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Havlíčkova 705, Litovel
Bývalá provozovna pana Hrabala
pokračuje!
Otevřeno máme v pracovní dny:
8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hod.,
v úterý jen dopoledne, v sobotu dle domluvy.
Tel.: 737 581 446
Sl. Julie Masaříková
Pan František Vachutka je již celých 60 let
knihovníkem v nedaleké Nové Vsi. Na březnovém zasedání Rady města Litovle mu představitelé Města poděkovali za jeho dlouholetou činnost; pan Vachutka bude konečně v důchodu
odpočívat. Při této příležitosti položila redakce
Litovelských novin pár otázek vedoucí knihovny a samozřejmě také panu Vachutkovi.
Co říká k této události vedoucí litovelské
knihovny Mgr. Lenka Fišrová?
„Podle mého mínění v knihovnických kruzích
by se těžko hledal druhý knihovník, který by tuto práci zastával souvisle tak dlouhá léta. Je třeba připomenout, že za dobu 60letého působení
pana Vachutky ve funkci knihovníka mu byla
udělena řada uznání a ocenění. Myslím, že to
nejvýznamnější je od ministra kultury pana Pavla Dostála. Tou největší odměnou pro knihovníka ale je vždy to, že lidé chodí do knihovny rádi.
S panem Vachutkou si měli vždy o čem povykládat, vyměnili si, jak říká pan Vachutka nejen
knížky, ale i informace. To je důležité pro život
obce, v této malé vsi byla a je knihovna jediným
kulturním zařízením. S panem Vachutkou se
úplně neloučíme, dohodli jsme se, že pokud bude mít do Litovle cestu, vždycky se může za námi v knihovně zastavit.“
Pane Vachutko, můžete zavzpomínat na ta
uplynulá léta?
„Nu, 60 let je dlouhá doba. Knihovnictví mě
těšilo, pravidelně každý týden jsem do místní
knihovny docházel, ať byla zima nebo teplo, zavedená půjčovní doba se musela dodržet. I se
zlomenou nohou mě tam museli vnuci zavézt.
Když jsem před 60 lety začínal, měl jsem odmě-

nu 100 Kčs za rok. Práce knihovníka byla dobrovolná. A protože obec peněz neměla, kupoval
jsem za tuto částku knížky do knihovny. Velkým přínosem bylo, když v 60 letech začal fungovat střediskový systém, který zajišťovala
knihovna v Litovli. Z Litovle se totiž vozily
knížky do Nové Vsi a mohl se tak obměňovat
knižní fond. Dříve jsem si z kamarádství vyměňoval knížky s knihovnou ve Vísce, s panem
Pruckem. Ten mi přivezl soubor z Vísky a já
jemu půjčil knížky z naší knihovny. Mentalita
čtenářů byla různá. Jeden čtenář třeba četl celého Jiráska, druhý nevybíral - dej mi tři knížky
zkraje. Knížky četl popořádku, nedíval se, jestli
je to o lásce nebo o historii. Když to spisovatel
psal, tak to psal pro lidi a tak to mají lidi číst,
říkával. Někteří čtenáři se zaměřili na jednoho
spisovatele, jedné paní jsem proto chodil půjčovat knížky do Litovle, aby byla spokojená.“
Která léta vidíte jako čtenářsky nejúspěšnější?
„Kdysi četly celé rodiny, například manželka
půjčovala knížky pro manžela. Byla to 60. léta,
kdy se četlo hodně. Po revoluci 1989 začalo čtenářů ubývat. Vyrojila se celá řada časopisů, počítače, lidé měli jiné starosti. Doba byla před lety jiná. Např. v roce 1989 bylo evidováno 51
čtenářů, z toho 17 dětí. Dnes mám 10 čtenářů a
z mladých nikoho. Odlákaly je počítače, časopisy… Knihovna byla v poslední době i vykradena, pachatel tady udělal velký nepořádek, poničil zámky, všechno vysypal. Dalo mi to hodně
práce, než jsem vše dal zase do pořádku.“
Je třeba dodat, že jste nebyl v obci jen knihovníkem, věnoval jste se také sepsání historie obce
a dalším aktivitám.

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.

CK BAVI Litovel, nám. Př. Otakara
Od ledna 2009 prodáváme online
vstupenky společnosti TICKET ART
na koncerty, divadelní představení,
muzikálová představení po celé ČR!
Nabízíme možnost dopravy
k zakoupeným vstupenkám do Prahy
v plánovaných termínech.
Bližší info v CK BAVI, tel: 585 371 076
„Podnět k sepsání historie mi dalo výročí 400
let obce Nová Ves. Shánění podkladů mě stálo
nemálo času i peněz. Pokud má o kroniku někdo
zájem, rád mu ji zapůjčím. Zájemců je ale hodně. Kromě dějin obce jsem zpracoval i historii
místního hasičského sboru. Sám jsem byl 32 let
předsedou sboru dobrovolných hasičů. Po sloučení obce s Haňovicemi jsem se věnoval práci
v osvětové besedě a 10 let dojížděl do Haňovic
na schůzky. Musím poděkovat i manželce, která
se mnou měla trpělivost, podporovala mě.
V manželství jsme spolu již 56 let. Dnes s prací
knihovníka končím ze zdravotních důvodů, ve
vedení místní knihovny bude pokračovat moje
dcera.“
S přáním zdraví a dalších spokojených let života jsem se rozloučila.
J.M.

Rada města Litovel vydala nařízení č. 1/2009 o parkování v historickém
centru města Litovle. Nařízení nabývá účinnost dnem 1. dubna 2009, tímto dnem se ruší platnost Vyhlášky č. 5/1999 Města Litovle o zóně regulovaného stání.
Změny, které nastanou při parkování v historickém centru města, se týkají rozšíření zóny placeného stání. Do zóny placeného stání jsou nově
zahrnuty parkoviště na nám. Svobody, v ulicích Komenského, Šafaříkově a Smyčkově. Změny se dále týkají vydávání parkovacích karet a způsobu placení parkovného. Parkování na označených parkovištích je možné jen s parkovacím lístkem nebo parkovací kartou.
Parkovací karty pro rezidenty, abonenty a krátkodobé vydává na základě posouzení možnosti kapacit parkování a stání Městská policie Litovel. Žádost musí být podána na předepsaném formuláři „Žádost o vydání
parkovací karty“.
Připravuje se umístění parkovacích automatů na náměstí Přemysla Otakara od 1. června, u kterých si pořídíte doklad o zaplacení parkování.
Z výše uvedeného nařízení Města Litovel č.1/2009 uvádíme:
Zóna placeného parkování je vymezena ulicemi: Masarykova, Revoluční, nám. Svobody, Komenského, Mlýnská, Vlašímova, Kostelní, Třebízského, Šafaříkova, Jungmannova, Husova, Havlíčkova, Švédská, Poděbradova, Boskovicova, 1. máje, nám. Př. Otakara, Smyčkova. Začátek a
konec zóny je vyznačen svislými dopravními značkami.
Pro krátkodobé parkování je vymezeno parkoviště na nám. Př. Otakara
za sazby provozovatele parkoviště.
Zónou placeného stání dále jsou označená parkoviště na nám. Svobody,
v ulicích Komenského. Šafaříkově a Smyčkově – místní parkoviště, parkování s platnou parkovací kartou.
Řidič, který parkuje vozidlo v zóně placeného parkování je povinen vozidlo odstavit na místě uvedeném na parkovací kartě.
Vozidlo parkující v zóně placeného parkování a místě pro krátkodobé

