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Z ulice Palackého na ulici Poděbradovu –
naproti obchodu STRESS – 1. patro
Krásná, jak kvítek na modranském džbánku…
jsme za války recitovali se slzami v očích o naší
vlasti. I Litovel odpovídala básníkově obrazu.
Město bylo protkáno zelení na každém kroku.
Veselé pelargonie v oknech a čistě zametený
chodník byl věcí cti naprosté většiny majitelů
domů. Oblíbené „promenádní“ cesty dýchaly
vůní šeříků, jasmínů, lip… městský park bílými
svícny kaštanů a záhony letniček. Lesy se na jaře pyšnily bohatou květenou, vždycky i dostatkem lovné zvěře. Šargounské a mladečské louky
kypěly zdravím a nádherou rostlinného koberce,
bzukotem včel, tanci motýlů, hlasy cvrčků…
V Čerlince chytali kluci raky a v potoce u gymnázia žily škeble!
Dnes naše bydliště a okolí zšedivělo. Životní
prostředí, podrobené v minulém půlstoletí tlaku
nevídaných výsledků vědy a techniky, doprovázených neustálým zvyšováním výroby a nároků
přepravy, začalo vysílat varovné signály, nyní
všeobecně známé. Černou můrou moderní společnosti se staly ODPADY.
Naší veřejné správě v řešení tohoto zapeklitého problému nemůžeme prakticky nic vytknout.
Máme novou kanalizaci, čističky odpadních
vod, popelnice a kontejnery tříděného sběru jsou
pravidelně odváženy. „Litoveláci podstatně přispěli ke zřízení CHKO Litovelské Pomoraví…
Znásobil se počet technických služeb, uklízecí
čety udržují město v pořádku.
Bída nastává tam, kam placené služby nedosáhnou. Šíří se mezi námi NE-OBČAN, lajdák,
vandal. Odhazuje nepotřebné věci i značných
rozměrů (zatím beztrestně), kde se mu zachce, i
když existuje sběrný dvůr. I z Nečízu jsme už
vylovili starý bicykl. Mnohem hůř pláče
Třídvorka a jiná „zákoutí“ kolem města. Polní a

lesní cesty lemují nejrůznější cáry zejména plastikových odpadů, vítr je roznáší. Dělá se vám
špatně od žaludku. Zeptejte se těch, kteří
„bordel“ (promiňte) šli dobrovolně uklízet: žáci
našich škol s učiteli a pracovníky CHKO a
DDM.
Co se to s námi děje? Naše vlast se stává velikým smetištěm. Chráněni městskou správou i
proti píchnutí komárů drahým chemickým postřikem shledáváme zatěžko zamést před vlastním prahem. S daným stavem se však rozhodně
nemůžeme smířit. Jednorázová chvályhodná akce není řešením. Pořádek není jen otázkou estetiky, ale hlavně hygieny a lidského zdraví.
Krásná jak…? Slzy se derou do očí.
Den 22. dubna je již dlouhá léta slaven jako
Den Země. Toto datum bývá spojeno s řadou
aktivit, zaměřených na zlepšení životního prostředí na naší modré planetě. Takovouto akcí je
například Ukliďme svět (Clean up the World),
která proběhla koncem dubna po celém světě.
V okolí Litovle jsme alespoň malou měrou
k této akci rovněž přispěli. Ve dnech 27. až 29.
dubna jsme s dětmi a studenty odstraňovali
z krásné jarní přírody Litovelského Pomoraví
věci a materiál, které sem „odklidili“ někteří naši spoluobčané a které do přírody rozhodně nepatří! Nacházeli jsme zde mnohdy neuvěřitelné
věci. Staré pneumatiky, části oděvu, různé autodíly. V lese i v korytě Nečízu suverénně převládaly plasty, zejména PET láhve. Sesbíraný odpad jsme částečně na místě třídili a ukládali do
speciálně připravených pytlů s logem akce. Plné
pytle jsme uložili na místa domluvená s Technickými službami, odkud byly jimi odvezeny na
skládku nebo k dalšímu zpracování.

PRODÁM BYT v OV na ulici Vítězné
v Litovli. Byt je ve 2. NP s výtahem, má
vlastní ÚT a ohřev TUV, je volný k okamžitému nastěhování. Dům je po revitalizaci.
Informace na tel.: 608 756 600.
PRODÁM BYT 2 + 1 v OV na ulici Novosady v Litovli. Byt je ve 4. NP, užitná plocha 52 m2. Dům je po revitalizaci, zateplen
s novými plastovými okny. Je volný k okamžitému nastěhování. Info. tel.: 608 756 600
Práce na PC. www.internetjob.cz/kov
Akce se zúčastnilo 60 dětí ze základních škol
Vítězná a Jungmannova v Litovli a Gymnázia
Jana Opletala, spolu s pracovníkem Správy
CHKO Litovelské Pomoraví Radomírem Studeným. Za tři dny jsme sesbírali celkem 55 pytlů
odpadu, nepočítaje takový, který do pytlů nevešel (pneumatiky, železo, koberce...).
Námi sesbíraný odpad je však jen nepatrnou
částí celkového množství, které se v přírodě nachází...
Touto cestou děkuji všem ochotným sběračům, iniciátorům akce, jako je slečna Helena
Kaštilová, paní Jarmila Cholinská a lidé ze
Správy CHKO. Technickým službám města Litovel potom za odvoz pytlů s odpadem. Tato akce byla podle mne prospěšná nejen naší přírodě,
nýbrž i všem zúčastněným lidem.
V příštím roce chceme zapojit nejen školy, ale
i širší veřejnost Litovle a okolí. Protože čím více
bude naše modrá planeta úsilím všech lidí čistší,
tím déle bude pro všechny živé bytosti domovem!
Bába Cholinská, Pavel Sova

Před budovou litovelského učiliště na Gemerské ulici se 13. května
sešlo vedení školy, učitelé, zástupci Olomouckého kraje, Města Litovle
a dodavatelské firmy, aby slavnostním přestřižením pásky symbolicky
otevřeli opravenou budovu. Jak uvedla ředitelka učiliště Ing. Helena
Kupková, internát učiliště i s učebnami teď odpovídá svými parametry
požadavkům na efektivní bezeztrátové vytápění. Nový plášť a nová okna podstatně vylepšily vzhled budovy, původně uvedené do provozu již
v roce 1967. Také učebny a pokoje studentů teď vypadají jako nové ke

spokojenosti všech, učitelů, vychovatelů i žáků. Jsme rádi, že celá akce
se zvládla bez větších problémů, i když byla prováděna za plného provozu. Je třeba poděkovat za podporu Olomouckému kraji, který pro obnovu budovy uvolnil 7,1 mil. Kč, Městu Litovel a také za odvedenou
práci dodavatelské firmě Mechanika Prostějov.
Náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ing. Pavel Sekanina při této
příležitosti uvedl: „Jsem rád, že tato akce, která patří svým rozsahem
mezi středně velké, se povedla a budova bude sloužit svému účelu. Přeji
učilišti, aby s ohledem na vývoj populace 15letých, i s ohledem na legislativu přijímacího řízení, která není příliš šťastná, bylo v Litovli
vždy dost učňů a studentů. Učňovskému školství v Litovli přeji i nadále
dobré učitele a dobrou perspektivu.“
Ředitel dodavatelské firmy Mechanika Prostějov vzpomenul na podmínky, za kterých studovala starší generace. „Je úžasné, že dnes máte
tyto možnosti organizační a finanční na kraji i v Litovli, a že je možné
školské budovy rekonstruovat tak, aby odpovídaly požadavkům na moderní provoz a výuku. Přeji všem, aby se jim tady dobře bydlelo i studovalo. Jsem rád, že naše firma dostala důvěru zateplení budovy provést.“
Také starosta města poděkoval – vedení učiliště, zástupcům kraje i
dodavatelské firmě – za úspěšnou rekonstrukci a modernizaci učiliště,
která byla provedena ve velmi krátkém čase a v době výuky. Je třeba
k blížícímu se výročí SOU Litovel zajistit také obnovu budovy na Komenského ulici; je podána společná žádost Města a SOU o dotace na
realizaci oprav i této, hlavní budovy učiliště.
red.

Starosta města Litovle oznamuje:
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
v pátek 5. června 2009 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
v sobotu 6. června 2009 od 8.00 do 14.00 hodin.
1. Místem konání voleb je pro voliče obec nebo ta část města, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu. Ve vymezení volebních okrsků a umístění volebních místností nedochází oproti minulým volbám ke změně,
oznámení s úplnými informacemi budou vyvěšena na plakátovacích
plochách, úředních deskách (volební místnost bude i na býv. plicním).
2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a

oprávněnost volby v příslušném volebním okrsku (občanským průkazem nebo cestovním pasem,voličským průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti uvedenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
3. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
4. Volič je povinen udržovat ve volební místnosti pořádek, dbát pokynů členů volební komise a před vlastním hlasováním je povinen se
odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků. V případě, že tak neučiní, volební komise mu hlasování neumožní.
V Litovli dne 15. května 2009, MVDr. Vojtěch Grézl v.r., starosta města

Ve městě Litovli a v místních částech bylo v průběhu
května zaznamenáno mimo jiné i spáchání těchto událostí:
Dne 5. května 2009 v odpoledních hodinách došlo před
budovou Základní školy na ul. Vítězné v Litovli ke krádeži uzamčeného
jízd. kola.
Dne 11. května 2009 v dopoledních hodinách došlo ke krádeži vloupáním do vozidla na parkovišti před hřbitovem v Litovli a k odcizení osobních věcí včetně noteboku a fotoaparátu.
Dne 13. května 2009 v odpoledních hodinách odcizil dosud neznámý
pachatel z nákupního vozíku v supermarketu TESCO Litovel peněženku
s finanční hotovostí a doklady.
Dne 14. května 2009 v rozmezí deseti minut využil doposud nezjištěný
pachatel nedostatečně zajištěného motorového vozidla, zaparkovaného na
náměstí Přemysla Otakara v Litovli, ze kterého odcizil tašku s osobními
doklady a finanční hotovostí.
Dne 16. května 2009 v nočních hodinách došlo ke krádeži jízdního kola
v Litovli na ul. 1. máje.
Policie ČR

Město Litovel zavádí nový způsob hrazení plateb za parkování v historickém centru města. Od počátku června budou ve městě instalovány tři
automaty na úhradu parkování osobních automobilů. Na náměstí Přemysla
Otakara budou dva - jeden před Základní školou prof. Vejdovského (bude
sloužit pro úhradu parkovného také na parkovišti v ul. Komenského), druhý před hotelem Záložna. Třetí automat pak bude umístěn před budovou
MěÚ – pracoviště Havlíčkova ul., na rohu ulice Smyčkovy. Za každou započatou hodinu se bude platit 10,- Kč, nejdelší doba parkování je stanovena na tři hodiny.
Doba zpoplatnění v zóně placeného parkování se stanovuje:
Pondělí – pátek od 08.00 do 17.00 hodin
Sobota od 08.00 do 12.00 hodin
Mimo uvedenou dobu je parkování v zóně placeného parkování zdarma.
V souvislosti se změnami vydalo Město Litovel Nařízení č. 2 o parkování v historickém centru Města Litovle, které je v plném znění uveřejněno
na www.mestolitovel.cz a na úřední desce Města Litovel v Husově ul.

POŠKOZENO OSVĚTLENÍ DO VÍSKY

Rada města Litovel schválila na své 58. schůzi dne 15. 5. 2009
navýšení prodejní ceny Litovelských novin a to ze 6,- Kč na 8,- Kč.
Navýšena byla i cena za komerční inzerci. Inzerce na vnitřních stranách
novin je za cm2/10,- Kč, na vnějších stranách (první a poslední) za
cm2/18,- Kč. Výše slev při inzerování v Litovelských novinách zůstala zachována ve stejné výši. Sleva při opakování inzerce je 10 %, půlroční
předplatné 20 %, celoroční předplatné 30 % sleva.
Úprava cen jak za 1 výtisk novin tak za inzerci byla provedena v souvislosti s tím, že Město Litovel je od 1. května 2009 plátcem daně z přidané
hodnoty.
Rada města souhlasí s tím, že cena za hlášení městským rozhlasem bude navýšena o DPH, tj. na 60,- Kč.
red.

V noci z 30. 4. 2009 na 1. 5. 2009 poničil neznámý vandal, nebo vandalové ještě nedokončené osvětlení na cyklostezce spojující ulici Dukelskou
s místní částí Víska. Na nedokončeném osvětlení takto vznikla škoda nejméně 150.000,- Kč. Plánované náklady Města Litovel na vybudování
osvětlení do Vísky jsou 800 tis. Kč, ty teď zbytečně narostou. Díky tomuto naprosto neomluvitelnému chování některých našich spoluobčanů se
budování osvětlení navíc i prodlouží.
Celou věc šetří obvodní oddělení Policie České republiky Litovel. Město Litovel a Policie touto cestou žádá spoluobčany, aby přispěli k odhalení
pachatele. Své poznatky můžete volat na tel. čísla PČR OO Litovel
585341333, nebo MP Litovel 602133721.
info

57. schůze Rady města Litovel se
konala dne 23. dubna 2009
K již přijatým usnesením:

• Rada města souhlasila s konáním hudební produkce v areálu
Pinda v Savíně pouze v termínu 9.
5. 2009, za předpokladu, že pořadatel SDH Savín splní požadavky
dané zák. č. 289/95 Sb. (o lesích).
• Rada města doplňuje své usne-

sení takto: termíny konání hudebních produkcí v areálu hřiště TJ
Tatran Litovel jsou 18. 7. 2009 a
29. 8. 2009 – pořadatel Quido
Rock Agency – obě akce se budou
konat od 20.00 hodin. Dle OZV č.
1/2007 uděluje RM výjimku k
ukončení obou akcí v 02.00 hod.

• Rada města nově schvaluje:
MS Unčovice bude poskytnuta finanční náhrada za spotřebované
náboje při odstřelu tzv. městských
holubů ve výši 2.500,- Kč.

• Rada města povoluje ZŠ Vítězná a MŠ Frištenského převést přebytky hospodaření do rezervního a
následně do investič. fondu.
Rada města schvaluje:
•

Litovle – náměstí Přemysla
Otakara, vč. ulic 1. máje a Masarykovy, byli osloveni tito
uchazeči pro podání nabídky:
Keller Moravia, s.r.o. Ostrava,
INVEST CZ a.s. Šternberk,
GHC regio s.r.o. Olomouc a
ARS rozvojová agentura s.r.o.
Olomouc. Smlouva o dílo nabude
účinnosti po vyhlášení výzvy ROP,
kde bude možné žádost podat.

