravo a směrem do kopce se vydáme k Pardusce. Dostáváme se k od-
bočce na vodojem, kde by se podle mapy ,,Významné stromy Litovle a 
okolí“ měla nacházet „Chudobínská lípa“. Tu však tady podle mapy ne-
hledejte, nachází se totiž asi 1 km severněji v poli. 

Pokračujeme do stále prudšího kopce po staré silnici, která je technic-
kou památkou, jež přečkala několik staletí. V tomto úseku musíme zcela 
jistě ze sedla a většina asi i pěšky. Nabízí se nám tak možnost pořádně si 
prohlédnout původní dláždění silnice včetně obrub. Dostáváme se tak na 
nejvyšší bod naší cesty – Pardusku (380 m n.m.). Z tohoto místa máme 
úžasný výhled od Králického Sněžníku přes Praděd až ke sv. Kopečku u 
Olomouce. 

Následující sjezd do Měrotína je nám maličkou odměnou za předchozí 
stoupání. Tato radost nemá dlouhého trvání neboť následuje další výjezd 
do kopce. Přejedeme přes silnici a po levé straně máme hospodu, budovu 
fary z r. 1772 a po pár metrech architektonickou perlu z roku 1618 – kos-
tel sv. Martina. Je zde sice informační tabule, bohužel již mírně omšelá. 

Od kostela sjíždíme prudce dolů a znova do kopce k Hradečné. Tento 
úsek je v poněkud horším stavu a vyžaduje více pozornosti. V Hradečné 
při vjezdu na náves odbočíme vpravo a zhruba po sto metrech zatočíme 
vlevo kolem sportovního areálu. Následuje velmi příjemný oddechový 
úsek cesty po solidní silničce. Před Pateřínem nás čeká jen kratší kopec a 
dál už sjezd přes náves.  

Po silnici (podle mapy červená značka) dojedeme do Bílé Lhoty, která 
nám nabízí Arboretum a v sousedství také hospůdku. 
Čeká nás další úsek cesty do Měníka (červená značka) a odtud náročná 

trasa Třesínským lesem k Mladečským jeskyním. Na návsi stojí hospoda, 
kde se můžeme občerstvit a probrat absolvovanou kopcovitou trasu. 

Pokračovat do Litovle můžeme po červené značce lesem, příjemná je 
také cesta po silnici k Sobáčovu a odtud opět po cyklostezce přes Vísku 
do Litovle. 

Trasa je vyznačena na mapě ,,Za dobrodružstvím malého Tvarůžka“, 
která je součástí ,,Balíčku cykloturistických tras Mikroregionu Litovel-
sko“.  

Pro zvýšení komfortu cyklistů i ostatních poutníků se na uvedené trase 
připravuje doplnění značení, informačních tabulí a plán pro rozvoj mikro-
regionu počítá i s vybudováním odpočívadel. 

Příjemné putování a hezké zážitky vám přeje Petr Vondrák 



PLAVECKÝ BAZÉN 
při ZŠ Vítězná 1250 v Litovli 

Aktuální provozní doba: 
  Pondělí        16.00 - 21.00 hod. 
  Úterý             7.00  -  8.00 hod. 
  Středa          16.00 - 19.00 hod. 
  Čtvrtek              7.00  -   8.00, 19.00 – 20.00 
  Pátek           16.00 - 21.00 hod. 
  Sobota         13.00 - 19.00 hod. 
  Neděle         10.00 - 19.00 hod. 
Ranní plavání: Út, Čt 7.00 – 8.00 hodin 
Plavecké kroužky Út, Čt 
Vstupné: Dospělí             30,- Kč/hod. 
                 Děti do 15 let   20,- Kč/hod. 
                 Záloha na klíč  30,- Kč 
Permanentní vstupenky: 
dospělí 250 Kč/10 hod., děti 150/10 hod. 
Pronájem celého bazénu 500 Kč/1 hod. 

Tel.: 585 156 225,228,  
Mobil: 739 557 878 
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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. dubna 2008. Uzávěrka příštího vydání Litovelských novin: 18. dubna 2008 

Dne 3. března 2008  
zahájen prodej 

ovocných a okrasných  
výpěstků 

 
Prodejní doba: Pondělí – Sobota 

 
okrasné výpěstky – sleva až 30 % 

 
Tel.: 585 968 011 
Fax: 585 967 067 

mobil: 777 763 167 
zd.uncovice@tiscali.cz 

 
 

Přijmeme: 
zahradníka a vedoucího zahradní-

ka, nejlépe s praxí. 
Tel.: 585 126 070, 585 342 829 

Pronajmu kanceláře v LitovliPronajmu kanceláře v LitovliPronajmu kanceláře v LitovliPronajmu kanceláře v Litovli    
se samostatným vchodem se samostatným vchodem se samostatným vchodem se samostatným vchodem     

a sociál. zařízením.a sociál. zařízením.a sociál. zařízením.a sociál. zařízením.    
Litovel, Palackého ul., tel. 608 883 844Litovel, Palackého ul., tel. 608 883 844Litovel, Palackého ul., tel. 608 883 844Litovel, Palackého ul., tel. 608 883 844    

    Přijmeme: Přijmeme: Přijmeme: Přijmeme:     

 skladníka a dělníky všech stavebních profesí skladníka a dělníky všech stavebních profesí skladníka a dělníky všech stavebních profesí skladníka a dělníky všech stavebních profesí....    
Informace tel.: 585 341 546, info@vymetal.com 

Setkání chovatelů exotického ptactva se koná 20. dubna 2008 v chovatelském areálu v Litovli. 

Oddělení pro dospělé 
• půjčování knih a časopisů  
• prezenční půjčování regionál. literatury  
• informační služby  
• meziknihovní výpůjční služba  
• kopírování  
• lekce informatiky a knihovnické lekce  
• besedy k literárním výročím  
• přístup na Internet  
• informace na CD-ROM prezenčně  

Oddělení pro děti a mládež  
(čtenáři do 15 let) 
• půjčování knih a časopisů  
• informační služby  
• lekce informatiky a knihovnické lekce  
• besedy k literárním výročím  

• přístup na Internet  
• služba pro tělesně postižené  
• informace na CD-ROM prezenčně   
Půjčovní doba 
Oddělení pro dospělé     
Pondělí            9:00 – 12:00     13:00 – 18:00 
Úterý                9:00 – 12:00     13:00 – 17:00 
Středa               zavřeno             
Čtvrtek             9:00 – 12:00     13:00 – 17:00 
Pátek                                         13:00 – 16:00 

Oddělení pro děti a mládež  
Pondělí            13:00 – 18:00  
Úterý                13:00 – 17:00  
Středa               zavřeno  
Čtvrtek             13:00 – 17:00  
Pátek                13:00 – 16:00 

nám. Svobody 675, 784 01 Litovel,  
tel. 585 342 450, e-mail: knihovna@knih-litovel.cz 

Informujeme zájemce, že je vypsáno výb ěrové řízení na 2 
strážníky M ěstské policie Litovel. Bližší informace o výběrovém ří-
zení naleznete na webových stránkách Města Litovel www.litovel.eu nebo na 
úřední desce v ul. Husově. Termín uzávěrky je 28. dubna 2008 do 12.00 hodin. 