parkování, musí být viditelně označeno dokladem o zaplacení (doklad za
předním sklem vozidla textovou stranou nahoru).
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 tuto uvedenou dobu je parkování v zóně placeného parkování
zdarma.
Doba platnosti a ceny
Parkovací lístek od provozovatele parkoviště nám. Př. Otakara 5,- Kč/
hod. a 10,- Kč za každou další započatou hodinu.
Parkovací karty jsou vydávané vždy na 3, 6, 9 či 12 měsíců kalendářního roku.
Rezident: 1000 Kč/12 měsíců, 750 Kč/9 měsíců, 500 Kč/6 měsíců, 250
Kč/3 měsíce. Abonent: 3 000 Kč/rok, 2 500 Kč/9 měsíců, 1 800 Kč/6 měsíců, 1 000 Kč/3 měsíce. Krátkodobá: 50 Kč/den.
Návštěvník MěÚ Litovel zdarma. Návštěvní karty pro návštěvníky budovy MěÚ na nám. Př. Otakara vydá podatelna nebo útvar tajemníka
MěÚ Litovel, návštěvní karty pro návštěvníky budovy MěÚ Havlíčkova
vydá podatelna nebo odbor dopravy MěÚ Litovel.
Kontrolu dodržování ustanovení tohoto nařízení provádí Městská policie Litovel. Porušení jednotlivých ustanovení tohoto nařízení je postihováno dle platných právních předpisů.
Vysvětlivky: Rezident je fyzická osoba, která je v zóně placeného parkování vlastníkem nemovitosti nebo má v zóně placeného parkování trvalé
bydliště a je vlastníkem motorového vozidla (dle TP) nebo prokáže právo
dlouhodobě užívat vozidlo. Abonent je fyzická nebo právnická osoba, která žádá o vydání abonentní parkovací karty a není rezidentem.

Ve městě Litovli a v místních částech bylo v měsíci březnu
2009 zaznamenáno mimo jiné i spáchání těchto událostí:
V úterý dne 3. března 2009 v odpoledních hodinách došlo
v prodejně Albert v Litovli na ul. Vítězné ke krádeži peněženky z kabelky
odložené v nákupním vozíku.
V pátek 13.3.2009 v podvečerních hodinách došlo k úmyslnému založení požáru osobního motorového vozidla na parkovišti sídliště Vítězná.
V noci z pátku 13. na sobotu 14. března 2009 proběhla ve služebním
obvodu zdejšího obvodního oddělení bezpečnostní akce „Noční Litovel“
se zaměřením na dodržování ustanovení zákona č. 279/2005 Sb. O ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi. Bylo při ní v deseti případech zjištěno porušení zákona. V jednom případě šlo o přestupek v souvislosti s provozem vozidel na pozemních komunikacích a v devíti případech o podávání alkoholu osobám mladistvým a nezletilým. Dále byla
zjištěna jedna osoba v celostátním pátrání.
V pondělí dne 16.3.2009 v dopoledních hodinách bylo ve dvoře činžovního domu v Litovli na ul. Revoluční nalezeno odstavené osobní motorové vozidlo, po kterém bylo vyhlášeno celostátní pátrání, pro podezření z
krádeže.
V pondělí dne 16.3.2009 v podvečerních hodinách došlo ke vloupání
do motorového vozidla odstaveného v Litovli na ul. Olomoucké, ze kterého byla odcizena taška s notebookem.
Policie ČR

Technické služby Litovel, příspěvková organizace, od letošního roku po
schválení Radou Města Litovel dne 29. ledna a 19. února 2009, přistoupily ke zvýšení cen za některé služby poskytované občanům i firmám.

M ěstská televize Litovelský INFOkanál

vysílání v dubnu 2009
každý den na TV obrazovkách
kdykoli na webových stránkách města
premiéry: středa 8. 4. a 22. 4. v 18.45 hod.
reprízy: denně v 6.45, 11.00, 18.45 a ve 23.00 hod.

Úplné znění nařízení č. 1/2009 najdete na www.mestolitovel.cz a na
úředních deskách v Husově ulici v Litovli.
red.

Jednou z nich je změna cen za výlep plakátů na sedmi vývěsních plochách, a to v průměru o 1 - 5 Kč podle velikosti vylepovaného plakátu.
Výlep plakátů do formátu A 3 je dražší o 1,- Kč, cena za kus je 11,- Kč
- A 2 je dražší o 2,- Kč, cena za kus je 17,- Kč
- A 1 je dražší o 5,- Kč, cena za kus je 35, -Kč
(ceny uvedeny s DPH, výlep na dobu 1 týdne).
Ceny před jejich zvýšením byly značně pod průměrem cen za obdobné služby ve spádové oblasti a postupnou obnovou ploch za nové velkorozměrové se zdražily vstupy pro kalkulaci této služby.
Druhou, nejvíce využívanou službou zejména občany Litovle, místních částí i vzdálenějších obcí našeho regionu, je svoz odpadních vod
ze septiků a žump. I zde byly TS nuceny po vyhodnocení příjmů a výdajů v delším časovém horizontu ceny zvýšit.
Původní kalkulace:
Nová kalkulace:
- sazba za ujetý km
13,- Kč
14,- Kč
- sazba na 1 hod. výkonu
420,- Kč
496,- Kč
Ostatní položky v této službě, jako je cena za přečerpání odpadních
vod a cena za jejich likvidaci zůstává beze změny.
- za přečerpání 1,- Kč/100 l, t. zn. za jeden odvoz 2 500 l
25,- Kč
- za zneškodnění odpadu na čističce za jeden odvoz 2 500 l 125,- Kč
- v případě běžného odpadu ze septiků a žump 225,- Kč za odvod LAPOLU
A jedno upozornění pro ty, kteří mají k dispozici internet; vše o TS
Litovel, o poskytovaných službách, jejich cenách i dalších zajímavostech včetně fotografií provozů organizace, můžete najít na webových
stránkách na adrese: www.ts-litovel.cz
TSLit.

on-line: http://infokanal.litovel.eu
Připomínky, názory, nápady, můžete volat nonstop na telefonní záznamník tel. č. 581 003 467. Informace o kulturních, sportovních i jiných nekomerčních akcích a zajímavostech, které chcete bezplatně zveřejnit prostřednictvím TV obrazovky ve čteném zpravodajství, sdělte telefonicky či
písemně na MěÚ Litovel tel. č. 585 153 250 (Ing. J. Hlavinka), e-mail:
hlavinka@mestolitovel.cz nebo infotv@centrum.cz .

VHS Čerlinka nabízí občanům i organizacím inertní materiál
z výkopů. Materiál je vhodný k zásypům a úpravám terénů.
Dovoz materiálu v rámci města Litovel je zdarma.
Kontakt na tel. č. 603 837 288 nebo 585 342 278.