• s pořízením 3 ks parkovacích au-

tomatů, 1 ks bude uhrazen přímo a
2 ks budou hrazeny na základě
splátkového kalendáře

• s vydáním bulletinu Litovelské
léto 2009, ML se bude na tisku podílet cca 1/3 nákladů.
Rada města nesouhlasí:
• se zveřejněním záměru odprode-

je části pozemku, který tvoří zázemí pro nájemníky bytového domu
č.p. 755, nám. P. Otakara v Litovli.
Žádost Ing. T. a MUDr. W.
Rada města vyhovuje:

• žádosti p. H. a souhlasí s dočasným pronájmem části pozemku vybudování předzahrádky před
Cukrárnou Jantar v Litovli do
30. 10. 2009

uzavření smluv se společností
Ateliér BONMOT, spol. s r.o. Olomouc na: 1. vypracování projektové dokumentace na odpočivné plochy a sadové úpravy ulice Severní,
2. vypracování studie Staroměstské
náměstí v Litovli - rekonstrukce
zeleně v uvedených lokalitách. Oba
investiční záměry by měly být realizovány z fondů EU.
Rada města pověřuje:

• žádosti KČT TJ Tatran Litovel o

vedoucího OŽP jednáním s firmou GHC regio s.r.o. Olomouc, o
zorganizování výběrového řízení
na akci Revitalizace Olomouckého
rybníka. Město Litovel obdrželo
dotaci na akci 8.333.605,- Kč.

vek na zakoupení cen pro soutěžící
děti při dětském dni, poskytnuto
1.500,- Kč

•

• vykonáváním svatebních obřadů
člena rady p. Zdeňka Jančího.
Rada města souhlasí:

• s použitím 3.000,- Kč z rezervního fondu OŠKS na zakoupení věcných cen pro děti MŠ - 3. ročník
Sportovních her v Litovli

• s přijetím finančního daru
25.000,- Kč na kulturu, sport a tělovýchovu od fy Tip-Ex Partner, s.
r.o. Praha
•

volební strany budou mít možnost bezplatného výlepu plakátů na
3 místech v Litovli (ul. Palackého,
Sušilova a nám. P. Otakara), možnost bezplatného vyhlášení pozvánky na setkání s občany a bezplatného pronájmu prostranství

• aby pro zpracování žádosti o finanční prostředky do regionálního
operačního programu na akci Revitalizace historického centra města

příspěvek na 10. ročník turistického pochodu „Toulky Litovelským
Pomoravím“, poskytnuto 1.500,-

sové omezení prodlužuje do
31. 12. 2009 do vyčerpání
schválených finančních prostředků dle rozpočtu.
Rada města schvaluje:

• uzavření smlouvy mezi ML
a Státním podnikem Povodí
Moravy Brno o umístění nového
oplocení pozemku ve vlastnictví
Města na protipovodňové zdi, která
bude ve vlastnictví PM
• smlouvu o poskytnutí a vyúčtování příspěvku, uzavřenou mezi
ML a Římskokatolickou farností
Litovel. Poskytnutí příspěvku ve
výši 1.707.621,- Kč bylo schváleno
uzavřením „Smlouvy o partnerství“, smlouva byla schválena na
14. zasedání ZML (jde o příspěvek
Města na obnovu gotické kaple sv.
Jiří v Litovli).

•

uzavření smlouvy o poskytnutí
příspěvku na činnost v rámci informační sítě EUROPE DIRECT
v Olomouckém kraji v r. 2009 mezi
ML a Statutárním městem Olomouc ve výši 25.000,- Kč

•

a souhlasí s nabídkou uzavření
smlouvy o dílo mezi ML a firmou
IDOP Olomouc a.s. na zpracování
projektové dokumentace na akci
„Technická infrastruktura v lokalitě
Pavlínka 1. etapa“ za cenu
494.867,- Kč, vč. DPH

• žádosti MO ČRS o příspěvek na •
činnost odboru mládeže – materiální vybavení kroužku a zajištění závodů pro mladé rybáře, poskytnuto
10.000,- Kč

• žádosti OV Nová Ves o příspě•

žádosti Národního institutu pro
integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace o mimořádnou dotaci z rozpočtu města,
RM souhlasí s poskytnutím 1.500,-

• žádosti Základní školy prof. V.
Vejdovského Litovel o bezplatné
vydání 1 ks parkovací karty
•

žádostem předloženým předsedou LBD a souhlasí s požadovanými změnami nájemních vztahů.
Rada města nevyhovuje:

• žádosti o bezplatné vydání parkovacích karet – Finanční úřad Litovel.
Rada města stanovuje:

• závazné ukazatele pro hospodaření Městského klubu Litovel a pro
hospodaření školských příspěvkových organizací v r. 2009.
Rada města potvrzuje:

a souhlasí s nabídkou uzavření
smlouvy o dílo mezi ML a firmou
S-projekt plus, a.s. Zlín, na rozšíření rozsahu projektové dokumentace
akce „Litovel – ul. Cholinská – stavební úpravy II část“ za cenu
130.900,- Kč, vč. DPH

• uzavření Mandátní smlouvy mezi
ML a firmou VOREL Consulting
s.r.o. na poskytování daňového poradenství, ML je od 1. 5. 2009 plátcem DPH

• složení komisí pro otevírání obálek, jde o akce „Kanalizace a ČOV
Litovel – dokončení“ a „Litovel –
napojení místní části Tři Dvory“
• Návštěvní řád veřejně přístupného sportoviště v části Nasobůrky.
Rada města bere na vědomí:

• informace z jednání Bytové komise, schvaluje předložené návrhy
• informaci o soustavě informativních a monitorujících ukazatelů za
ML a zřízené příspěvkové organizace k 31. 12. 2008. Vedoucí FO
provedl kontrolní výpočet za ML a
zřízené příspěvkové organizace,
vypočtené hodnoty jsou mimo kritické intervaly stanovené MF ČR.

• platnost předložených zásad po- • zápisy z jednání Komise životní-

skytování finančních prostředků na
částečnou úhradu veřejných částí
kanalizačních přípojek s tím, že ča-

ho prostředí, Komise školství, kultury a sportu, Seniorklubu a Finančního výboru

•

informace o hospodaření MK
Litovel a souhlasí s poskytnutím
odměny ředitelce MK Litovel dle
návrhu. Informace o hospodaření
TS Litovel a schvaluje předložený
návrh nového platového výměru
ředitele TS Litovel z důvodu změny v Nařízení vlády č. 74/2009 Sb.

• Spolupráce s Rádiem Čas. Rada

nabídku spolupráce s Rádiem Čas
akceptuje, ale s uzavřením smlouvy
o mediální spolupráci nesouhlasí.
Reportéři budou informováni o konání akcí ve městě a místních částech a budou jim zasílána usnesení
RM a ZML.
18. zasedání Zastupitelstva města
Litovel dne 30. dubna 2009
ZML bere na vědomí:

• Zprávu o činnosti Policie ČR a
Městské policie Litovel za r. 2008.
ZML souhlasí:

• po projednání závěrečného účtu
ML s celoročním hospodařením za
rok 2008, a to bez výhrad.
ZML schvaluje:

• přijetí finančního příspěvku z
rozpočtu Olomouckého kraje
150.000,- Kč na částečnou úhradu
nákladů na I. etapu projektu
„Dokumentace životní dráhy sportovce G. Frištenského“ a uzavření
Smlouvy o poskytnutí příspěvku

• předložení záměru bezbariérové
trasy do Národního rozvojového
programu mobility pro všechny.
• aby byl do rozpočtu města zahr-

nut vždy pro příslušný kalendářní
rok podíl vlastních prostředků účelově určených na spolufinancování
realizace záměru.
ZML neschvaluje návrhy Úřadu
pro zastupování státu ve věcech
majetkových na: úplatný převod
pozemku parc.č. 950/1 ostatní plocha/komunikace, o výměře 893 m2,
na úplatný převod objektu bez č.p./
č.e., část obce Litovel, na pozemku
st.parc.č. 1052 o výměře 517 m2,
na úplatný převod pozemku parc.č.
1815 ostatní plocha/zeleň, o výměře 2431 m2 - vše v k.ú. Litovel, do
vlastnictví Města Litovel.
ZML revokuje své usnesení č. 13
přijaté na 15. zasedání ZML dne
16. 11. 2008 a nově schvaluje, že
v souladu s poskytnutým příspěvkem z Ministerstva kultury ČR
v rámci Programu regenerace MPR
a MPZ na r. 2009 na opravu nemovité kulturní památky domu č.p.
780 v ul. Boskovicově v Litovli
bude poskytnut nutný spolupodíl
Města Litovel na této opravě ve výši 89.000,- Kč.
J. M.
V souladu se zákonem jsou v usnesení jména občanů uváděna pouze
jejich iniciálami.

ní Alice Staroštíková z Myslechovic.

Sedmý květen se na litovelském gymnáziu nesl ve znamení studentského veselí. Maturantům zaznělo jejich poslední zvonění, rozloučili
se s gymnáziem a předali svou „vládu“ nad touto institucí svým nástupcům.
Studentský klub Párátko o. s. pořádal ten den již tradiční majáles. Do
kočáru pro krále majálesu usedl Michal První a Poslední (Michal Smékal,
4. B) a Veronika Paparazzi I. (Veronika Trbulová, 3. B, šéfredaktorka
studentského časopisu Párátko). Průvod masek, oděných do čehokoli, co
souvisí s hudbou, prošel centrem města a vrátil se zpět před budovu
gymnázia, kde za zvuků hudby klasické i populární, skladeb slavných
světových muzikálů, afrických rytmů, rytmu rege a dalších hudebních
stylů všechny třídy předvedly své scénky. Tančilo se a zpívalo až do
odpoledních hodin. Soutěž o nejlepší masku vyhrála třída 2. B v kostýmu
Kiss. Celou slavností provázela od mikrofonu hosty i účinkující Marie
Hrudičková (sexta) s Tomášem Pluskalem (1. A).
Za podporu děkujeme Komerční bance (pobočka Litovel), Policii České
republiky (pobočka Litovel), Městské policii Litovel, Rodičovskému
sdružení při GJO, Městskému klubu Litovel a Stáji Pokorný Bouzov.
Radmila Kalabisová

K významnému životnímu jubileu jí přišel blahopřát starosta města MVDr. Vojtěch Grézl i občané Myslechovic.
Všem gratulantům děkujeme.
Rodina

PROVOZ SAUNY bude jako každoročně v měsících červnu a září
omezen (středa a pátek muži, čtvrtek 14.00 – 18.00 ženy, 18.00 – 21.00
společná sauna). V prázdninové měsíce je sauna uzavřena.

Letos v květnu byla zahájena rekonstrukce gotické kaple sv. Jiří a jejího
mobiliáře v Litovli. Předmětem rekonstrukce je kompletní obnova kaple,
zapsané v seznamu nemovitých kulturních památek.
Realizátor projektu, Římskokatolická farnost Litovel, žádala o grant
v loňském roce. Prostředky na obnovu kaple získala z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu. Na obnově kaple se finančně podílí také Město Litovel, které je partnerem projektu.
Celá obnova kaple včetně restaurátorských prací bude dokončena v prosinci roku 2010. Rekonstrukce bude prováděna za nezbytného archeologického dohledu. Stavební práce budou dokončeny poměrně rychle, práce
restaurátorů si však vyžádají delší čas.
S ohledem na význam památky nejen pro Litovel a s vizí krásné prostory obnovené kaple vybízející i ke kulturnímu využití budeme naše čtenáře
o postupu prací průběžně informovat.
Red.

Společenská rubrika
Dne 19. května oslavila 90. narozeniny naše maminka, pa-

Modelářský klub při DDM Litovel
Vás zve na veřejnou leteckomodelářskou soutěž RC modelů
(modelů rádiem řízených kluzáků)

Pozvánka na výstavu

28. ČERVNA 2009 – LETIŠTĚ PŘÍKAZY, zahájení soutěží v 9.00 hod.
Zvou pořadatelé – Svaz modelářů ČR, Modelářský klub při DDM

U příležitosti znovuotevření vinárny Šenk pod apatykou, 1. máje 792
(sklepní prostory pod lékárnou U dobrého pastýře v Litovli) Vás srdečně zveme na výstavu, konanou v jejích prostorách:
Litovelské hostince na starých fotografiích a pohlednicích (1890 – 1950)
Reprodukce vystavených fotografií jsou zájemcům k dispozici.

Pro rok 2008 by se mohl stát mottem slogan: „Husákovy děti spustily
velký byznys“. Tedy lidé, kteří se narodili v sedmdesátých letech minulého století za dob generálního tajemníka KSČ Gustáva Husáka se nyní rozhodli mít vlastní potomky. Právě jejich rozhodnutí stát se rodiči a také díky většímu přílivu cizinců v reprodukčním věku se rozběhl baby boom.
Už v roce 2007 se narodilo vůbec nejvíce dětí za posledních třináct let,
přesně 114 632.
Na střední Moravě se jen za prvních sedm měsíců narodilo o 200 dětí
více než vloni. A prázdninový červenec si jako datum porodu „vybralo“
nejvíc maminek. Nejpopulárnějším dívčím jménem, které sestřičky zapisují do rodných listů, je již podesáté za sebou Tereza. Na dalších místech je
to Natálie, Anna, Adéla, Eliška, Karolína, Kateřina, Barbora, Lucie a desítku uzavírá Kristýna. U chlapců vyhrál Jakub, který na prvním místě vystřídal Jana. Dále to byli Tomáš, Lukáš, Ondřej, Vojtěch, Matěj, Adam,
Daniel a desáté místo obsadil Filip. Mezi maminkami vede trio Jana, Petra
a Lenka, u otců je to Petr, Jiří a Jan.
Na střední Moravě se lidé začínají hrnout do manželství. Vloni tu zamířilo k oltáři 3 325 párů, letos to i díky magii tří osmiček bude jistě více.
Zároveň klesají počty rozvodů – loni se na střední Moravě rozvedlo 1 853
manželství, což je o 150 méně než v roce 2006. Stoupající počty novomanželů odpovídají celorepublikovému trendu. Lidem se totiž začalo dařit
a svatby plánují s vizí šťastné budoucnosti. Mezi ostatními čtrnácti kraji se
náš Olomoucký v počtu sňatků umístil na „průměrném“ sedmém místě.
Meziročně počet svateb narostl o více než 3,7 %, nejvíce na Olomoucku,
nejméně na Jesenicku.
Máme sice k dispozici údaje za půlrok, ale i ty ukazují, že ze střední
Moravy odešlo více lidí, než kolik se přistěhovalo. Přibylo pouze 106 lidí,
což je nejnižší nárůst v celé České republice. Podle statistiků je to ovlivněno tím, že lidé odcházejí z regionu „za lepším“. Ke konci června žilo
v Olomouckém kraji celkem 641 897 obyvatel, což je o 1 130 lidí více než
ve stejném období minulého roku. K nárůstu přispěl zejména baby boom.
V lednu až červnu se narodilo v kraji 1 787 chlapců a 1 706 dívek. Celkový počet živě narozených se tak meziročně zvýšil o 99 novorozeňat. Nejvíce dětí přivedly na svět maminky z okresu Olomouc – 283.
Region opustilo více lidí, než se do něj přistěhovalo. Celkem šlo o 714
obyvatel. Olomoucký kraj patří dlouhodobě mezi ekonomicky nejslabší
regiony v zemi. Vykazuje nejnižší HDP na obyvatele a v průměrné měsíč-