54. schůze Rady města Litovel se
konala dne 19. února 2009
Rada města souhlasí:
• s navýšením ceny služby – Vývoz odpadních vod ze septiků a
žump
• s uzavřením nájemní smlouvy na
pronájem nebytových prostor
v domě č.p. 705 v ul. Havlíčkově
v Litovli s paní J. M. z Benkova. O
pronájem se přihlásilo 5 uchazečů.
• s prodloužením nájemní smlouvy
pana T. P. na byt č. 3, v ul. Boskovicově 785/2 od 1. 3. 2009 na dobu
6 měsíců a paní G. F. na byt č. 3,
ul. Kostelní 776/2 od 1. 3. 2009 na
dobu 3 měsíců
• s úhradou nájemného v restauraci ve Třech Dvorech č.p. 73, v době od 1. 1. 2009 do 30. 4. 2009 ve
výši 5.238,- Kč a od 1. 5. 2009 do
31. 12. 2009 ve výši 7.238,- Kč
• s uzavřením nájemní smlouvy na
pronájem nebytových prostor pohostinství v místní části Březové
s paní D. Š. z Březového na základě výběrového řízení
• s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy Czech
POINT“ v Litovli
• s vyřazením zničeného nebo poškozeného majetku ZŠ Vítězná
• s uzavřením smlouvy o dílo na
restaurování božích muk u Vísky
s restaurátorem Mgr. Ladislavem
Werkmannem z Olomouce za cenu
70.959,- Kč, vč. DPH. Je předpoklad, že bude získána dotace.
• s uzavřením smlouvy o dílo na
restaurování kamenného kříže v
Unčovicích s restaurátorem ak. sochařem Jarmilem Plachým z Prahy
za cenu 140.937,- Kč, vč. DPH. Je
předpoklad, že na opravu památky
budou částečně získány dotace
z programu MK ČR.
• s nabídkou a uzavřením smlouvy
o dílo na dokončení stavebních
úprav (fasáda, okna) kulturního domu ve Vísce se stavební firmou
GLOBAL s.r.o. Litovel za cenu
828.253,10 Kč, vč. DPH
• s uzavřením dodatků k již uzavřeným smlouvám o dílo se spol.
V I S – V o d o h o sp o d ářsko inženýrské služby, spol. s r.o. Hradec Králové na projekční práce akcí: a) Litovel – napojení na kanalizaci místní části Chudobín (posun
termínů dodání PD)
b) Litovel – napojení místních částí Rozvadovice, Unčovice, Březové
(posun termínů dodání PD a navýšení nákladů o zpracování posouzení tlakové a gravitační kanalizace o
55.216,- Kč, vč. DPH).
• aby se Správou silnic Olomouckého kraje byly k pozemkům, na

které zasahuje budoucí stavba
autobusového zálivu v Rozvadovicích, uzavřeny smlouvy
v souladu s vyjádřením SSOK.
Rada města bere na vědomí:
• výpověď Ing. V.H. z pronájmu nebytových prostor
v domě č.p. 791 v ul. 1. máje v Litovli a souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu těchto prostor. Po
dobu tříměsíční výpovědní lhůty
bude hrazeno nájemné ve výši 50
%.
• informace z jednání Bytové komise a schvaluje předložené návrhy; informace z jednání Kontrolního výboru ze dne 26. 1. a Letopisecké komise ze dne 28. 1. 2009.
Rada města vyhovuje:
• žádosti OS Trubači z Doubravy o
finanční příspěvek na stejnokroje
členů souboru. Jde o dvanáctičlenný soubor mysliveckých trubačů.
Náklady na výrobu kostýmů přesahují částku 60.000,- Kč. Za případnou finanční podporu nabízí městu
přímou propagaci a prezentaci města. RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku 10.000,- Kč.
• žádosti p. J. K. z Lanškrouna a
souhlasí s použitím znaku města.
Pan K. bude v dubnu 2009 vydávat
pohlednice Litovle, zde chce umístit i znak Města Litovel.
Rada města jmenuje:
• do konkurzní komise na obsazení
pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy Litovel, Gemerská, tyto své dva členy: pány Petra Šrůtka
a Zdeňka Jančího. Zabezpečením
jednání komise je pověřen tajemník
konkurzní komise Ing. Vlast. Habermann.
Rada města schvaluje:
• odpis nákladů na projektové práce - vybudování ústředního topení
a plynofikaci v objektu bývalého
kina v ul. Boskovicově v Litovli,
ve výši 11.000,- Kč (z r. 2001).
Objekt kina byl odprodán k jiným
účelům a tato PD je nevyužitelná.
• firmu Roviko s.r.o., Brno, na akci „Zadávací dokumentace kanalizace Litovel“. Nabídky podaly celkem čtyři firmy.
• zprávu o hospodaření TS Litovel
za rok 2008 a bere na vědomí zprávu o nakládání s majetkem Města
Litovel svěřeným do péče a užívání
TS Litovel, p.o. za rok 2008 – závěry inventarizace.
17. zasedání Zastupitelstva města Litovel ze dne 26. února 2009.
Zastupitelstvo města Litovel:
schvaluje rozpočet Města Litovel na rok 2009
zmocňuje Radu města Litovel k
provádění vnitřních rozpočtových
změn, které neovlivní celkové příjmy a výdaje, k provádění rozpočtových změn týkajících se účelo-

vých dotací ze státního rozpočtu a státních fondů.
revokuje své usnesení č. 8
přijaté na 12. zasedání dne
12. 4. 2008 a nově schvaluje
a upřesňuje původně schválené prodeje zahrádek na Javořičské ulici u domů č.p. 395 –
7.
souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci „Regenerace panelového sídliště Litovel – Vítězná, II.
etapa“, která bude zahrnovat rekonstrukce stávajících a vybudování nových chodníků a parkovacích stání. Souhlasí se spolufinancováním akce dle podmínek podprogramu Ministerstva pro místní
rozvoj „Podpora regenerace panelových sídlišť“ pro rok 2009.
určuje pro spolupráci s odborem
výstavby jako příslušným úřadem
územního plánování tyto členy
ZML: Ing. Zd. Potužáka, p. Petra
Šrůtka, RSDr. Lub. Vymětala.
schvaluje:
• odkoupení částí pozemků v katastrálním území Rozvadovice, za
účelem výstavby autobusového
zálivu v Rozvadovicích

• odprodej nemovitosti v ul. Vítězné 183/2B (bývalé plicní), s
pozemkem st. parc. č. 541 vše v k.
ú. Litovel a část pozemku parc. č.
318/1 v rozsahu cca 3 m podél budovy a mezi budovou po chodník
k ul. Vítězné; přesná výměra bude
stanovena GP, za cenu
2.150.000,- Kč, paní A. D. z Litovle
• změnu ve složení OV Chudobín
• aktualizovaný projekt Regene-

race panelového sídliště Vítězná Litovel, II. etapa

• poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení těmto žadatelům:
- panu V. S. z Litovle – 100.000,Kč na opravu střechy, paní A. T. z
Litovle – 100.000,- Kč na výměnu
oken a vchodových dveří; panu
Ing. K. Z. z Litovle – 100.000,Kč na nemovitost č.p. 596, Pavlínka, na výměnu oken

• jednotlivé projekty Programu
prevence kriminality na místní
úrovni, které budou podány v
rámci žádostí o dotace z Programu
prevence kriminality Ol. kraje –
jde o Vybavení Klubu mladých (5
PC sestav) a Oplocení hřiště u ZŠ
Jungmannova

• stanovení výše odměn pro členy
zastupitelstva města, členy rady
města, předsedy výborů ZML,
předsedy komisí RM a předsedy
osadních výborů dle návrhu
•

změnu ve složení Finančního
výboru – namísto paní Marcely
Hélové bude členem Finančního
výboru p. Zdeněk Urbánek

•

poskytnutí finančního daru pa-

nu starostovi MVDr. Vojtěchu
Grézlovi a panu místostarostovi p.
Petru Šrůtkovi.
55. schůze Rady města Litovel se
konala dne 12. března 2009
Rada města projednala:
• nabídku k odkoupení pozemků
pana J. L. z Červenky v k.ú. Litovel, za cenu 100,- Kč/m2. RM konstatuje, že tuto nabídku nepřijímá.
Rada města souhlasí:
• předseda OV Březového žádá o
přehodnocení usnesení rady na
pronájem pohostinství a k 1. 3.
2009 doporučuje uzavřít nájemní
smlouvu s novou nájemkyní nebyt.
prostor paní Š. z Březového. Rada
žádosti vyhovuje.
• s pronájmem pozemků v blízkosti kostela sv. Filipa a Jakuba MO
KDU-ČSL a CK Bavi Litovel na
neděli dne 3. 5. 2009 za jednorázové nájemné ve výši 100,- Kč
• s podnájmem bytu č. 207
v objektu č.p. 965, U Stadionu
v Litovli, slečně V. A. z Litovle
• s umístěním lunaparku paní D. F.
z Charvát v ul. Sušilově v Litovli
ve dnech od 20. 3. do 29. 3. 2009 –
na travnaté ploše budou pouze
atrakce, maringotky a ostatní vozový park bude na asfaltové ploše.
Vjezd do ul. Hrnčířské nesmí být
omezen. RM ukládá připravit ekonomický předpoklad nákladů na
zpevnění travnaté plochy.
Rada města vyhovuje:
• žádosti o příspěvek TJ Sokol Tři
Dvory na úhradu nákladů spojených s pořádáním VII. ročníku nohejbalového turnaje trojic mužů ve
výši 2.000,- Kč
• žádosti VHS Čerlinka a souhlasí
s odprodejem spáleného transformátoru.
Rada města nevyhovuje:
• žádosti o příspěvek Pony klub
Olešnice na provoz a činnost
Rada města schvaluje
• předložené návrhy mandátních
smluv uzavírané mezi ML a firmou
Roviko s.r.o. Brno a souhlasí
s jejich uzavřením. Jde o mandátní
smlouvy na výkon práv a povinností zadavatele na podlimitní veř.
zakázce na dodávku TDI a stavebních prací akcí „Kanalizace a
ČOV – dokončení“ a „Litovel –
napojení místní části Tři Dvory“.
• předložený návrh rozdělení reprefondu
Stanovisko k žádosti JUDr. N. o
omezení provozu na hřišti v Nasobůrkách. RM stanovila pro letní
sezónu 2009 na hřišti v Nasobůrkách 5 hudebních produkcí, o jejichž konání bude rozhodnuto na
základě předložených žádostí.
Rada města podporuje vznik nového studijního oboru „Průmyslová
ekologie“ v SOU Litovel.
J.M.
Pokračování na str. 5.

„Ráno jsem vstával s myšlenkou, že si nechám
přivézt vozem haluzí. Také jsem si vše domluvil
a v 8 hodin ráno jsme jeli s Janem Vlčkem do
lesa. Spěchali jsme haluzí naložit a jedeme pomalu domů. Najednou mi Jan Vlček pravil:
„Jaroslave, tak se mi zdá, že v Javoříčku hoří.“
Já jsem nesl pilku a sekyru. Říkám: „Jeďte pomalu, já budu utíkat napřed, jsou tam děti samy
doma. Jistě něco provedly.“ Vybíhám z lesa, utíkám po cestě až k myslivně, přeskočím potok a
chci po lukách k hořícím chalupám. V tom na
mne volá od lesa voják, abych šel k němu. Hrůzou jsem nevěděl co mám dělat. Voják, když viděl, že k němu nejdu, šel mi naproti. Nezbývalo
mi, než jít k němu. Když jsem byl od něho 100
kroků, vidím, že se vrací k místu, kde dříve stál a
béře pušku do rukou. Já v hrozné předtuše dal
jsem se šikmo přes pole na útěk. Výstřelů padlo
za mnou mnoho, ale Bůh dal, že jsem jim unikl a
dorazil na křižovatku k hotelu. Tam ale po mně
začal střílet jiný. Z kulometu jsem dostal do pravé nohy 6 ran. V bolesti se mi podařilo utéci
pod silniční most, kde jsem myslel, že budu
chráněn. Za půl hodiny přišlo sem 5 vojáků.
Podle krve mne zde museli nalézt. Jeden z nich
se postavil na kraj pod mostem a volal na mne
česky, abych šel ihned ven. Nic mně nezbývalo
než vylézti. V duchu jsem se loučil s dětmi i se
svou ženou. Vojáci nechali mne vyjíti až na silnici a kázali mi dát si ruce na oči a lehnout. Já
jsem se ale díval opatrně přes prsty a když jsem
viděl, že již mají na mne namířeno, sebral jsem
poslední sílu a dal se zase na útěk.

Držel jsem se hodně levé strany, takže jsem
jim unikl za barikády k Mrňkově straně. Střely
lítaly na školu. Jedna rána zachytila mi kraj
pravého ucha. Utíkal jsem a hledal místo, kde
bych se uchránil. Přišel jsem k stavení pana Vysloužila a moje skrýš byla v záchodě. Tam už
moje síla vypověděla a já se svalil na zem. Za
chvíli slyším rachocení řetězem ve chlévě a oni
to zase vojáci, přišli odvázat dobytek, aby si ho
vzali s sebou. Sedím, hlavu v klíně složenou, vidím, že se záchod otevřel, ale zase zavřel, a slyším mnoho střelby. Ještě znovu stavení zapálili
a chtějí, abych tam uhořel. Bůh mě přece jen
zachránil, pro mé tři nezaopatřené děti. Po
dlouhé a dlouhé době jsem uslyšel svou ženu,
která hledala děti a mne. Co jsem síly měl, volal
jsem na ni. Přišla mi otevřít, přinesla vodu a
přivedla mne k vědomí. Napil jsem se a ona šla
hledati děti. Když děti našla, přišla ke mně, čekala, až přijde první pomoc a ošetří mne. Potom
mne na trakaři odvezli do Střemeníčka.“
Přečtením článku z dobových novin, ve kterém přímý účastník popisuje javoříčskou tragédii, byla v pondělí 2. března 2009 v Konviktu
Univerzity Palackého v Olomouci zahájena
vernisáž výstavky fotografií a textů Zapomenuté Javoříčko. Tragédie, která je jen těžko
uvěřitelná, potkala malou obec Javoříčko tři
dny před koncem druhé světové války, v době,
kdy se již zdálo, že je konec nesmyslnému zabíjení. Z ne zcela jasných příčin bylo v sobotu
5. května 1945 dopoledne v Javoříčku nacisty
zavražděno 38 nevinných mužů a obec byla
vypálena. Ženám a dětem bylo přikázáno vyhnat dobytek a odejít pryč z obce. Právě fotografie, které byly pořízeny jen několik dnů poté, daly výstavě název Zapomenuté Javoříčko.