ní mzdě je rovněž po celá léta na konci žebříčků mezi kraji. Pak se ovšem
není čemu divit. Jestli něčemu – lidé neodcházeli do zahraničí, ale migrovali v rámci krajů České republiky. V celé republice se počet obyvatel
v prvním pololetí zvýšil zhruba o 44 000 a dosáhl tak počtu 10 425 000.
Jak vypadá situace v Litovli a v integrovaných obcích. K 1. 1. 2009 byl
celkový počet obyvatel 10 040 (k 1.1. 2008 10 066), z toho 5 060 žen a
4 980 mužů. Přistěhovalo se 149 občanů (84 žen, 65 mužů); odstěhovalo
200 (121 žen, 79 mužů), přestěhovalo pak 214 (104 žen, 110 mužů). Došlo celkem k 563 změnám pobytu (k 309 u žen, 254 u mužů). Nově narozených bylo 115 (62 dívek, 53 chlapců), zemřelo 109 občanů (45 žen, 64
mužů). Ve věkové skladbě obyvatelstva je 1 383 dětí do 15 let (700 dívek,
683 chlapců), dospělých nad 15 let je 8 657 (4 360 žen, 4 297 mužů).
I v Litovli se projevily celorepublikové trendy ve jménech nově narozených dětí i když i my máme své odlišnosti. Nejvíce se u nás narodilo Jakubů (5), Tomášů, Václavů, Danielů a Vojtěchů (po 3) a taká dva Matějové.
Z dívek překvapivě nejvíce frekventované bylo jméno Nela (6), za nimi
následuje Natálie (5), Lucie (4), Tereza s Veronikou (po 3) dvakrát Barbora. Objevila se ale i exotická a dvouslovná jména, například: Vivien, Berenika, Vanessa, Leonie, Adina, Natalie Ester, Anna Lea, Veronika Adriana,
Izabela, Alex, Robin či Jonáš.
Vzhledem k tomu, že matrika MěÚ Litovel zajišťuje výkon státní správy
v přenesené působnosti pro zajištění záležitostí občanů celého matričního
obvodu (Litovel, Bílá Lhota, Červenka, Haňovice, Pňovice, Měrotín a
Mladeč) budou další údaje poněkud širší, než ty, které jsou uváděny výše,
snad poslouží k informaci několik zajímavostí. V roce 2008 se uskutečnilo
a bylo zapsáno do matrik 53 uzavření manželství a vydáno 11 osvědčení
k církevním sňatkům. Bylo vyznačeno i 43 rozvodů.
Proběhlo 12 vítání dětí, při nichž bylo přivítáno 92 dětí. Jubilantům bylo
rozesláno 453 blahopřání k životním jubileím, předáno pro ně i 280 balíčků a provedeno 11 návštěv u jubilantů oslavujících 90. narozeniny. Slavnostní rámec mělo také trojí předávání maturitních vysvědčení absolventům Gymnázia Jana Opletala v Litovli.
Snad překvapí fakt, že naši občané si již zvykli využívat moderní službu
Czechpointu. Bylo totiž přijato a vyřízeno 142 žádostí o vydání rejstříku
trestů, 84 žádostí o další rejstříky (obchodní či živnostenský rejstřík, list
vlastnictví). Prostřednictvím Czechpointu bylo celkem přijato 226 žádostí.
PhDr. Josef Hubáček, kronikář města

O POHÁR MĚSTA LITOVLE

Ve druhé polovině měsíce května pořádal městský úřad prostřednictvím
odboru školství, kultury a sportu dvě akce pro děti školního a předškolního věku.
První z nich byl již 3. ročník Sportovních her dětí MŠ, který se konal
v úterý 19. května. Díky pochopení ředitele ZŠ Vítězná Mgr. Melhuby se
hry uskutečnily v dopoledních hodinách ve sportovní hale. Zúčastnilo se
jich celkem 9 smíšených družstev (vždy 5 chlapců a 5 děvčat) z mateřských školek z Litovle a okolí – dvě družstva z MŠ Gemerská a po jednom
z Čihadla, Frištenského a Kollárovy ulice a dále děti ze školek ve Střeni,
Nákle, Bílé Lhotě a Července. Děti soutěžily celkem v pěti disciplínách.
V hodu tenisovým míčkem a v pětiskoku sounož měl každý tři pokusy, počítal se nejlepší z nich. Součet nejlepších pokusů každého dítěte se započítal jako výsledek družstva. Nejlepšího individuálního výkonu v hodu dosáhl Matěj Zima (19,10 m), v pětiskoku Adam Krejčí (8,70 m), oba
z družstva MŠ Gemerská I. V překážkové chůzi s kelímkem s míčkem
v ruce byly nejrychlejší děti z MŠ Bílá Lhota, ve štafetě 10x 50 m ve finále
zvítězily děti z MŠ Gemerská II. Skákání v pytli bylo z bezpečnostních důvodů nahrazeno skákáním s míčem mezi nohama, tady byly nejrychlejší
děti z Nákla. Celkovým vítězem se stalo družstvo MŠ Gemerská I paní
učitelky Blektové ve složení Barbora Šromová, Karolína Šotolová, Natálie
Zlatníčková, Klára Kubálková, Veronika Rozmanová, Matěj Zima, Miroslav Svoboda, David Beza, Marek Prucek a Adam Krejčí. Na druhém místě se umístily děti z MŠ Náklo, na třetím místě děti z MŠ Gemerská II.

Další akcí, která se konala o dva dny později, byl mezitřídní turnaj
v miniházené O putovní pohár ředitele školy. Organizátory byla ZŠ Vítězná, Město Litovel a oddíl házené. Turnaj byl rozdělen do dvou věkových

kategorií, děti druhých a třetích tříd tvořily jednu kategorii, ve druhé byly
děti ze čtvrtých a pátých tříd.
V mladší kategorii se turnaje zúčastnila družstva ze 2. A, 2. B a 3. B,
dále dvě družstva ze 2. C, všichni ze ZŠ Vítězná. Vítězem se stali kluci ze
3. B (Pavel Lakomý, Michal Kobza, Radek Müller, Radek Chytil a Ondra
Nantl posíleni o Josefa Vysloužila ze 3. A).

V kategorii čtvrtých a pátých tříd se sešlo celkem 7 družstev, po jednom
z každé třídy ZŠ Vítězná a jedno družstvo ze ZŠ Jungmannova. Zápasy
byly velmi vyrovnané a pohledné, bylo znát, že v každém družstvu (až na
družstvo ze 4. A) byli minimálně dva hráči, kteří se házené věnují i ve
svém volném čase. V semifinále porazila 5. A o jediný gól 4. B 7:6, druhé
semifinále mezi 5. C a 5. B bylo podobně vyrovnané – 7:5. Zápas
o třetí místo mezi 4. B a 5. B skončil po základní hrací době nerozhodně
7:7 a rozhodovalo se v prodloužení. V něm byli lepší a šťastnější čtvrťáci
vedeni Míšou Zavadilem a Milanem Štýbnarem a zvítězili 9:8. Nutno podotknout, že páťáci v tomto zápase neproměnili dva trestné hody.
Vítězem turnaje a držitelem putovního poháru se stalo družstvo z 5. A
paní učitelky Grossmannové ve složení Martin Čulík, Daniel Kux, Tomáš
Pěruška, Michal Dujava, David Sedlář, Jirka Kráčmar a David Číhal. Pokud by někoho zajímal konečný stav finálového zápasu, pak se musím
omluvit. Ve zmatku, který následoval po ukončení finále a před vyhlášením konečných výsledků, jsem jej zapomněl poznamenat.
Každé vítězné družstvo obdrželo dort a putovní pohár, který věnoval
ředitel školy Mgr. Melhuba.
Vlastimil Habermann
Na fotografiích přinášíme vítězná družstva, vlevo je vítězné družstvo MŠ
Gemerská a dole držitelé putovního poháru v miniházené – 5. A ze ZŠ Vítězná.
Fota: Jana Motlová, Hana Freibergová

V současné době je zahájen na Středním odborném učilišti Litovel projekt s výstižným názvem „Škola mixologie“ pod registračním číslem
CZ.1.07/1.1.04/01.0136. Projekt předložený do Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem ČR.
Nově vytvářený specializovaný předmět je rozdělen do dvou modulů, a
to teoretického a praktického. Zejména pro teoretickou část bude při výuce nápomocen LMS Moodle – nový eLearningový způsob výuky ve škole.
Žáci se seznámí se zásadami hygieny a bezpečnosti práce za barem, nebude chybět ani úvod do teorie techniky výroby míšených nápojů.
V praktické části se žáci naučí ovládat různé techniky míšení nápojů. Lektoři budou dbát na dodržování hygieny a bezpečnosti práce. Oba moduly
budou absolvovat rovněž pedagogičtí pracovníci, kteří budou zabezpečovat výuku na škole v následujících letech. Výuka bude probíhat ve speciálně upravené učebně pro „Školu mixologie“.

Součástí projektu je plánováno i několik roadshow na
středních školách obdobného zaměření a okolních základních školách, kde nebude chybět ukázka profesionálních barmanů – lektorů zapojených do projektu – a
ochutnávka připravených nápojů.
Za celým projektem stojí tým odborníků, jejichž snažení a výstupy snad
ocení žáci při svém studiu. Proč škola přišla s tímto projektem osvětluje
manažer projektu a zástupce školy Mgr. Pavel Skácel: „Cílem projektu je
zvýšení kompetencí žáků, získání dovedností v oblasti techniky míchání
nápojů. Podstatou není příprava nápoje samotného, ale zdokonalení techniky míchání. Projekt je tedy nadstandardem výuky v tomto oboru.“
Vůdčím odborným pracovníkem – garantem projektu a otcem myšlenky - je Jaroslav Labounek, který bude zodpovídat kromě přípravy nového
předmětu rovněž za pilotní ověření předmětu a realizaci roadshow
v následujícím školním roce. Projekt bude ukončen v prosinci 2010.
Ing. Petra Martinková, Mgr. Pavel Skácel

Dům dětí a mládeže Litovel,
Komenského 719/6, 784 01 Litovel,
tel., fax: 585342448
Program na měsíc červen
7. června
POZOR ZMĚNA!!!! „Cesta pohádkovým lesem“
v areálu chaty Doubravky. Připraveny soutěže nejen pro děti, ale i pro
jejich rodiče. Začátek ve 13.00 hod. Občerstvení zajištěno.
A. Černá
13. června
Nesnáším loučení... každoročně se Klub mladých zavírá
po dobu letních prázdnin, tak neváhejte a využijte poslední příležitost
rozloučit se s místem, kde jste s kamarády trávili svůj volný čas. Otevřeno bude od 13.00 do 16.00 hod.
Grunová Šárka, DiS.
Zatím bez termínu Sobota v sedle – Ranč „N“ Albrechtice u Rýmařova.
Další podrobnosti včetně upřesnění termínu budou uvedeny na plakátech.
Ing. Pavel Sova

Šestého května pořádal Dům dětí a mládeže Litovel místní kolo již
37. ročníku této ekologicko-přírodovědné soutěže. Akce proběhla opět
v krásné přírodě Litovelského Pomoraví v okolí chaty Doubravka.
Zúčastnily se jí děti z litovelských škol i z blízkých obcí, a to ze Základních škol Jungmannova a Vítězná Litovel, z litovelského Gymnázia
Jana Opletala, ze základních škol v Nasobůrkách, Bílé Lhotě a Senici
na Hané. Na necelých dvou kilometrech trasy odpovídali soutěžící na
osmi stanovištích na otázky z biologie, geologie a paleontologie, meteorologie a astronomie, ekologie a ochrany životního prostředí.
V mladší kategorii zvítězilo družstvo ze Základní školy Bílá Lhota ve
složení: Satora, Coufal, Klein, Vystrčilová, Crháková a Forét. Na průběžné druhé a třetí příčce se umístila se shodným počtem bodů soutěžní
družstva reprezentující Základní školu Vítězná Litovel.
Vítězem starší kategorie se stalo soutěžní družstvo GJO Litovel ve
složení: Kotrle, Palíková, Smička, Podivínská, Smékalová a Čampiš.
Druhou příčku obsadil tým ze Základní školy Senice na Hané, třetí pak
šestice žáků reprezentující Základní školu Vítězná Litovel. Všichni soutěžící byli velmi dobře připraveni, o čemž svědčí jen minimální bodové
rozdíly mezi jednotlivými místy.
Z prvních míst postupují soutěžní týmy do krajského kola soutěže,
které se koná v sobotu 16. května v Olomouci, v krásném prostředí
městských parků. Přejeme jim co nejlepší umístění!
Děkuji také touto cestou všem organizátorům za jejich práci, zúčastněným pracovníkům DDM, lidem ze Správy CHKO Litovelské Pomoraví, ČMMJ místní organizaci v Litovli za zapůjčení chaty Doubravka,
Městu Litovel za poskytnutí finančních prostředků na zakoupení věcných cen pro soutěžící. Tato akce se stává v Litovli již tradiční, proto si
přejme, aby zájem o ni mezi našimi dětmi neustával, ale ještě vzrůstal!
Pavel Sova