Další vzpomínka na nesmazatelnou tragédii
bude v sobotu 2. května 2009 od 10 hodin u
javoříčského památníku. Pietní akce se uskuteční za účasti předsedy sněmovny Miloslava
Vlčka a dalších hostů.
Připravila: E.V.

Díky dobré činnosti osadního výboru a dobré
spolupráci se všemi odbory Města Litovel a
Technickými službami se mohla v naší obci
uskutečnit řada akcí pro lepší vybavenost a
vzhled obce i pro lepší informovanost občanů.
Prostranství na návsi pod lípou nám upravila
firma Strabag, která provedla též opravení výtluků na účelové komunikaci za obcí. Pod lípou
byly umístěny 3 lavičky a odpadkový koš. Odpadkové koše byly instalovány též u laviček na „
Řádkách“ a u zastávky autobusu.
Byla provedena generální oprava kapličky postavené před 156 roky. Pro velký zájem občanů
byla kaplička dvakrát otevřena pro veřejnost.
V obci byl zřízen nový rozhlas a zakoupen

přehrávač, který bude sloužit jako pojistka v případě nefungování zvonění na kapličce. Při vjezdu do obce byly zabudovány 2 vývěsní skříňky.
Byla opravena část chodníků, o zeleň v obci
se nám staral zahradník.
V areálu přírodního koupaliště byla rozšířena
pláž, část průtokového kanálu byla dána do potrubí z důvodu zasypávání kanálu hlínou
z břehů. V prázdninových měsících byl zajištěn
výběr parkovného, bylo pravidelně dováženo
mobilní WC a kontejnery na odpad. Bylo zabezpečeno občerstvení a úklid areálu.
U fotbalového a dětského hřiště byla vybudována betonová plocha, která slouží dětem k jízdě
na tříkolkách a i jako taneční parket.

Z kulturně-sportovních akcí se uskutečnil pochod do Javoříčka, 2x zájezd do Polska, kácení
máje, Mikulášská nadílka.
V obci máme dvě družstva fotbalistů, kteří na
své zápasy lákají mnoho sportovních fanoušků.
Ve spolupráci s fotbalisty zajišťujeme každým
rokem Dětský den. Díky sponzorům, kteří též
finančně přispívají, je tato akce velice kladně
veřejností hodnocena.
Dne 17. a 24. 10. 2008 proběhly v naší obci
volby do krajských zastupitelstev. Volební místnost byla řádně připravena.
Přejeme si, aby spolupráce s odbory Města
Litovel a Technickými službami byla i nadále
dobrá.
Za OV Nová Ves před. R. Kučerová

nožky… kšeft se hýbe. Ale Den země? Ani esemesku není komu poslat. K vyhlášení takového
nesmyslu přiměli OSN takzvaní ekologové.
Však tuhle jeden rozumbrada napsal do internetu, že prý je patří zařadit mezi teroristy před sebevražedné útočníky, protože škodí pořád a všude. Jejich obliba soudit se prodražuje a zdržuje
civilizační pokrok. Hned si vzpomenou, že přes
nějaké chráněné území nesmí vést dálnice, hned
kraválí kvůli zasypání odporného bahniska, že
jsou tam vzácní brouci. Dokonce chtějí krimina-

lizovat odvážné mladé muže, kteří na motocyklech kličkují po lesích a kopcích cesta necesta,
výsadba nevýsadba… V jednom kole omílají
tání ledovců a stoupání vod oceánů – směšné –
o centimetry, a přitom žvaní o nedostatku nezávadné pitné vody pro třetinu lidstva. I místní devítiletý klučina s vysokým IQ s nimi zametl prohlášením, že VĚDA všechno vyřeší. Má pravdu.
Voda k pití se bude chemicky upravovat, auta
budou jezdit na hydrobaterie a když nás Země
omrzí, odstěhujeme se na jinou planetu. Ve vesmíru jsou jich fůry a z USA už vyslali sondu,
najít tu, která má podobu té naší… J.Ch.

Litovelské noviny ze dne 20. září 1945

Jan Mlčoch: Mé utrpení, které jsem
prožil v den nezapomenutelný.

Dvacátý druhý duben, Světový den Země? Už
zas? Právě, když všechny státní orgány mají plnou hlavu starostí s dopady hospodářské krize a
ze všech sil se snaží zachránit pracovní místa?
Jednou z důležitých cest se jeví například rychle
šrotovat stará auta, aby se plně mohla rozvinout
výroba nových pohybovadel, protože ve vyspělých civilizacích skoro každé páté zaměstnání
nějak souvisí s dopravou. Třeba takový Den zamilovaných, to beru. Dívky dostávají kytky,
bonbóny, podprsenky, mládenci cédéčka, po-

Obec se skutečně už nikdy nevrátila do původní podoby. Na místě společného hrobu obětí
byl nejdříve postaven prostý dřevěný kříž
s nápisem: „Zde je hrob 38 národních mučedníků, kteří zde byli 5. května 1945 zavražděni
německými esesmany“. V roce 1955 byl kříž
nahrazen pískovcovým památníkem.
V místech, kde shořely naděje obyvatel Javoříčka, nebyly již domy obnoveny. Zůstaly jen
stromy a louky.
Při příležitosti vernisáže výstavy bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi zástupci obcí vypálených za války – Ležáků, Lidic,
Javoříčka a Ploštiny. Zatímco případ prvních
dvou vesnic je všeobecně znám i ve světě, obě
další události jsou neprávem v jejich stínu.
Podnět k uskutečnění výstavy dal předseda
Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček, který
při vypálení Javoříčka ztratil část své rodiny.

VYNESENO Z RADNICE
Pokračování Rada města souhlasí:

• s uzavřením Smlouvy o závazku
veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě s firmou VOJTILA
TRANS s.r.o. Jde o spoje dopravní
obslužnosti na trase Litovel – Šternberk a Litovel – Uničov. Loňský
příspěvek řádně vyúčtovali, letos
žádají příspěvek ve stejné výši.

•

s uzavřením smlouvy o dílo na
vypracování projektové dokumentace řešící rekonstrukci uliční zeleně v ulicích Jiráskova, Čihadlo, Palackého, se společností ZAHRADA Olomouc s.r.o.

•

s uzavřením Smlouvy na
přezkoumání hospodaření a
finančním auditu účetní závěrky Města Litovel za rok
2009 s Ing. F. R. z Olomouce

• s uzavřením smluv o dílo s
firmou Litovelská stavební na výměnu oken byt. domu v ul. Revoluční č.p. 670, 671, 672 a 673

•

s uzavřením Dodatku nájemní
smlouvy s GJO Litovel, jde o navýšení nájemného na 120,- Kč/m2/rok

• s poskytnutím odměn ředitelce
MK a býv. řediteli TS Litovel.
• s uspořádáním veřejnosti přístupných akcí - Zahrada u KD v Mysle-

chovicích: sobota 20. 6. 2009
od 16.00 do 02.00 hodin, posezení s hudbou po pohárové soutěži, a pátek 8. 5. 2009 od 18.00
do 01.00 hodin, posezení po
hasičském cvičení, pořadatel
SDH Myslechovice.
Rada města nesouhlasí:

• s uzavřením předloženého návrhu Smlouvy s firmou Veolia Transport a.s. Ostrava. Jde o zajištění
dopravní obslužnosti území pravidelnou linkovou osobní dopravou a
finanční příspěvek na pokrytí ztrátovosti vybraných spojů. V r. 2008
dostali příspěvek ve výši
1.125.000,- Kč, letos žádají o příspěvek ve výši 1.203.600,- Kč.

Rada města bere na vědomí:
Program podpory zvelebování domů a budov na území Města Litovel, předkládá předseda KŽP a člen
rady Ing. Potužák.

• předsedkyně OV Unčovice předkládá nesouhlas občanů Unčovic
s budováním další pískovny
v blízkosti místní části Unčovice.

• zprávy o hospodaření školských
a kulturních příspěvkových organizací a ukládá ředitelům těch organizací, které hospodařily s přebytkem, převést tyto finanční prostředky na účet města.Ztráty ZŠ Jungmannova a MŠ Gemerská budou
zlikvidovány lepším hospodařením.

Litovelské noviny nás v březnovém čísle hodlaly vyzkoušet ze
znalosti města Litovle. O okolních obcích píší zajímavě, ale ve znalosti
města zklamaly na celé čáře. Musím proto informace o moru v Litovli
upřesnit.
Kaplička před muzeem s letopočtem 1594 je skutečně připomínkou morové epidemie, nestála ale před hostincem U zeleného stromu, ale naproti
(dům č.846), kde bývala prodejna paní Čadové. Byla zde postavena
z vděčnosti, že se tehdy morová epidemie zastavila právě v těchto místech,
ale s Pavlínkou to nesouvisí.
Mor je onemocnění, které má dvě formy - plicní (té se říká černá smrt) a
bubonickou (dýmějový mor). Forma bubonická je na člověka přenášena
blechami, které se infikovaly na nakaženém hlodavci (hlavně kryse). Forma plicní se přenáší kapénkovou infekcí z člověka na člověka a je mnohem nebezpečnější, působí velmi rychle a neléčena má velice vysokou
úmrtnost (až přes 90 %). Lidé tehdy ovšem neznali způsob šíření této
strašné nemoci a jedinou ochranou byla úplná izolace postižené oblasti.
Letopočet 1564 je nejstarším záznamem o moru v Litovli, není ale jediný.
Roku 1596 byla opět na Moravu zanesená morová epidemie v důsledku
tureckých válek a trvala s přestávkami v letech 1596-1602. V Litovli vypukl mor v září 1598 a epidemie trvala do 1.2.1599, po krátké přestávce
mor propukl znovu a trval do února 1600. V roce 1598 zemřelo 291 osob,
z toho 204 na mor, v následujícím roce 320, jen za listopad 1599 si epidemie vyžádala přes sto obětí!
Také v důsledku války s Turky v 17. století se mor od Vídně rozšířil na
Moravu a pak dál do Čech. Císařský dvůr před morovou epidemií uprchl
do Prahy, stěhovaly se i dvorní úřady. Královský tribunál vláda přeložila
do Uničova a Zemské desky do Litovle. Archiv a registratury byly umístě-

ny na radnici, 15 úředníků Zemských desek přijelo 3.10.1679 a bylo ubytováno v měšťanských domech. Koncem roku, kdy byl svolán zemský
sněm, přesídlily s ním do Olomouce i oba úřady. Památkou na tuto morovou epidemii je boží muka, která stávala před Raškovým hostincem naproti podniku Head. Pochází z roku 1665 a označovala místo hřbitova, dnes
je v parčíku za staroměstským kostelem.
Naposledy se mor v Evropě objevil v letech 1710 až 1720. V době 26.7.
až 1.11.1714 postihla morová epidemie Litovel, zachvátila tehdy celé království, v českých zemích onemocnělo na 50 tisíc lidí. V Litovli za 4 měsíce moru zemřelo 123 lidí. Ve městě byl zákaz shromažďování, a proto
byl v lukách za městem postaven stan pro ošetřování nemocných a přinesen sem také uctívaný obraz sv. Pavlíny. Namaloval jej r. 1706 litovelský
malíř Jan Jiří Roth, když onemocněla, snad také morem, jeho manželka.
Její uzdravení bylo přičítáno kouzelné moci obrazu (dnes je
v olomouckém muzeu). Při mši za zemřelou dívku Rosalii 3.8.1714 se zde
odehrál „zázrak“. Při obětování z pravého oka sv. Pavlíny na obraze vytryskla slza, která vypadala jako perla. Tato slza hned uzdravila jednu z
nemocných žen. Biskupská konzistoř v Olomouci zázraku nevěřila a nařídila obraz uschovat. Lidé však měli jiný názor a postavili zde pěknou zděnou kapli. K ní se konala procesí až do roku 1778, pak postupně chátrala,
až byla roku 1802 zbourána a nahrazena sloupkem s obrázkem sv. Pavlíny, který je zde dodnes.
Sv. Pavlína se také stala hlavní postavou morového sloupu na náměstí,
dílo olomouckého sochaře Václava Rendera (a nikoliv Tendera). Sochařská výzdoba se připisuje olomouckému sochaři Janu Sturmerovi (či spíše
jeho dílně). Stavba morového sloupu byla započata roku 1716 a dokončena roku 1724. Na nejčestnějším místě ve výklenku je svatá Pavlína a před
ní svatá Rozálie, na paměť dívky, která byla podnětem k zázraku. L. Šik

Svou padesátiletou existenci se letos chystá oslavit Dětský pěvecký sbor
Mládí v Litovli. K této příležitosti se již od února pracuje na koncertním
programu pod vedením sbormistryně Boženy Halvové, která za dobu svého působení otevřela cestu ke zpěvu několika věkovým generacím.
Na intenzivní přípravě se jako tradičně podílí jak dětský sbor, tak i smíšený sbor jeho bývalých členů. Nebylo by ovšem koncertu bez překvapení. I tentokrát se může litovelské publikum mimo jiné těšit na premiérované dílo Otty Oranyho, který zhudebnil báseň litovelské autorky Jarmily
Cholinské „Moje Haná“.
30. květen se tak stane svátkem sborového zpěvu v Litovli, a proto věříme, že si tuto výjimečnou hudební událost nenecháte ujít!
HK a IN