Dne 16. 5. 2009 pořádal Dům dětí a mládeže Litovel v parku Míru a na
dopravním hřišti akci k 30. výročí založení DDM, nazvanou „Veselé zvonění“. Slovem a ozvučením ji mistrně doprovázeli zkušení Zdenek Jančí
s Radkem Melhubou. O co vlastně šlo? Chtěli jsme k tomuto významnému výročí zazvonit zvonky na kola. Nemělo to být obyčejné zvonění, ale
spojené s pokusem o zápis do Knihy rekordů.
Celá akce začala již ve 14.00 hodin. Každý účastník, který si zvoneček
donesl se zaregistroval a kdo jej neměl, mohl si jej zakoupit přímo na místě. Poté se nabízela spousta doprovodného programu. Netradičních sportovních disciplín a atrakcí využívali nejen děti, ale i dospělí. Vystoupení
tanečních kroužků TRIPS a KASTER z DDM Litovel a pěveckého sboru
Rolnička z DD Litovel potěšilo nejedno oko i ucho. Jana „Crazy“ Kotvová – mistryně ČR v lasování a ovládání honáckého biče nenechala chladným téměř nikoho. Mira Zeidler předvedl bravurní show na kole a tím
upřesnil, co je to vlastně FLATLAND. V neposlední řadě tuto akci obohatil pan Hlavinka z Litovle výstavou několika aut – veteránů. Bylo se čím
bavit, bylo se nač dívat.
V 16:30 přišla hodina H. Rozhodčí Martin Jonáš z agentury Dobrý den
z Pelhřimova začal počítat účastníky se zvonky, kteří měli po sečtení, po
dobu jedné minuty zazvonit. Kolem 16:40 časoměřič, pan Karel Zmund
starší, odstartoval a zároveň ukončil zvonění.
„HURÁ, REKORD JE TU!“
Do České Knihy rekordů bude zapsáno datum 16. května 2009, kdy
v Litovli, na počest 30. výročí založení DDM Litovel, zazvonilo 176
zvonků na kolo. Hledali jsme také nejkurióznější zvonek a našli hned tři,
jejímiž vlastníky byli Vojtěch Zamykal a Zuzana Fialová z Litovle, Petra
Hájíčková z Choliny.
I když nás po celou dobu provázelo špatné počasí a nejednou jsme museli roztáhnout deštníky, akce se vydařila. Závěrem děkuji všem, kteří tuto
akci podpořili nebo se jí přímo zúčastnili.
Mgr. Ivona Odstrčilová

Ve dnech 13. – 16. 5. 2009 se v horském hotelu Malina ve Velké Fatře,
kousek od Ružomberoku, konala soutěž v prostorové orientaci a samostatném pohybu zrakově postižených žáků. Jde o klání mezinárodní, takže
účastníky byli žáci z Bratislavy, Levoče, Košic, Prahy, Liberce, ale i
z polského Owinska. Základní školu prof. V. Vejdovského v Litovli, a tím
i celý Olomoucký kraj, reprezentovali nevidomí Pavel Vlček, Daniel Šalátek a Vojtěch Petříček, všichni ve starší kategorii žáků. Soutěžilo se ve
čtyřech disciplínách: chůze přímým směrem, orientace v budově a v mikroprostoru a chůze po určené trase. Program byl tradičně nabitý, ale mezi
jednotlivými disciplínami byl prostor jak pro trénink, tak i vycházky do
krásného horského terénu. Pořadatelé také zajistili odbornou přednášku o
výrobě papíru, která má v této části Slovenska velkou tradici a v neposlední řadě mohli účastníci využít hotelovou odpočinkovou zónu, kde byla vířivka a sauna.
V chůzi přímým směrem hoši z Litovle zabodovali, Vojtěch Petříček byl
dokonce nejlepší ze všech 18 závodníků starší kategorie. Šlo o to, udržet
přímý směr bez větší odchylky na vzdálenost 10 metrů. Tato dovednost je
pro nevidomého důležitá především při přecházení ulice a při chůzi bez
vodící linie. Při druhé disciplíně, orientaci v budově, je podstatou pomocí
hmatové práce nohou a rukou držet správnou linii a bezpečně dojít na určené místo. To se našim malým Hanákům podařilo a stejně tak dobří byli i

v tzv. orientaci v mikroprostoru. Tato disciplína se skládá z hledání předmětů na stole, z rozlišování různých druhů povrchu nohama a v přiřazování shodných zvuků. Hodnotí se přesnost a rychlost. Vyvrcholením a korunou prostorové orientace je závěrečná disciplína – chůze v terénu. Po předem určené trase musí nevidomí závodníci bezpečně, rychle a hlavně bez
bloudění projít s využitím správné techniky dlouhé bílé hole. Bylo vidět,
že v litovelské škole je tento předmět vyučován kvalitně a podle všech určených zásad, takže hoši neměli na trase žádný větší problém.
Po celkovém součtu bodů obsadil Pavel Vlček vynikající druhé místo,
Vojta Petříček byl šestý a Dan Šalátek jedenáctý, když bodové rozdíly mezi jednotlivými účastníky byly minimální! V soutěži družstev zástupci
Olomouckého kraje vybojovali bronzovou příčku, ale se ztrátou na první
družstvo, děti z Levoče, pouhé tři body! Takzvaný double mohli oslavit
žáci z Liberce, kteří zvítězili jak v kategorii mladších, tak i starších žáků.
Pořadatelé opět prokázali, že tyto akce je pro ně radostné organizovat,
takže se všem účastníkům dostalo to nejlepší, co mohli dostat. Byl to již 9.
ročník a musíme konstatovat, že kvalita soutěžících rok od roku stoupá a
vyrovnává se. Tyto soutěže jsou pro zrakově postižené děti tou nejlepší
motivací ke zvládnutí dovednosti, bez které se v životě neobejdou a která
znamená další dílek v mozaice jejich integrace do běžného života.
Mirko Spurník, speciální pedagog

Ve dnech 29. 4. – 1. 5. 2009 se v Brně konalo republikové finále Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů Gymnasia Cantant 2009, které se již po třetí zúčastnil i
PS PALORA Gymnázia Jana Opletala v Litovli
se sbormistryní Mgr. Marcelou Barvířovou.
V letošním roce se v rámci přehlídky představilo jedenáct smíšených středoškolských sborů
z celé České republiky.
Přehlídka byla oficiálně zahájena středečním
koncertem Sbory sborům ve dvoraně VUT
v Brně. Ve čtvrtek se jednotlivé sbory utkaly
při soutěžním klání, na které dohlížela odborná
porota ve složení: Mgr. Tereza Bystřická, Doc.
Jan Kostečka, Mgr. Ivan Sedláček, Mgr. Jiří
Skopal, Ph.D. ml. a Mgr. Svatava Šubrtová.
Soutěžní den byl zakončen Cantant Party v klubu Fléda. Celá soutěžní přehlídka vyvrcholila
společným Zpěvem pro Brno na nádvoří Nové
radnice a závěrečným slavnostním koncertem
s vyhlášením výsledků v Besedním domě.
Pěveckému sboru PALORA se letos podařilo získat již potřetí umístění ve zlatém pásmu.
Všechny naše posluchače zveme na tradiční
červnový výroční koncert, kde budete mít možnost slyšet mimo jiné i tři skladby ze soutěžního
repertoáru. Plánujeme ho na předvečer Hanáckých Benátek na 12. června v aule gymnázia
v 19.00 hodin.
Alena Tichá

V pátek 3. dubna v 7 hodin večer se naše třída
5. B ze školy Jungmannova sešla na našem oblíbeném, ale pro tento čas nezvyklém místě –
v litovelské knihovně.
Je pravda, že sem chodíme společně pravidelně jeden pátek v měsíci, abychom si půjčili knihy, které potom v naší dílně čtení čteme, ale takhle pozdě jsme tu ještě nebyli. A jak k tomu došlo? Proč jsme tu? Knihovna nás pozvala na noc
s Andersenem. Moc jsme nevěděli, co nás tu čeká, jenom to, že strávíme noc v knihovně. Rýsovalo se před námi zajímavé dobrodružství.
Už uvítání bylo skvělé. Paní Sieglová a paní
Nedopilová nám připravily pohoštění a seznámily nás s programem, který sliboval výbornou
zábavu. Nejdříve jsme vyráběli Pohádkovník –
strom ozdobený obrázky pohádkových bytostí.
Hned potom jsme na internetu zjišťovali informace o Andersenovi a soutěžili jsme, kdo zjistí
více a kdo zajímavější věci. Ukázalo se, že někteří mají s internetem problémy, ale nakonec
jsme uspěli všichni. Děvčata však vyhrála, i
když těsně.

Nejzajímavější ale byla noční prohlídka
knihovny. Procházeli jsem ji jen při svíčkách a
v některých byla malá dušička, zvlášť, když se
tam najednou objevila dvě strašidla – klaun a
černokněžník. Černokněžník nás chtěl začarovat, ale klaun nám dal nosy a tím nás ochránil.
Pak nám černokněžník přečetl několik pověstí a
dvě básničky a mohli jsme si najít poklad.
V pokladu bylo pro každého z nás plno sladkostí a drobných dárků.
O půlnoci jsme znovu zasedli k internetu.
Mohli jsme chatovat s ostatními knihovnami.
Potom jsme si vyplnili anketu Kniha mého srdce
a dali tak hlas své nejoblíbenější knížce.
Na závěr jsme si zahráli hru o to, kde si rozložíme svůj spacák, a odebrali se do hajan. I když
jsme spali na zemi, spalo se nám výborně.
A ráno, když pro nás přijeli rodiče, jsme si
všichni říkali, že bychom si tuto akci chtěli příští
rok zopakovat.
Děkujeme knihovně, paní Sieglové a paní Nedopilové, že to pro nás tak pěkně vymyslely a
s námi prožily. Tř. 5. B a Mgr. Vlasta Vaňková

I ve škole je někdy jako v pohádce. „A my to
můžeme potvrdit, protože se nám to přihodilo
30. 4. 2009 na naší škole. Nejprve jsme se sešli
ve třídě a zvolili si tři nejkouzelnější pohádkové
postavy, které nás zastupovaly v soutěži MISS
POHÁDKA v konkurenci ostatních tříd. Naše
paní učitelka byla v kostýmu vězně, ale jinak ve
třídě přibývali kouzelníci, čarodějky, elfové,
mušketýři. Dále jsme potkali Honzu s rancem
buchet, princezny, rytíře, víly, královny i krále,
vodníky i mlynáře,... Všechny jste nás mohli potkat i ve městě a později v našich tvůrčích dílnách.

Letos jsme připravovali odpolední soutěže
my. Všichni si mohli zkusit hledat dračí vejce,
chodit po kouzelných kamenech, zadupat jako
obři nebo vyzkoušet vysavač baby Jagy aj. Letos
jsme sice neopékali na ohni, ale mohli jsme se
občerstvit v cukrárně u Tří bradavic nebo v baru
u Dvou černokněžníků. Protože jsme
k neutahání, zatančili jsme si po soutěžení a vyhlášení nejpovedenějších masek na diskotéce
v přírodě.
Prožili jsme kouzelný pohádkový den a moc
se nám to líbilo.“
P. Komárek, M. Vogelová, V. Zavadilová

Přinášíme článek vybízející k zamyšlení
z roku 1883. Je to už dávno? Dá se říci, že pět
generací nazpět. Zajímavé pro srovnání
s dnešními poměry.
RODIČŮM PRO VÝSTRAHU.
Všechny noviny rozepsaly se o tom, jak jistý
rozhněvaný otec nad ponecháním svého hocha
přes poledne ve škole přiběhl do školy a učitele urážkami zasypal, začež byl zažalován a odsouzen na pět dní do vězení; odvolal se sice,
avšak špatně pochodil, zvýšen mu trest na trest
třínedělní.
Též ve Vysokém Mýtě se dvě maminky na
učitele zle rozzlobily, že nechal jejich mazlíčky po škole. Přiběhly do školy a tam ostrými
jazýčky řádně zazvonily. Učitel si stěžoval a
maminkám poskytnuta příležitost, přemýšleti
po celých šest dní v temné komůrce okresního
vězení o tom, že jest více než nevděkem pohaniti učitele za to, že vede děti ke kázni.
Přes svátky odsouzen též jistý občan z Horního Jelení, že si na učitele do školy doběhl a
tam mu nadal. Kéž jsou případy tyto rodičům
výstrahou, by nedávali se přemrštěnou láskou
k rozmazleným dětem sváděti k činům podobným.
převzato

Dne 11. a 12. 5. 2009 se naše škola ZŠ Vítězná zúčastnila v Praze soutěže Turisté vítáni.
Postoupily 2 projekty a jejich autorky - 4 žákyně, které doprovázela p. uč. Švecová. Byly to
z 8. třídy Monika Hamplová a Nikol Krylová
s projektem Stáj Nikomon a z 9. třídy Lucie
Trnková a Šárka Panáková s projektem Biofarma Pancie. Projekty jsme předváděly v hotelu
Pyramida a celkem tady soutěžilo 10 projektů,
ty naše se umístily na krásném 4. místě. Bohužel porota se nezúčastnila předávání cen a to
nás velice mrzelo. Ale nenechaly jsme se odradit špatnou náladou a ve zbytku dne jsme si šly
prohlédnout naše hlavní město Prahu. Václavské náměstí známe nazpaměť ☺. Přespaly
jsme v hotelu Krystal, po snídani vyklidily pokoje a šly na hlavní nádraží uschovat si věci.
Čas, který nám zbýval, jsme využily k návštěvě památek. Zpět směr Olomouc jsme jely
Pendolinem. Výlet se nám velice líbil, moc
jsme si ho užily, i když jsme nevyhrály. Příští
rok se o to pokusíme znova.
Účastnice soutěže z 8. a 9. třídy
V dubnu reprezentovali školu dva žáci – Kateřina Jedličková, 7. A a Jiří Doležel, 6. C –
v okresním kole soutěže Biologická olympiáda. Katka obsadila pěkné 10. místo z 37 zúčastněných.
Mgr. Božena Kadláčková