V únoru o jarních prázdninách uspořádal kuželkářský
oddíl TJ Tatran nábor žactva základních škol, kterého
se účastnilo 9 chlapců a 2 dívky. Pořadí chlapců: 1. Jindra Petr 250 b., 2.
Čulík Martin 243 b. a třetí Přidal Milan 228 b. Pořadí dívek: Mrtvá Andrea 171 b. a 2. Nevrlá Ivana 137 b. Obdrželi diplomy a všichni byli odměněni věcnou cenou.
Kuželkářský oddíl rád přivítá mladé zájemce o tento pěkný sport, je
možné navštěvovat naši kuželnu na Modré Hvězdě každé úterý od 14.30
do 16.30 bezplatně.
Oddíl kuželek

SNÍŽENÍ MANIPULAČNÍHO POPLATKU
V PRŮBĚHU (K1-K4).
Vaše objednávky Vám doručíme zdarma již nad 500 Kč.
Ještě si stále nedoručujete zboží domů se slevou min. 15 %?
Aktuální katalog KOSMETIKY AVON si můžete zakoupit
v Kadeřnictví Martina na ulici Palackého 883, Litovel.
Těšíme se na Vás na kosmetických kurzech ve Vašem městě.
Více na www.avonkurzy.wz.cz
Martina Benešová, 737 622 385, m.benesova.avon@volny.cz

Dům dětí a mládeže Litovel,
Komenského 719/6, 784 01 Litovel,
tel., fax: 585342448
Program na měsíc duben
4. dubna
Návštěva kynologické akce Hovawart klubu ve Štěpánově. Sraz účastníků je v 6.45 hodin na vlakovém nádraží Litovel-město.
Návrat do 15 hodin. Cena za dítě je 70,- Kč.
Ing. Pavel Sova
5. dubna
Volejbalový turnaj smíšených družstev (4+2) ve sportovní hale ZŠ Litovel, Vítězná. Prezence v 8.00 hod. Podmínkou účasti je
zaplacení zálohy ve výši 300,- Kč v DDM nebo na účet, nejpozději do
1. dubna (není to APRÍL). Doplatek na místě.
Mgr. Ivona Odstrčilová
od 6. dubna
Zahájení provozu na dopravním hřišti. Pro školská zařízení dle harmonogramu, pro veřejnost každý čtvrtek od 14.30 – 16.30
hod. za poplatek 10,- Kč.
Mgr. Ivona Odstrčilová
6. – 11. dubna Velikonoční výstava - výstava výtvarných prací dětí ze
základních i mateřských škol nejen z Litovle, ale i z blízkého okolí. Ve
spolupráci s MK Litovel.
Alena Černá
9. dubna
Pečení velikonočních perníčků v DDM Litovel, Komenského, od 8.00 hod. Cena 60,- Kč, přihlášky do 6.4.2009. H. Weberová, DiS
9. dubna
Velikonoční výlet do ZOO Kopeček u Olomouce. Sraz
účastníků je v 7.40 hodin na autobusovém nádraží v Litovli. Návrat do 16
hodin. Cena za dítě je 100,- Kč.
Ing. Pavel Sova
9. – 12. dubna Velikonoční pobyt v Cakově. Je připraven bohatý program plný her, pečení velikonočního beránka, výtvarné práce s velikonoční tematikou a jiné. Cena 580,- Kč.
Alena Černá
19. dubna
„O erb města Litovel“. Taneční soutěž dětských a juniorských souborů z celé republiky. Zahájení soutěže - 12.00 hod. Vstupné:
60,- Kč, děti do 15 let 30,- Kč.
Alena Černá

Letos v květnu je to 5 roků, co zahájil provoz plavecký bazén při Základní škole Vítězná v Litovli. Proto zveme všechny děti i rodiče v sobotu dne 2. 5. 2009 na náš plavecký bazén v době od
13.00 do 19.00 hodin. Děti do 10 let mají vstup zdarma.
Přijďte si zaplavat.
Jitka Šišmová, vedoucí bazénu

DDM Litovel vás zve na tyto letní tábory, a to nejen děti.
Těšíme se na společné prázdniny.
Bližší informace k jednotlivým táborům získáte
na telefonním čísle 585 342 448
nebo na internetu www.ddmlitovel.cz
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ 4. - 11. července, LT Žádlovice,
cena 2 700,- Kč.

Alena Černá

LÉTO S BENEM
5. – 11. července, Letní tábor v Penzionu FIT –
Velké Losiny, předběžná cena 2 660,- Kč.
Mgr. M. Grulichová
OD VŠEHO KOUSEK
13. – 17. července, příměstský tábor trochu jinak – vyberte si den, který se vám líbí, cena od 130,- Kč na den.
Mgr. Ivona Odstrčilová
S PIRÁTY NA KONEC SVĚTA
15. – 25. července, LT Vidnava
s integrací postižených, cena 2 950,- Kč.
Mgr. Jana Čekelová, Šárka Grunová, DiS.
ČAROVNÁ CESTIČKA
20. - 24. července, příměstský tábor,
cena 950,- Kč.
Alena Černá
TATANKA VITKU – LÉTO BÍLÉHO BIZONA 26. července - 3. srpna,
LT v Cakově, cena 2200,- Kč.
Ing. Pavel Sova
VÝLETNÍČEK

3. - 7. srpna, příměstský tábor, cena 1 000,- Kč.
Hedvika Weberová, DiS.

25. dubna
Dívka roku – semifinálové kolo. Kulturní dům Mohelnice, začátek ve 14.00 hod.
Hedvika Weberová, DiS.
25. dubna
Výměnná setkání železničních modelářů. Nádraží ČD
v Července od 7.00 hod. Pronájem stolu 20,- Kč, vstupné: děti 5,- Kč, dospělí 10,- Kč.
Mgr. Ivona Odstrčilová
25. dubna
Den otevřených dveří v Klubu mladých (budova bývalého agitačního střediska, Sušilova ul.), který se koná u příležitosti 30. výročí DDM Litovel. Otevřeno bude od 13.00 do 16.00 hod.
Šárka Grunová, DiS.
30. dubna
Výtvarné hrátky – téma: Zdobená plechovka. Sejdeme
se v DDM Staroměstské náměstí 15.00 – 17.00 hod. Je nutné se nahlásit
předem. Cena 30,- Kč.
Alena Černá

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN:

DĚTSKÝ DEN – dopoledne plné soutěží, her a zábavy.
1. května 2009, Dopravní hřiště park Míru, začátek v 9.00 hod.
Pro děti zdarma – skákací hrad a jízda na koni.
K poslechu hrají Piňovští kanci, tradiční občerstvení zajištěno.
Pořádá DDM ve spolupráci s ČSSD
Pokus o zápis do Knihy rekordů

VESELÉ ZVONĚNÍ.