Petr Dolinský se narodil v roce 1965 v Záhorovicích u Uherského Brodu, je absolventem
zahradnické fakulty Mendelovy univerzity
v Lednici a od roku 2004 působí jako vedoucí
Litovelského fotoklubu, jednoho z nejčinorodějších sdružení amatérských fotografů u nás. Svůj
postoj k fotografování shrnuje jednou větou:
„Mám rád jednoduchou, přímou fotografii, která
je od srdce.“
Nejrozsáhlejší soubor Vašich snímků, dostupný na webu Litovelského fotoklubu, nese název „China Faces“ a tvoří jej snímky čínského
venkova. Proč jste fotil Čínu?
Do Číny jsem cestoval s manželkou, a to za
jejím bratrancem Honzou, který zde s celou svojí rodinou včetně malých dětí pobýval dlouhodobě. Honza nejenom dobře fotí, ale také se
dobře čínsky domluví. A tak jsme vyrazili z našeho přechodného bydliště a základny v Chengdu v centrální Číně a tři týdny jsme poznávali
místní přírodu, kulturu a běžný život. Procestovali jsme provincii Sechuan až k její severní hranici s Tibetem, pohoří Minshan a na závěr strávili, to již bez našich zkušených rodinných průvodců, několik dní v Pekingu. Cestovali, spali a
stravovali jsme se stejnými způsoby jako obyčejní Číňané. Užívali jsme si to. Mé fotografování v Číně je tak dokumentem kultury a doby
se všemi jejími klady i zápory.
Cestoval jste světem ještě před tím, než jste se
v roce 2000, jak na sebe prozrazujete, začal fotografii doopravdy věnovat?
Samozřejmě. Po 89´ se otevřely hranice, cestovat asi začali všichni. V rámci rodinných dovolených jsem procestoval Evropu, ale nejvíce
mi učarovalo Řecko. Pohodlí a uniformitu cestovních kanceláří však brzy nahradila vidina
dobrodružství a několikatýdenního nevázaného
cestování. Nebylo problémem ujet během jedné
takové poznávací cesty např. oblíbeným Řeckem na 6 000 km. Krajina i lidé jsou zde totiž
úžasní. Rád se sem vracím, vždy na jiná místa.
Některé řecké ostrovy jsou opravdu kouzelné.
Pamatujete se na svoji úplně první obstojnou
fotografii? A máte ji schovanou? Proč jste začal
fotit?
Z počátku mi šlo jen o prostý záznam mých
pravidelných botanických výletů do přírody.
Daleko víc mě okouzlil vlastní proces zpracování v temné komoře, tam to asi začalo. Dodnes
mne při vzpomínce na ty okamžiky ovládne lehké vzrušení. Právě takto si pamatuji svoji první
fotografii: záběr starého opuštěného pluhu v zasněžené krajině se najednou objevuje v lázni
univerzální vývojky… byl jsem plný očekávání.
V současnosti je pro mne tím nejdůležitějším
momentem vlastní proces fotografování.
Existují, nebo měla by existovat, ve fotografii
tabu?
Věřím, že v řadě oblastí fotografie tabu existují, nebo by měla existovat. Jde jen o to, jak je
uchopit, nakolik dodržovat, jak s nimi pracovat.
Je to otázka etiky a morálky. Hranice je přitom
mnohdy velmi tenká, zejména u reportážní fotografie. O to obtížnější je někdy určit vhodnost
použití konkrétního snímku v té které oblasti
fotografie.
Budu-li například prezentovat fotografie běžného života ze svého okolí, nebudou mezi ně

zapadat silné sociální snímky – budou působit
rušivě, násilně. A naopak, budu-li chtít upozornit na určitou sociální problematiku, nezlehčím
ji, byť kvalitními, rodinnými záběry. Asi to není
ten správný příklad. Jen v poslední době cítím,
že se fotografie honí za senzacemi. Vytrácí se
ono účelové jemné posouvání hranic. Namísto
toho tabu bezostyšně padají. Z náznaku je obraz
bez otázek a odpovědí, z provokující myšlenky
ploché sdělení.
Určitě také znáte situaci, kdy v případě hezké
povedené fotky váháte nad zveřejněním, byť třeba jen na webu – zveřejnění snímku by se mohlo
dotknout jeho aktérů. Jaká kritéria
v rozhodování zohledňujete?
Tím nejdůležitějším kritériem je pro mne cit.
Těžko budu zveřejňovat snímky řekněme z pohřbu tragicky zesnulého příbuzného, nebo přímo
záběry tragédie jako takové, pokud nechci varovat nebo úmyslně šokovat. Úroveň nebo míra
citu je tím, co odlišuje jednotlivé autory a styly
jejich prezentace. Ti pak mohou být charakterizováni jako vnímaví až senzibilní, nebo naopak
jako příliš naturální až drsní.
Považujete se za umělce?
O tom jsem nikdy neuvažoval. Mám-li na jednoduchou otázku jednoduše odpovědět, tak za
umělce se rozhodně nepovažuji. Fotografování
je moje velká záliba, asi tak bych to charakterizoval. Jsem amatérský fotograf, který se snaží
k fotografii přistupovat kreativně. Nejde mi jen
o prosté zobrazení reality. Chci do snímků vložit
něco ze svého vnímání, ze svého pohledu na
svět.
Co odliší umělce od fotografa-amatéra? Jaká kvalita?
Od umělce se očekává, zjednodušeně řečeno,
co kus – to originál. Každé dílo, každý snímek,
který umělec prezentuje, by měl být dokonalý.
Jistě, nemusí být v dané době pochopen, ale
měl by mít svůj charakteristický styl, svůj „
rukopis“. Fotograf amatér toto nutně nemusí
splňovat. Fotí jen pro svoji radost. A i když se
mnozí snaží o určitý stupeň dokonalosti, není
podmínkou jejich tvorby. A především, tvorba
amatérského fotografa není výrazným zdrojem
jeho příjmů.
Co se Vám nikdy nepodařilo zachytit tak, jak
byste si třeba přál?
Spousta mých záběrů nevyzní tak, jak bych
si představoval. A tam, kde si nejsem výsledkem jistý, se poradím s kolegy z fotoklubu.
Když pak uslyším nekompromisní, ale spravedlivý verdikt: „…sám cítíš, že to není ono!“,
vím, že musím znovu a znovu zkoušet zachytit
ono nezachytitelné.
Jaký jste fotograf – trpělivý, precizující kompozici, vyčkávající nejlepšího světla, příležitostný, nebo nesundáte prst ze spouště a ten
nejpovedenější snímek z množství složitě vybíráte?
Přestože mám o řadě svých snímků představu, jak by měly vypadat, nedá se říct, že bych
je plánoval. Jsem spíše fotograf impulsivní.
Často záleží na mém vnitřním rozpoložení. Jak
je má mysl naladěna.
Jistě jste to někdy zažil. Chodíte dlouhé hodiny, a žádná situace, žádný motiv se vám nezdá dost dobrý. Jako byste neviděl. A pokud se

už něco podaří vyfotit, nestojí pak většinou za
mnoho. Když ale máte tu správnou náladu, čistou hlavu bez zbytečných myšlenek a necháte
se pohltit prostředím, motivy jakoby samy vystupovaly do popředí. Pak se dá vyjít i opravdu s málem. Stačí kout se starým harampádím
nebo květina na zahradě.
Rád si hraji s kompozicí a snažím se o čistotu záběru bez zbytečných prvků. Obzvláště při
použití stativu, kdy nemám důvod spěchat.
V minulosti při snímání na film jsem z přílišné obavy ze zbytečného záběru a následného
váhání často přišel o jedinečný okamžik, mnohokrát jsem propásl neopakovatelnou atmosféru nebo situaci. Při současném používání digitální techniky, kdy nejsem omezen počtem
snímků ani cenou filmu, se snažím, aby mi neuniklo nic podstatného. Přesto si myslím, že
nepatřím k těm, kteří, jak říkáte, „nesundají
prst ze spouště“. To svádí k bezmyšlenkovitému „cvakání“, kdy lze snadno něco přehlédnout, opomenout a nezřídka i opustit původní
myšlenku, záměr proč jsme danou scénu nebo
situaci začali fotografovat. Abych byl konkrétní, z vlastní zkušenosti vím, že pokud udělám
nějakou sérii stejných záběrů, nachází se ten
nejpovedenější zpravidla mezi prvními.
Některé mé snímky jsou i dílem náhody a
štěstěny. Ale i to patří k věci. Být ve správný
okamžik na správném místě, a být připraven.
Jste současným vedoucím Fotoklubu Litovel,
máte v rámci klubu autoritu, nebo jsou tu takříkajíc větší hvězdy, pánové Pinkava, Petráš,
Čunderle, Němec nebo Forst a další?
Všichni jmenovaní jsou jedineční fotografové a výborní kolegové, nesmírně si jich vážím.
Umí fotit, umí poradit i přiložit ruku k dílu.
V mých očích to jsou osobnosti. Úspěšně vystavují a jejich snímky nezůstávají bez povšimnutí. Jsou součástí fotografického povědomí
regionu. Jsou prostě dobří. Nejsem tak dlouho
členem fotoklubu jako oni a nemám ani takové
zkušenosti fotografické. Těžko říct, jak tito kolegové vnímají mě.
Z mého pohledu mě těší, že jsem napomohl
k dosažení dnešní úrovně a postavení Fotoklubu Litovel. Že jsem byl u toho, když z kolektivu vznikal tým.
Název Vaší připravované výstavy fotografií
je dost výmluvný - Krajiny mého života. Přesto, můžete nám ji více přiblížit?
Název výstavy napovídá správně. Nejde však
jen o snímky přírodní a obrázky z cest, tedy
krajiny skutečné, nebo stručně řečeno krajiny
vnější. Do mého pohledu na svět patří i obrazy
takových „krajin“, které utváří můj celkový
život, jako je tomu u každého z nás. Jsou to
především rodina, přátelé i zajímaví lidé, se
kterými jsme se setkal - obrazy se skrytými
vztahy a emocemi.
V neposlední řadě to jsou snímky, v nichž se
snažím o jakýsi skrytý vnitřní obsah i odkaz,
záběry něčeho mezi nebem a zemí, s náznakem
duchovna a špetkou mystiky, s posláním větší
pokory tohoto světa a zachování úcty k životu
jako takovému.
© Petr Dolinský a Stanislav Černý, 2009,
výběr redakce (kráceno)

Úspěch člena fotoklubu Jaroslava Petráše
Z pověření Ministerstva kultury vyhlašuje
Středisko kulturních služeb a galerie ve Svitavách každoročně Národní soutěž a výstavu amatérské fotografie. Spolupořadateli jsou IMPULS
Hradec Králové, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Společnost přátel fotografie, útvar ARTAMA a Svaz čs. fotografů.
Řada členů litovelského fotoklubu tuto prestižní fotografickou soutěž pravidelně obesílá
svými nejlepšími pracemi. Vedle různých výstavních činností a účastí v mnoha dalších většinou regionálních fotosoutěžích jde o jakési celoroční vyvrcholení v oblasti amatérské fotografie
v celorepublikovém měřítku.
16. května 2009 se konalo ve Svitavách slav-

Fotografie jako obraz života
Pokud patříte k těm, kteří mají kladný vztah
k fotografování, dokážete ocenit dobrý snímek,
a občas i zavítáte na fotografické výstavy, možná vás někdy napadlo, co vše se může za dobrou
fotografií skrývat. Co všechno předchází vašemu zjištění, že se vám snímek líbí. Kdože jsou ti
lidé, kteří nám tu krásu, romantiku i zdánlivě
krutou realitu života přibližují na svých fotografiích. Jsou to profesionální fotografové? Jsou to
lidé, kteří v životě nedělají nic jiného, než
v rámci svého zaměstnání fotografují? Ne, nikoliv. Jsou to lidé jako všichni ostatní, mají své
vcelku obyčejné zaměstnání, všední starosti i
radosti. Ale mají i něco navíc. Schopnost vnímat, dívat se v jiném rozměru, umí hledat to, co
často ani netuší, že najdou. Jsou obdařeni obrovskou dávkou fantazie a trpělivosti. A jsou to
fotoamatéři, jako ti z litovelského fotoklubu. Jen
výjimečně mají špičkové vybavení, častěji dohánějí silou obsahu snímku nedostatky v technice,
ale nevzdávají se. Nelitují své námahy ani volného času, fotografují, experimentují, hledají
nové informace a poznatky a předávají si zkušenosti. Fotografují pro své uspokojení a radost,
ale i pro ten úžas v očích diváků. Vždyť k čemu
by byla i nejdokonalejší fotografie, kdyby její
život skončil v šuplíku pracovního stolu?
A tak se po řadu let můžeme potkávat se členy
Fotoklubu Litovel na různých jejich akcích, fotosoutěžích, výstavách, …
Nejinak je tomu i v těchto týdnech. Jednotliví
členové i fotoklub jako celek vystavují na mnoha místech našeho regionu a v sousedních městech, zkouší to i v zahraničí.

Stálé expozice
K těm méně okázalým a nenápadným patří
jakési drobné výstavy po několika okolních restauracích. Jsou pravidelně obměňovány jednotlivými autory a získávají si oblibu u hostů i majitelů hospůdek. V pohostinství v Haňovicích to
jsou v současnosti přírodní snímky Eduarda Ullmanna. U Tří zlatých trojek ve Třech Dvorech
jsou k vidění fotografie Pavla Čunderleho ml.,
které byly nedávno vystaveny až v irském Dunmanway. U Dvou císařů v Uničově vám zpříjemní pobyt náladová příroda fotografií Pavla
Dačického.
Se svými snímky jezdí členové fotoklubu až
do Moravské Třebové. Pravidelně tu vystavují v
budově Sociálních služeb. Jejich fotografie se tu
během let staly stejně nepostradatelné jako obyvatelé a návštěvníci tohoto domova důchodců.

nostní vyhodnocení letošního 29. ročníku, na
kterém se sešlo 1113 snímků od 138 autorů a 12
kolektivů.
V tak početné konkurenci se však litovelští
opět neztratili, obdobně jako v minulých letech
jsme byli úspěšní. Sedm autorů bylo porotou
vybráno na národní výstavu: Petr Dolinský, Radek Opluštil, Pavel Forst, Jaroslav Petráš, Miroslav Pinkava, Pavlína Slepičková a Eduard Ullmann. Jmenovaný Jaroslav Petráš – dlouholetý
člen fotoklubu, za své snímky z romského tábořiště získal cenu ředitele NIPOS-ARTAMA Praha. Je vidět, že Jarda umí a klasické černobílé
řemeslo je mu vlastní. Gratulujeme a přejeme
nadále dobré světlo.

Oblíbená místa
Každý z nás máme svá oblíbená místa, kam se
rádi vracíme, která s oblibou navštěvujeme. Kde
cítíme, že jsme vítáni. Pro fotoklub k takovým
místům bezesporu patří naše Gymnázium Jana
Opletala. S pochopením a s tvůrčím přispěním
ve volbě tématu výstavy umožňuje vedení školy
litovelským fotografům zrealizovat každoročně
jednu až dvě výstavy. V období maturit a blížícího se konce školního roku jsou zde k vidění
snímky z Litovelského Pomoraví.
Podobným místem je v očích fotoklubu i Arboretum v Bílé Lhotě. I sem se členové rádi vrací vždy alespoň jednou výstavou v návštěvní sezóně arboreta.

Festivaly a klubové přehlídky
Dalším nepsaným pravidlem je účast klubu
v každoročním červnovém Fotofestivalu v Moravské Třebové. Motto letošního 10. ročníku
„Ti kteří odešli, ale stále mají co říci“ dává prostor pro vzpomínku na bývalého vedoucího fotoklubu pana Ladislava Kryla. Jeho fotografie
s laskavým zapůjčením rodiny zde budou k vidění až do 30. července v Galerii umělecké fotografie. Fotoklub jako kolektiv při této příležitosti vystavuje v Galerii u krokodýlího ocasu.
Jihočeská Blatná je pořadatelem pravidelné
celorepublikové soutěže fotoklubů „Blatenská
růže“. Litovelští v ní už po několik let nechybí.
V loňském roce, jak už na jsme tomto místě informovali, se umístili na prvním místě! 13. června se dozví výsledky letošního klání. Držíme
palce!

Výstava vybraných fotografií ve Svitavách
probíhá do 6. června. Poté budou následovat reprízy v Praze, Písku, Hradci Králové, Pardubicích a Banské Bystrici.
Stránku připravil: Petr Dolinský
stavy současný vedoucí Fotoklubu Litovel Ing.
Petr Dolinský.
I on, stejně jako ostatní členové tohoto aktivního klubu se snaží nacházet krásu všude kolem
nás a fotografie se tak stávají prostředkem jejich
vyjádření, obrazem toho, co jen oni vidí, nebo
dokonce vidět chtějí.
www.fotoklublitovel.cz

Soutěž pokračuje! V minulém kole se
účastnilo 9 soutěžících. Z nich uspěly:
Ing. Ivana Smékalová z Litovle, Marie Kolářová z Olomouce a Pavel Sekanina z Ústína.
Řešení zasílejte do redakce novin do
poloviny měsíce. Následující den budou
vylosováni tři výherci, kteří obdrží zdarma
tříměsíční předplatné Litovelských novin.
Adresa redakce: Městský úřad Litovel, nám.
Př. Otakara 778, 784 01 Litovel.

Autorské výstavy
Autorská výstava každého fotografa byť na
amatérské úrovni je prestižní záležitostí a ukazuje autora v celém jeho tvůrčím profilu. V Litovli
jsme si zvykli na pravidelné kvalitní výstavy členů fotoklubu ve Výstavní síni Městského klubu.
V současnosti však má fotoklub již přes 20 členů a počet výstav zde je omezený. Někteří aktivní členové řeší tuto problematiku výstavami za
hranicemi města, které tak mimo jiné důstojně
reprezentují. Jako například Miroslav Pinkava,
který do 30. června vystavuje v Městské knihovně v Kostelci nad Orlicí, nebo Ing. Jan Němec,
který originálně spojil své snímky jihomoravské
krajiny s koštem vína v rodném Archlebově.
Ani v tomto měsíci však oblíbená litovelská
Výstavní síň nezůstala prázdná. Představuje se
zde po osmi letech od své poslední autorské vý-

NOVĚ OTEVŘENÁ PROVOZOVNA
V LITOVLI NA PALACKÉHO ul. 34.
PROVÁDÍME KOMPLETNÍ SERVIS
VÝMĚNY AUTOSKEL PŘES POJIŠŤOVNY
ZDARMA
TEL. 585 154 631 MOB. 724 158 043

Pozitivní energií nabitá kapela Camael, kterou
tvoří dámské vokální trio Triny a šestice zkušených instrumentalistů. Příznivci etno, folk či

chcete-li world music se mohou těšit na písně z
jejich aktuálního CD Do skoku, které vyšlo na
podzim. Na koncertě tedy zazní skotské, romské
a moravské lidové písně v neotřelých aranžích
mimořádně zručných hudebních harcovníků.
Zazní například skotský rejdovák s osobitými
perkusemi Camilo Callera, působivá cikánská
lamentace Marel o Del anebo dunivé podání
moravské lidové písně Víno.
Camael už úspěšně představili své aktuální
písně mimo jiné na koncertě v New Yorku a nyní tento hudebně velice zajímavý počin prezentují českému publiku (www.camael.cz).
Vystoupením skupiny Camel bude v 10.15
hodin zahájen pestrý program letošních Benátek.

Tato pražská osmičlenná formace vznikla v roce 2006. Její hudba vychází z tradičního jamajského ska, avšak nebojí se příchuti klasického
r'n'b a soulu 60´ let v podání Supremes, ale i ostřejších poloh ve stylu The Clash. Hlavní devízou kapely je výborná zpěvačka Mariana s africkými kořeny. V roce 2008 vydala své první

CD „Life On Ropes“, za které obdržela Anděla
za album roku v žánrové kategorii ska a reggae.
V dubnu 2009 vychází druhá deska s názvem
„Lies For Everyone“.
Kapela se stala jistotou klubů a festivalů nejen
na domácí scéně. Její hlavní síla totiž spočívá
v živých vystoupeních (www.skaconspiracy.cz).

Populární rockový zpěvák, hudebník, skladatel a textař zpívá od roku 1986. Spolupracoval se spoustou známých osobností: Bárou Basikovou, Ivanem Hlasem, Oskarem Petrem,
Annou K. atd.
Samostatnou kapitolou v jeho diskografii se
staly živé záznamy, soundtracky muzikálů
(Jesus Christ Superstar, Johanka z Arku), dětské seriály a filmy (Nesmrtelná teta - včetně
duetu s Lucií Bílou). Mezi nejhranější a nejsilnější domácí písně se řadí Země vzdálená nebo
Když se snáší déšť.
V současnosti běží muzikál Excalibur, který
Střihavkovi „na tělo“ napsal Michal Pavlíček;
ten stále nachází ve Střihavkovi ideálního interpreta svých písní (www.strihavka.cz).

Kubánská kapela Santy y su Marabú působící
v Praze rozšířila svou hudební sestavu na 9 členů a připravila nové skladby pro koncertní sezónu 2009. Jde o originální orchestr s vlastním
aranžmá - současná kubánská taneční muzika,
latin groove, salsa, tradiční son.
Kapela v čele s nadaným kubánským hudebníkem a multiinstrumentalistou Santiagem –
skladatelem, aranžérem, kapelníkem a treserem,
předvádí přesně to, co můžete zažít na koncertech v proslavené havanské Casa de Música živelnou a energickou kubánskou taneční dávku,
spontánost, rytmicky bohatou a melodickou muziku, a to vše z autorské dílny Santiaga. Santyho
aranže obsahují kořeny tradiční Kuby, latinské
vlivy (merengue, samba.), jazz i moderní karibský proud (timba a reggaeton), které dokáže vel-

mi osobitě a s citem spojovat v „salsu“ či bravurně zachovat původní tradiční formy.
Koncert Santy y su Marabú je strhující a pestrobarevnou plejádou karibských rytmů s originálním nábojem v podání talentovaných hudebníků pocházejících převážně z Kuby (tres, piano,
trubka, trombón, flétna/saxofon, basa, konga,
bonga, timbáles). V roce 2007 vydala kapela své
debutové album Rumberito.
Santy (Santiago F. Jiménez Smith)
V Havaně, už jako hudebník profesionál,
spolupracoval s mnoha populárními hudebními
skupinami. Nahrával v nejlepších nahrávacích
studiích na Kubě s hudebníky první třídy. Od
roku 2003 působí jako kapelník v kubánské hudební skupině Santy y su Marabú (www.
santymarabu.eu).
Stránku připravil –MK-

Začínal v popmusic jako člen skupiny Modus.
V roce 1977 získal společně s Marikou Gombitovou zlatou Bratislavskou lyru za píseň
Úsměv. Natočil dnes už klasické hity Dievčatá,
Drahá, Zažni a další. Od roku 1981 se vydal na
sólovou dráhu.
V roce 1982 se Miro stal prvním slovenským
Zlatým slavíkem a ve stejné době též zvítězil na
mezinárodním festivale v rakouském Villachu s
písničkou Love Song (Ve slepých uličkách).
Za období své činnosti absolvoval množství
koncertů doma i v zahraničí. Po 12 letech si
Meky zopakoval vítězství v anketě Zlatý slavík,
opět na Slovensku. V roce 2003 vychází kompilace The Best Of a kniha Meky. Miro
v současnosti žije se svojí rodinou v Praze.

Na akci vystoupí rovněž nejúspěšnější česká
pop-punková kapela Rybičky 48. Tato kutnohorská trojice už sedmým rokem úspěšně čeří
stojaté vody české populární hudby. Kuba, Péťa
a Ondra mají za sebou mnohá vítězství ve vyhledávacích soutěžích. Písně z prvních dvou
desek Adios Embryos! a Amores Perros, woe!
zvítězily v mnoha televizních i rozhlasových
hitparádách. Poslední dva singly, OOU! a Emily, dokonce zvítězily v nejsledovanější TV hitparádě Eso na TV Nova 5x po sobě, což se zatím žádné jiné skupině nepodařilo!
Koncerty této partičky bývají hodně divoké a
na pódiu je rozhodně vidět, že kapela se neschovává za světaspásná moudra a je na pódiu s
jasným cílem; pobavit publikum i sebe a každý
koncert si naplno užít.
Rybičky 48 budou v květnu tohoto roku nahrávat svoji již třetí řadovou desku, a tak se návštěvníci akce Hanácké Benátky mohou těšit
na „ochutnávku“ zcela nových písní této divoké
trojky (www.rybicky.48).

Calathea patří k čelním představitelům české
gothic rockové scény. Funguje 11 let a kombinuje výrazný ženský vokál, nostalgické melodie a melancholické texty.
Kapela vydala dvě alba - The Touch of The
Empty Verse (1999) a Wish Thinking (2001).
Díky jejich úspěchu si Calathea zahrála na
koncertech a festivalech v ČR, Slovensku, Německu, Chorvatsku a Polsku. Nyní vydává své
třetí album s názvem „Hotel Loneliness“.
Po několika změnách na postu zpěvačky se
sestava ustálila ve složení Markéta Myšková
(zpěv), Lukáš Pirkl (kytara), Pavel Pirkl (bicí)
a Jaroslav Holý (klávesy).
V létě 2009 se CALATHEA představí živě
na větším množství letních hudebních festivalů nejen v ČR (www.calathea.cz).
UPOZORNĚNÍ.
V den konání celoměstské slavnosti Hanácké
Benátky bude uzavřeno náměstí Přemysla Otakara a přilehlé ulice, t.j. v sobotu 13. června po
celý den. Děkujeme občanům za pochopení.

PETR DOLINSKÝ – Krajiny mého života
výstava fotografií
4. – 30. 6., Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT: 8 – 15, ST: 8 – 17,
PÁ, SO: 10 – 13 hod. vernisáž: středa 3. 6. v 17 hod.
TOULKY LITOVELSKÝM POMORAVÍM
sobota 6. 6., školní dvůr ZŠ Jungmannova, 8 hod., startovné: dospělí
20, děti, důchodci 10 Kč
10. ročník turistického pochodu určeného pro pěší i cykloturisty, na
hřišti soutěže pro děti
pořadatel: Klub českých turistů TJ Tatran Litovel a Rodičovské sdružení při ZŠ Jungmannova
HANÁCKÉ BENÁTKY 2009 – tradiční celoměstská akce
sobota 13. 6., nám. Př. Otakara v Litovli, od 10 hod., vstupné: 70 Kč,
děti do 10 let zdarma
jarmark, hlavní, dobová a lidová scéna, obří trampolína pro děti zdarma,
doprovodné akce
Program Hanáckých Benátek přinášíme na poslední straně novin.

FOLKOVÉ POMORAVÍ
pátek 26. 6., Vodácká restaurace Loděnice, 17 hod., vstupné: 60 Kč,
děti do 10 let zdarma
minifestival živé hudby
účinkují: IVAN HLAS TRIO, SLAMÁK – SOVA, NOACO, KUNČAR – KRYLOVÁ
Na červenec připravujeme:
LITOVELSKÉ KULTURNÍ LÉTO
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
PŘEDPRODEJ: TIC (Bavi) Litovel, nám. Př. Otakara 754,
tel./fax.: 582 342 300, e-mail: info@bavi.cz
Městský klub Litovel, nám. Př. Otakara 753,
tel./fax.: 585 341 622-33, 775 339 098,
e-mail: brustikova@mklitovel.cz, www.mklitovel.cz,
www.mestolitovel.cz

Folkové Pomoraví proběhne (stejně jako celé letošní Litovelské kulturní léto) v areálu vodácké restaurace
LODĚNICE v pátek 26. června od 17 hodin. Program je letos znovu velmi pestrý: duo KUNČAR - KRYLOVÁ, vítězové oblastního kola Dětské Porty 2008, domácí zástupci – folkrocková skupina NOACO, duo SOVA-SLAMÁK, svérázní ostravští kytaristé, IVAN HLAS TRIO - Ivan Hlas, písničkář známý nejen písněmi z
filmu Šakalí léta, Norbi Kovacs, kytarista a filmový skladatel Olin Nejezchleba, cellista a hráč v kapelách Marsyas či v Blues session.
Příjemný večer s kvalitní muzikou Vám připravili MK Litovel a generální sponzor Vodohospodářská společnost Čerlinka. Doporučujeme si rezervovat vstupenky dopředu. Vstupné 60 Kč (děti do 10 let zdarma). -MK-

Ewa letos v únoru vydala v Polsku druhé sólové album. V návaznosti na to ji vydavatelská společnost Universal Music Poland přihlásila do největší a nejprestižnější hudební soutěže OPOLE 2009. Před pár dny vyšla
oficiální informace, že v semifinálovém kole Ewa uspěla a bude nás reprezentovat na tomto věhlasném festivalu; termín vystoupení Ewy byl stanoven na 13. června.
Protože již delší dobu probíhala jednání o vystoupení Ewy právě v tomto termínu na akci „Hanácké Benátky“ v Litovli, velice se touto cestou omlouváme pořadatelům i fanouškům Ewy a děkujeme jim za pochopení.
Na místo Ewy vystoupí její kolega Marek Ztracený. producent Lešek Wronka, manager Michaela Kocourová

V neděli 21. 6. Muzejní společnost Litovelska spolu se
Seniorklubem Litovel organizují cyklovýlet do skanzenu
v Příkazích. Odjezd cyklistů je ve 13 hodin z náměstí Přemysla Otakara.
Akce začíná ve 14 hodin a je možno se tam dopravit i autem či autobusem. Je zajištěn průvodce skanzenem. Přijďte se podívat na to, jak žili
naši předkové na Hané.
Ve středu 24. června se uskuteční setkání seniorů s představiteli Města Litovel od 14 hodin na Loděnici. Půjde o uzavřenou společnost, rezervace je zajištěna do 19 hodin. Přijďte se nejen seznámit s plány na
investiční akce, ale i s problémy, při jejichž řešení můžeme pomoci i
my. Bude zde místo na dotazy a připomínky a je připraveno i drobné
občerstvení. Dostane se vám také informace o akcích Seniorklubu na
podzim a zimu 2009, rádi si vyslechneme vaše podněty, nápady i kritiku. Všichni jste srdečně zváni.
První ze zájezdů do Kroměříže v úterý 19. 5. byl účastníky hodnocen
jako velmi úspěšný, ačkoliv mu počasí zpočátku příliš nepřálo. Po návštěvě Arcibiskupského zámku se zdatnou paní průvodkyní, která nám
dokonce ve Sněmovním sále zazpívala hanáckou písničku, aby dokázala
dokonalou akustiku sálu, a po poledním obědě jsme se mohli kochat
nádherou Květné zahrady. Prošli jsme se i po kolonádě a dověděli
spoustu zajímavostí nejen o zahradách, ale i o městě Kroměříži. Návštěva Arcibiskupské mincovny proběhla poměrně rychle a už jsme si mohli
prohlédnout náměstí a přilehlé ulice a přesvědčit se, co všechno nám v
Litovli třeba z občanské vybavenosti chybí. I sluníčko nám ukázalo
svou tvář naplno. Domů jsme dorazili před zprávami v televizi, aby nám
nic neušlo. Závěr je jasný – „Hanácké Benátky“ se cítily v „Hanáckých
Aténách“ skvěle a je třeba vyslovit dík paní Jarce Köhlerové a panu Luboši Faltusovi, kteří celou akci dokonale připravili. Stejný scénář má i
páteční výlet, též plně obsazený, a doufáme, že jsme tímto uspokojili
všechny zájemce o putování se seniory.
jh

Ivana Hlase uvítáme v Litovli.

Letos 2. – 5. července. Dvacet let je pro festival úctyhodný věk. Začalo
to v roce 1990 ve Strážnici a po osmi letech se rozrůstající se festival přestěhoval na Hanou. Po počátečním oťukávání dnes festival domácí doslova hýčkají. A tak se každý rok na začátku července rozezní Náměšť na Hané (a nejen ona) tisíci nápěvů. Ale už před začátkem se bude hrát na předZahradách v Olomouci, Lipníku nad Bečvou, Šternberku a Drahanovicích. V Náměšti samotné budou fungovat čtyři scény po čtyři dny a čtyři
noci. Sjede se sem zhruba 150 skupin a sólistů. Znít bude hlavně folk, ale
protože Zahrada je už multižánrovým festivalem, přijdou si na své i příznivci folkrocku, rocku, country, bluegrassu, trampské písně, blues, worldmusic, keltské hudby, spirituálů i folklóru. T. zp.

Jiří Tomanec a Miloslav Tomanec vystavují do 24. 6. 2009 své šperky
v galerii Atrium, v Praze na Žižkově. Na výstavě pod příznačným názvem
Setkání dále představí Kateřina Kočková svou batiku a Mark Thomas Insetta (New York) fotografie. Vernisáž výstavy se konala 28. května. Red.

6. ročník MOTOSRAZU v Unčovicích
v sobotu dne 20. 6. 2009 areál Sokolovny
celodenní sraz příznivců motorek všech kubatur a značek.
Program: zábavné soutěže o zajímavé ceny, vystoupení motokaskadéra Aleše POLÁKA z Tábora v Litovli na ul.Vítězné u kotelny kolem
13.30 hod. – nenechejte si ujít! - a druhá část potom v Unčovicích.
Program pokračuje vystoupením kapel: HYSTERIA, CHAOS IN HEAD, STRACENÉ RÁJ, JAMES D.S.- David Spilka, BETHRAYER,
ORCHIDEA, zvláštní host Ruda z Ostravy, ohnivá show, striptýz.
Srdečně Vás zvou a hodně zábavy přejí pořadatelé.

Vedoucí projektu:
Ing. Ludmila Zavadilová - 736 750 222, litovel@caritas.cz
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KAŠPÁRKOVO DOPOLEDNE S PROGRAMEM (děti 2,5 – 4 roky), Jana Baciak
VOLNÁ CVIČEBNA – pro děti a rodiče, skluzavka s balónky, velké míče, cvičebna 2. p.
BABY CLUB (děti 12 – 18 měsíců), Jana Baciak
VOLNÁ CVIČEBNA – pro děti a rodiče, skluzavka s balónky, velké míče, cvičebna 2. p.
ANGLIČTINA HROU PRO DĚTI A RODIČE (děti 3 – 5 let), Mgr. L. Skopalová
ANGLIČTINA PRO RODIČE, Mgr. L. Skopalová
CVIČENÍ PRO MAMINKY S MIMINKY (děti 3 – 12 měsíců), Jana Baciak
KAŠPÁRKOVO DOPOLEDNE S PROGRAMEM (děti 1,5 – 2,5 roku), Jana Baciak
VOLNÁ CVIČEBNA – pro děti a rodiče, skluzavka s balónky, velké míče, cvičebna 2. p.
KAŠPÁRKOVO ODPOLEDNE S PROGRAMEM (děti 2,5 – 4 roky), Jana Baciak
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (děti 3 – 6 let), V. Krylová
POHÁDKOVÁ BABIČKA – čtení a vyprávění pohádek z knížek (děti 3 – 6 let ), Mgr. M. Kratochvílová
DOPOLEDNE S PROGRAMEM (pro všechny zájemce ), M. Blažková
VOLNÁ CVIČEBNA – pro děti a rodiče, skluzavka s balónky, velké míče, cvičebna 2. p.
VÝTVARNÉ TVOŘENÍ S DĚŤÁTKY PŘEDŠKOLÁTKY (děti 4 – 6 let), Mgr. M. Nýdecká
KLUB ARCHA – biblické příběhy pro děti (1x za 14 dní ), P. Eibová
KURZ BŘIŠNÍHO TANCE – pro přihlášené (10 maminek, babiček), V. Schmiedová
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (děti 1,5 – 2,5 roku), Jana Baciak
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (děti 2,5 – 4 roky), Jana Baciak
PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER (1x za měsíc) – přednášky odborníků (hlídání dětí zajištěno v 1. patře)
ANGLIČTINA HROU PRO DĚTI (5 – 6 let), Mgr. L. Skopalová
ANGLIČTINA PRO RODIČE – hlídání dětí (2 – 6 let) dle domluvy, Mgr. L. Skopalová
BABY CLUB (děti 12 – 18 měsíců), J. Skácelová
KLUBÍČKO – dopoledne s programem (děti 1,5 – 2,5 roku), J. Skácelová
ANGLIČTINA HROU PRO DĚTI (6 – 9 let), Mgr. L. Skopalová
ANGLIČTINA PRO RODIČE, Mgr. L. Skopalová

O

ÚTERÝ

9.30 – 11.30 hod.
10.30 – 12.00 hod.
15.00 – 16.30 hod.
15.00 – 17.00 hod.
17.00 – 18.00 hod.
18.10 – 19.30 hod.
8.30 – 10.00 hod.
9.30 – 11.30 hod.
10.30 – 12.00 hod.
14.30 – 16.30 hod.
16.30 – 17.30 hod.
17.30 – 18.00 hod.
9.30 – 11.30 hod.
10.30 – 12.00 hod.
16.30 – 18.00 hod.
16.30 – 18.00 hod.
20.00 – 21.00 hod.
9.30 – 10.30 hod.
10.45 – 11.45 hod.
18.00 – 19.00 hod.
17.00 – 18.00 hod.
18.00 – 19.30 hod.
9.00 – 10.30 hod.
10.00 – 12.00 hod.
17.00 – 18.00 hod.
18.00 – 19.30 hod.
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PONDĚLÍ

Lektor cvičení, animátorka MC:
Jana Baciak – 739 246 016, mcrybickalitovel@seznam.cz

AKCE NA ČERVEN
čtvrtek 4. června

DEN DĚTÍ – VELKÝ VÝLET VLÁČKEM MOTORÁČKEM
s babičkou a dědečkem, rodiče a děti (2 – 4 roky),
zkrácená prohlídka zámku v Náměšti n. H. s programem pro děti a rodiče,
přihlášky v MC u Jany Baciak, mob. 731 567 957

NOVINKY:
KLUB ARCHA: Biblické příběhy pro děti 3 - 6 let (vede Pavla Eibová)
VOLNÁ CVIČEBNA: Volná herna k dovádění dětí na skluzavce a v kuličkovém bazénu a prostor pro maminky na výměnu zkušeností a povídání
KNIHOVNA V MC: u paní J. Baciak si můžete vypůjčit knížky o výchově dětí, rodině a partnerských vztazích z nakladatelství GRADA a PORTÁL. Tel.: 739 246 016, mcrybickalitovel@seznam.cz
Fotografie z pobytu maminek s dětmi ve Sluňákově

M U Z E U M L I TOV E L
Historie muzejních nocí. Ve velkých evropských metropolích muzejní noci probíhají již desetiletí. Jde o tradiční způsob prezentace kulturního dědictví zvláště atraktivním způsobem. V České republice se poprvé uskutečnila v roce 2004 v Praze. Další rok se rozšířila i do větších
měst v republice a vznikl Festival muzejních nocí, jehož organizace se
ujala Asociace muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním muzeem. Každým rokem se přidávají
další a další města a místa napříč celou republikou.
Muzejní noc v Litovli jsme plánovali už více než jeden rok. Historicky
první muzejní noc v Litovli se bude konat 5. června 2009 od 18 do 23 hodin. Akci pořádá Kirri, o.s., Muzejní společnost Litovelska a Muzeum Litovel. Společně vytvořili program, který začíná od 18 hodin. Návštěvníci
se mohou těšit na komentované prohlídky muzea v kostýmech. Každou
celou hodinu, tj. v 18.00, 19.00, 20.00 a 21.00 začínáme asi padesátiminutový program. V salonku restaurace se budou promítat nejstarší filmové
záznamy z Litovle. V prostoru před muzeem si budete moci vyzkoušet
střelbu z kuše a luku či si zahrát kostky se stráží. Po setmění od 22 hodin
se uskuteční ohnivá show před muzeem. Celá akce je zdarma, kapacita
jedné prohlídky je ale omezena na 25 osob, proto doporučujeme rezervace
na konkrétní čas začátku na tel. čísle 585 341 465 nebo přímo v Muzeu
Litovel u Mgr. Zdenky Frištenské nebo Mgr. Roberta Najmana od středy
3. do pátku 5. června od 9 do 17 hodin.

Od loňského roku úspěch muzejních nocí v České republice a nečekaný ohlas u široké veřejnosti (více než 180 tisíc návštěvníků) podpořily
myšlenku na ještě lepší propagaci a medializaci vznikem Národního zahájení Festivalu muzejních nocí (podobně jako je tomu u Dnů evropského kulturního dědictví). Premiéra se uskutečnila v prostorách Regionálního muzea v Mikulově pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje. Letošní druhý ročník Národního zahájení se konal v zámeckých prostorách Východočeského muzea v Pardubicích v pátek 15. května 2009
pod záštitou hejtmana Východočeského kraje za účasti představitelů
Ministerstva kultury ČR, Asociace muzeí a galerií ČR, Českého výboru
ICOM (Mezinárodní rady muzeí), krajů a krajských úřadů a dalších
hostů z celé ČR včetně zástupců členských institucí Asociace muzeí a
galerií ČR (i Muzeum Litovel je členem, pozn. autora). Zejména těch,
kteří 14. května 2009 převzali v Pantheonu Národního muzea Ceny
Gloria musaealis v kategoriích Muzejní výstava, Muzejní počin a Muzejní publikace, ceny se udělují již osmým rokem.
Festival 2009 vyvrcholí Pražskou muzejní nocí 20. června 2009. Letos
se přihlásilo rekordních 113 měst a 160 institucí. Mezi nimi i litovelské
muzeum. Věříme, že i vás nabídka Muzea Litovel zaujme a ve večerních
hodinách 5. června 2009 se v litovelském muzeu setkáme.
RoN
Od června je prodloužena otevírací doba muzea do 17 hodin
(středa – neděle 9 – 17 hodin).

Dne 2. května 2009 proběhla akce čištění Třídvorky a některých zanedbaných koutů města, které se zúčastnili dobrovolní hasiči ze Třech Dvorů
(pro ty už to byl osmý ročník), členové komise životního prostředí a několik zahrádkářů z lokality sousedící s tokem koryta za firmou Vymětal.
Nejdříve byly vyčištěny obě strany silnice z Litovle do Třech Dvorů až
k železničnímu nadjezdu. Nejvíce odpadů představovaly plastové lahve,
sklo, papíry. Následoval sběr odpadů v lokalitě u ČSD předměstí – u kolejí za Makovnou, na Rybníčku a za prodejnou Tesco. Za Tescem je rumisko po zbourané stolárně, schází se zde bezdomovci a je to tady opravdu hrozné - bude iniciováno jednání s majiteli pozemků.
To nejhorší nás ale teprve čekalo. Třídvorští hasiči přijeli na lodích po
toku k Litovli a sbírali do pytlů plovoucí plasty, polystyrény, kbelíky, papíry… Ke břehům nám posouvali těžší a větší předměty, které jsme odváželi na kolečkách do kontejneru. Ten poskytla s igelitovými pytli společnost .A.S.A s.r.o. Litovel. Povodí Moravy s.p. poskytlo rukavice a rovněž
igelitové pytle.
Bylo zde vyloveno množství kol od aut i s disky, traktorové pneu, pytle
plné odpadků…. byl toho plný kontejner.
Díky lodím se podařilo vyčistit břehy a tok od největších nečistot, ale na
dně je toho ještě určitě hodně.

Také letos se koncem června uskuteční projekt Starám se o svoji řeku.
Naším záměrem je vyčištění náplav řeky Moravy v Chráněné krajinné
oblasti Litovelské Pomoraví, a to v úseku Moravičany – Litovel – Hynkov. Poprvé jsme řeku čistili v roce 2000. Od roku 2006 je tato akce
součástí školního vzdělávacího programu a probíhá v tzv. projektových
dnech na konci školního roku. Během let doznala řady změn, týkajících
se především vlastní náplně akce. Sběr odpadků zůstal hlavní náplní, ale
přibyla řada aktivit, které se podílejí na rozvíjení různých kompetencí
našich žáků. Nejrůznějšími formami jsou seznamováni zejména s okolní
flórou, faunou, ekosystémem lužního lesa a s celkovou funkcí krajiny.
Dále jim vyučující nebo pracovník CHKO Litovelské Pomoraví vysvětlí
důvody ochrany této oblasti a seznámí je se základními principy managementu činnosti CHKO.
Žáci se také významně podílejí na přípravě vlastní akce (příprava pracovních materiálů, přednášky a ekologické hry v terénu). Projekt Starám
se o svoji řeku probíhá díky spolupráci řady institucí. Především Gymnázia Jana Opletala Litovel, Správy CHKO Litovelské Pomoraví, Městského úřadu Litovel – Odboru životního prostředí a Studentského klubu
Párátko o.s. V roce 2007 byl projekt zařazen Výzkumným ústavem pedagogickým mezi Příklady dobré praxe.
Hlavním cílem projektu je rozvíjet schopnosti, dovednosti a především postoje žáků ve vztahu k životnímu prostředí a jeho ochraně, projekt se snaží přispět k trvale udržitelnému rozvoji lidské společnosti s co

Celkem nás bylo asi 28 osob a měli jsme co dělat; máme ale dobrý pocit
z pohledu na přírodu, která není hyzděna lidskými odpady. Děkuji těm co
přišli a kterým vzhled města není lhostejný.
Odsuzuji ty, kteří během soboty a neděle ke kontejneru navršili své odpady místo toho, aby je odvezli do sběrného dvora v Litovli či na skládku
v Medlově. Pomohl si i nějaký autoopravář, který sem uložil 4 spoilery…
V Litovli a obcích působí mnoho spolků – Tatran, Sokol, rybáři, myslivci…, žádáme je tímto o spolupráci při udržení našeho životního prostředí. Stejně tak je nutné změnit postoj každého z nás a nebát se ukázat
na toho, kdo nám dělá nepořádek, a pomoci tak zamezit vzniku černých
skládek. Jejich likvidace jde z našich peněz – místo toho by mohl být třeba nový chodník …
Ing. Zdeněk Potužák, komise životního prostředí

NEPŘEHLÉDNĚTE!!
Sběr kompostovatelného bioodpadu
Město Litovel ve dnech 6. a 7. června (tj. sobota a neděle) zajistí sběr biologického odpadu. Stanoviště kontejnerů:
Příčná, Komárov, u cukrovárenských lagun, Pavlínka.
Prosíme, odpad ukládejte pouze do přistavených kontejnerů.
Je možno ukládat pouze trávu, shrabky a listí, nikoliv větve.
nejmenšími dopady na krajinu. Jeho prostřednictvím seznamujeme žáky
s aktuálním stavem naší přírody, ukazujeme rizika vyplývající
z fungování lidské společnosti a jejich dopady na životní prostředí; také
s perspektivami ochrany životního prostředí. S možnostmi přínosu každého člověka k péči o životní prostředí a krajinu.
V neposlední řadě tato akce předestírá žákům nové pohledy na volnočasové aktivity a propaguje vodácký sport prováděný s ohledem na přírodu.
ilustrační foto a text: Mgr. Václav Hubáček

Kosmetická společnost AVON
Pokud máte doma vysloužilý elektrospotřebič (ledničku, pračku,
žehličku, mixér, vrtačku, el. sekačku apod.) a chcete se sním důstojně
rozloučit, kolektivní systém ELEKTROWIN nabízí řešení. Celkem 80
měst České republiky navštíví interaktivní recyklační roadshow
„Zatočte s elektroodpadem“, při které budou mít občané možnost
spotřebiče bezplatně odevzdat. Každého, kdo na místě odevzdá elektrospotřebič k recyklaci čeká odměna. Následovat bude celorepubliková soutěž, kdy tři města s největším množstvím vybraných elektrospotřebičů získají zajímavou odměnu.
EKOSHOW máte možnost v Litovli navštívit 4. června od 10
hodin na náměstí Přemysla Otakara. Program je dopoledne zaměřen na školní mládež a odpoledne na širokou veřejnost. Tisk. zpráva

Ekologická likvidace vozidel zdarma
výkup vyřazených AKU baterií a katalyzátorů
Autovrakoviště Horka nad Moravou
Ing. Jiří Žoch tel. 606 724 755,
736 600 604, email: zochjiri@seznam.cz

hledá posilu do svého obchodního týmu.
Pozice: asistentka obchodní manažerky.
Požadujeme: samostatnost, chuť pracovat a učit se
novému. (Vhodné pro ženy na MD a studentky).
Nejedná se o prodej. Kontaktujte nás sms, tel., email:
Martina Benešová, 737 622 385,
m.benesova.avon@volny.cz

SPORT SPORT SPORT

Bureš Petr, Jana, Pavel ml. a Pavel st.

(foto plk)

Tuto otázku si položili po herní sezóně snad všichni litovelští florbalisté.
Na první pohled by se zdálo, že hodnocení sezóny je celkem jednoduché,
ale člověk, který nevidí do zákulisí, to prostě hodnotit nemůže.
Začněme naší nejmladší kategorií – staršími žáky. Ti obsadili
v tabulce Ligy Olomouckého kraje 6. místo z 8. První dojem? Výsledek
spíše podprůměrný, ale přitom, že tým se z poloviny skládal z mladších
žáků a do posledního zápasu se přetahoval o 5. místo s týmem Asper
Šumperk, je to výsledek vcelku dobrý. Příští rok založíme družstvo
mladších žáků. Věříme, že zkušenosti, které velká část budoucího týmu
letos nasbírala, se projeví v jejich lepším výsledném umístění.
Co se týče kategorie juniorů, tak ti letos hráli 3. Ligu - divize VII A a
z 12 mužstev obsadili 9. příčku. Sice se v posledních zápasech „prali“ o
8. místo, tady se ovšem projevilo to, co je trápilo téměř celou sezónu, a
tak zůstali na 9. místě. Tím, co je trápilo, byla disciplína. Hráči ve věku
14 – 18 let mohli dosáhnout lepších výsledků, ale většina jich ještě nechápe, že vyhrává kolektiv a ne jednotlivec. Co se týká kvalit týmu, tak

Tatran Litovel oddíl kuželek ukončil v dubnu velmi úspěšně svoji sezónu 2008 – 2009. Všechna družstva zaznamenala výkonnostní růst.
A - družstvo hrálo severomoravskou divizi, ve které skončilo na velmi pěkném 5. místě ze 13 účastníků. Přeřazením mladých hráčů šel výkon výrazně nahoru a je perspektiva i tuto soutěž v příští sezóně vyhrát.
B – družstvo hrálo severomoravský krajský přebor, ve kterém se
umístilo na 4. místě ze 14 účastníků. Taktéž tento kolektiv zařazením
mladých kuželkářů a poctivou tréninkovou pílí zaznamenal velký výkonnostní růst.
C – družstvo hrálo okresní přebor, ve kterém si stabilně udržuje přední místo. Z 15 družstev skončilo na 2. místě, což je zasloužený úspěch.
D - družstvo tvoří začínající kuželkáři, žáci a dorostenci. Tento kolektiv se po slabším podzimním kole na jaře rozehrál k výborným výsledkům a skončil z 15 družstev na 9. místě.
Dorostenci – největší radost nám dělají naši dorostenci, kteří hrají 2.
dorosteneckou ligu. Po podzimním kole byli na 6. místě a na jaře neokusili hořkost porážky. Skončili na 3. místě jen horším průměrem kuželek. Tímto umístěním si vybojovali kvalifikaci o postup do 1. ligy, která
se uskuteční 23. 5. 09 ve Vracově. O úspěch se zasloužili: D. Čulík, M.
Jindra, M. Truxa a T. Truxa.
Děkujeme dorostencům za výbornou reprezentaci našeho oddílu a
města Litovel. Přejeme jim hodně sportovního štěstí v kvalifikaci.
3. 5. 2009 jsme uspořádali již poněkolikáté koulení pro veřejnost
Letecká. Pořadí mužů: Marek (62), Janků (60), Pekař M. (59). Ženy: Marková (57), Blinková (53), Čamková (53). Děti do 12 let:
Marek (48), Hampl (47), Ambrozová (46).

Na Mistrovství České republiky trojic – region východ 2008 v Litovli se
probojovali do postupové osmičky na 2. místo Bureš Pavel st., Burešová
Jana, Bureš Pavel ml. a Bureš Petr (všichni KLIP Litovel). Ze 4. místa postoupili Skládaný Rostislav st., Rolínek Michal (oba HRODA Krumsín) a
Neoral Miroslav (KLIP Litovel). Ve finále MČR trojic v Poděbradech se
první tým probojoval mezi 24 (18.) a druhý mezi 32 (25.). Regionálního
MČR se zúčastnili další dva týmy KLIPu ve složení Pospíšilová Jitka, Beran Jiří, Anton Lubomír a Polák Miloš, Polák Aleš (oba KLIP), Calábková
Eliška (Kulový blesk Olomouc).
Dalšího úspěchu dosáhli hráči KLIPu Litovel na MČR dvojic mix 2008
v Daňkovicích. Zde se do šestnáctky prosadily oba týmy ve složení Bureš
Pavel st. a Burešová Jana (10.) a Bureš Pavel ml. a Zapletalová Gab. (13.).
V roce 2009 pořádá opět KLIP Litovel 6. června MČR trojic – region
východ. Dalším turnajem budou dne 4. července Hanácky bakole, hrají
dvojice a zúčastnit se mohou i neregistrovaní hráči. Na tomto turnaji budou vyhlášeni vítězové 1. ročníku Juniorské ligy jednotlivců (JLJ)
2008 – 2009. Zároveň bude tento turnaj prvním turnajem 2. ročníku JLJ
2009 – 2010. Do JLJ jsou zařazeny všechny turnaje, které pořádají
KLIP Litovel, Kulový bleske Olomouc, HRODE Krumsín, TOP Orlová
a S.K.P. Hranice – Valšovice. Všechny turnaje KLIPu Litovel jsou hrány na hřišti u Sokolovny v Litovli, bližší informace (pozvánky, přihláška, žebříčky aj.) najdete na www stránkách České pétanque asociace
ČAPEK a KLIPu Litovel.
(plk)
by mohl bojovat o 4. – 5. místo. Tím, že řada hráčů si více všímá svých
osobních statistik, se sami odsoudili do spodní části tabulky. Snad po
zkušenostech z této sezóny aspoň jádro hráčů pochopí, že vyhrává tým,
a příští rok se budou rvát o vyšší místa v tabulce.
V Lize Olomouckého kraje mužů letos litovelský tým obsadil 10.
příčku z 11. Po loňské sezóně většina hráčů z tohoto týmu založila ve
svém mateřském městě Šternberk vlastní klub, v Litovli se začal budovat téměř nový oddíl mužů. Na začátku sezóny bylo v mužstvu pouze 6
hráčů, kteří věkem spadali do této kategorie. Ostatních 5 – 7 hráčů se
vždy dosazovalo z kategorie juniorů. Bohužel měl tým během sezóny i
několikrát smůlu při zápasech, např. ve dvou zápasech proti Mohelnici
naši prohráli vždy smolně o gól (1:2 a 4:5), a to i přes to, že měli
v obou zápasech navrch. A takovýchto zápasů bylo víc. Naštěstí se do
týmu přidali další tři noví muži, dva další letos nehráli a na příští sezónu tým možná posílí i další dva, kteří svým věkem opouští kategorii juniorů. Před námi se rýsuje nové složení týmu a hráči už se těší na letní
přípravu a turnaje. A hlavně na příští sezónu, kdy chtějí oplatit některým týmům smolné porážky.
Jiří Skála

Plaveme s Evropskou unií. Dne 16. 4. 2009 se 50 žáků z 1. - 5. třídy
ZŠ Vítězná Litovel zúčastnilo Mezinárodní štafety v plavání – plaveme
s EU. Z počtu 37 soutěžících škol se naši žáci umístili na velmi pěkném
13. místě. Gratulujeme.
J. Šišmová
V květnu jsme uspořádali soutěž plaveckých štafet O pohár ZŠ Vítězná. Naši žáci si s chutí zasoutěžili a dokázali svá družstva povzbudit.
Zvítězili: 1 C., 2. A., 3. B., 4. B., 5. A., 6. A., 7. C., 8. B. a 9 A/1.

Kuželkáři Tatranu Litovel pojedou 12. – 15. června do
Drážďan Radebeulu, kde odehrají přátelské utkání
v rámci družebních styků. Družba s německými kuželkáři
se udržuje již úctyhodných 37 roků. Zájezdu se zúčastní
8 sportovců.
Za výbor odd. kuželek Jar. Čamek

Rada města Litovel zveřejňuje

S.E.P. – reality NABÍZÍ:

dlouhodobý pronájem nebytových prostor bývalé Restaurace
„Záložny“ v Litovli, na náměstí Přemysla Otakara až na dobu 20 roků.

Tel: 585 342 086, 606 780 378
Poděbradova 751, 784 01 Litovel
WWW.SEPREALITY.CZ

• prodej RD Brníčko u Uničova 4+1, novost.,
2

poz. 500 m , cena v RK.

• pronájem cihl. bytu 2+1 v Litovli, cca 68 m2,
zařízený, náj. 7.000,- Kč/měs. + energie.

• prodej cihl. bytu v OV 2+1v Litovli , 89 m2, I.
NP, po celkové rekonstrukci, garáž, zahrádka.
Cena v RK.

• prodej nemovitosti (bar s hernou) v Uničově,
nemovitost je napojena na veškeré inž. sítě. Cena
2,5 mil. Kč.

• pronájem nebyt. prostor v Šumperku, 20 m , III.
2

NP od 07/2009, náj. 3.000,- Kč/měs.+ energie.

• pronájem nebyt. prostor v Uničově, 2.500 m2,
vhodné pro výrobu, skladování apod. Volné od
11/2009, náj. 100.000,- Kč/měs. + energie.
zprostředkováváme prodej nové výstavby 17 RD
Křelov – Břuchotín, info: www.carmanhome.cz

Ortopedická ambulance
Mohelnice, Okružní 10
MUDr. MATUŠKA Jiří

nabízí léčbu

RÁZOVOU VLNOU

K pronájmu se nabízí prázdné nevybavené nebytové prostory bývalé restaurační části, kuchyně a
zázemí. K dispozici je cca 600 m2 nebytových prostor.
Písemné žádosti spolu s uvedením podnikatelského záměru, kontaktními údaji a kontaktním spojením zasílejte, nebo předejte k rukám tajemníka,
Městský úřad Litovel, nám. Př. Otakara 778, 784 01 Litovel
Termín přihlášek stanoven do odvolání. Obálku označte heslem „Záložna“
Úplné znění této nabídky najdete na www.mestolitovel.cz nebo na úředních deskách Města Litovel, Husova ul.

DDM Litovel nabízí dosud volná místa na táborech:
LÉTO S BENEM

5. – 11. července, Letní tábor v Penzionu FIT
Velké Losiny, předběžná cena 2 660,- Kč.
OD VŠEHO KOUSEK
13. – 17. července, příměstský tábor trochu jinak
vyberte si den, který se vám líbí, cena od 130,- Kč/den.
S PIRÁTY NA KONEC SVĚTA
15. – 25. července, LT Vidnava s integrací postižených,
cena 2 950,- Kč.
ČAROVNÁ CESTIČKA
20. - 24. července, příměstský tábor, cena 950,- Kč.
VÝLETNÍČEK
3. - 7. srpna, příměstský tábor, cena 1 000,- Kč.
Bližší informace k táborům získáte na tel. čísle 585 342 448 nebo na internetu www.ddmlitovel.cz

♦ MONTÁŽE A OPRAVY

ANTÉN, SATELITŮ
♦ SPEKTRÁLNÍ

ANALÝZA SIGNÁLŮ

JOSEF KULICH, Litovel
Palackého 1001
mobil: 603 538 093
e-mail: anteny.kulich@quick.cz

Je to účinná metoda při léčení kloubních
a úponových bolestí (např. tenisový loket,
patní ostruha, bolesti při artróze)
Ordinační hodiny: každé úterý
7.30 – 12.00 a 12.30 – 14.00 hodin.
tel.: 583 433 450

V Litovli 1. června 2009. Uzávěrka příštího vydání Litovelských novin: 19. června 2009
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Za uveřejnění obchodního inzerátu účtujeme za 1 cm2 plochy 10,- Kč, na první a poslední straně 18,- Kč. Sleva: při opakování inzerce 10 %,
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