16. května od 14.00 hod. pořádá DDM Zábavné odpoledne
pro malé i velké v parku Míru a dopravním hřišti v Litovli.
Zveme vás na atrakce – skákací hrad, Moucha, Bungee running,
soutěže, taneční přehlídky aj.
To vše spojeno s pokusem o zápis do knihy rekordů. Kdo přijde se
zvonkem na kolo (ne houkačkou), má vstupné na atrakce zdarma a přitom se stane účastníkem rekordu. Čeká vás také bohaté občerstvení.
Pojďme do toho!!!
Mgr. Ivona Odstrčilová

V úterý 10. března 2009 se Gymnázium Jana Opletala v Litovli a PS
PALORA stali po loňské premiéře opět hostitelem postupové přehlídky
I. ročníku Celostátní přehlídky smíšených pěveckých sborů. Přehlídky
se zúčastnilo šest pěveckých sborů. Dva z nich předvedly svá vystoupení v kategorii soutěžní s povinnou skladbou pro smíšené, dívčí nebo
mužské sbory (PS PALORA z Gymnázia Jana Opletala Litovel a Dívčí
pěvecký sbor Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy
Přerov) a další čtyři v kategorii volné bez povinné skladby (Pěvecký
sbor Gymnázia Vincence Makovského z Nového Města na Moravě, Pěvecký sbor Gymnázia Uničov, Pěvecký sbor GYZA Gymnázia Zábřeh
na Moravě a Pěvecký sbor Gymnázia Jakuba Škody z Přerova). Atmosféra přehlídkového dne byla bezesporu soutěžní, o což se postarala přítomnost odborné poroty. Organizátoři se naopak pokusili pojmout přehlídku jako přátelské setkání sborových zpěváků, sbormistrů i odborníků na slovo vzatých. Podle ohlasu účastníků se podařilo zvládnout oba
záměry. Společný nácvik a zpěv vytvořil ze všech účastníků jeden stošedesátihlavý pěvecký sbor, který si odvezl nově nastudovanou skladbu
do svého repertoáru. Porota pak pozitivně ohodnotila práci všech sborů
a každý sbormistr navíc odvezl řadu podnětů pro další práci. Dle aktuálních výkonů byly sbory zařazeny do pásem bronzového (Pěvecký sbor
Gymnázia Uničov a Pěvecký sbor GYZA Gymnázia Zábřeh na Moravě), stříbrného (Pěvecký sbor Gymnázia Vincence Makovského
z Nového Města na Moravě a Pěvecký sbor Gymnázia Jakuba Škody
z Přerova) a zlatého (PS PALORA z Gymnázia Jana Opletala Litovel a
Dívčí pěvecký sbor Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické
školy Přerov). PS PALORA porota doporučila pro postup do celostátního kola hodnocené přehlídky gymnaziálních pěveckých sborů Gymnasia cantant 2009 do Brna. Dívčí pěvecký sbor Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy Přerov postupuje na celostátní přehlídku Opava cantat. A v Litovli se budeme všichni těšit na viděnou zase příští rok.
Mgr. Marcela Barvířová, sbormistryně PS Palora
a organizátorka přehlídky
Gratulujeme členům pěveckého sboru Palora a jeho sbormistryni k dlouhodobě výborné úrovni sboru, děkujeme za reprezentaci Města Litovle.
red.

Ve dnech 12. 2. - 20. 2. 2009 se
na zámku v Děčíně konalo Mistrovství ČR (MČR) mužů, žen,
juniorů (do 20 let) a dorostenců
(do 18 let). V nejvýznamnějším
šachovém turnaji pořádaným Šachovým svazem ČR reprezentoval TJ Tatran Litovel za juniory
a dorostence šestnáctiletý student litovelského gymnázia a nadějný juniorský reprezentant ČR
Honza Krejčí.
Turnaj juniorů a dorostenců se
hrál společně v uzavřené skupině o 12 účastnících s tím, že po
skončení turnaje byl vyhlašován přeborník zvlášť v kategorii juniorů a
zvlášť v kategorii dorostenců a že v případě celkového vítězství hráče
v kategorii dorostenců získává mistrovský titul hráč i v kategorii juniorů. Hrálo se tempem 2x1,5 hod. na partii + 30 s/tah + 0,5 hodiny jako
bonus po 40. tahu.
Do turnaje v Děčíně se hráči mohli kvalifikovat přímo na základě loňských výsledků (4 hráči, mezi nimi byl i Honza, který byl loni stříbrný)
nebo na „divokou kartu“ v každé kategorii (2 hráči) a zbývající účastníci se kvalifikovali postupně přes krajské přebory a následné listopadové
polofinále MČR juniorů a dorostenců (6 hráčů).
Jako přípravu na MČR Honza se svým osobním trenérem zvolil účast
na velmistrovském turnaji v Mariánských Lázních, kde se mu dařilo.
Obsadil konečné druhé místo a svým výsledkem získal poslední normu
pro udělení titulu mezinárodního mistra, která by mu měla být udělena
v první polovině roku 2009 při nejbližším zasedání FIDE.
Po zveřejnění startovní listiny na webu ŠS ČR byl nejvýše nasazeným
hráčem dle aktuálního FIDE ratingu a favoritem na celkové vítězství
právě náš hráč, a tudíž jeho cíl při odjezdu na turnaj nemohl být jiný
než pokusit se v turnaji zvítězit. Jak ovšem všichni víme, pozice favorita je nevděčná a ve většině případů se vítězem právě favorit nestane
(např. v kategorii mužů i žen nejvýše nasazení hráči neuspěli). Po celou

SLUŽBY PRO SENIORY A NEMOCNÉ
Dispečink: Vítězná 1129, Litovel, tel: 585 341 444, 736 750 221
Od 1. ledna 2009 poskytuje středisko Litovel komplexní domácí péči, která zahrnuje jak sociální, tak zdravotní výkony. Poskytování pečovatelské
služby lze objednat přímo na dispečinku Charity, ošetřovatelské výkony je
nutné napřed dohodnout s ošetřujícím praktickým lékařem.

dobu bylo možno průběh turnaje včetně jednotlivých partií sledovat online na internetu, což přivítali zejména milovníci této královské hry.
Pro všechny účastníky byla také zabezpečena možnost odreagování se a
nabrání nových sil, např. bowling a další sportovní vyžití, za což je potřeba pořadatelům poděkovat. Jak již je na této úrovni zvykem, byl
s Honzou přítomen na turnaji jeho osobní trenér Sergej Berezjuk, který ho
kromě naplánovaného denního rozvrhu na jednotlivé soupeře připravoval.
Honzovo vítězství je zcela zasloužené a snad i spravedlivé, neboť jako
jediný nepoznal v turnaji hořkost porážky a s bilancí 6 vítězství a 5 remíz
se stal nejen juniorským, ale i dorosteneckým mistrem České republiky
pro rok 2009. Honza již získal řadu mládežnických mistrovských titulů
v České republice, tak jak postupně procházel jednotlivými věkovými kategoriemi (H8, H10, H12, H14, H16) a nyní i v H 18 a H 20.
Již v této době Honza zvažuje, jakého evropského či světového šampionátu se zúčastní. Má několik možností, neboť tímto vítězstvím může
oficiálně reprezentovat Českou republiku na ME v Itálii nebo MS v Turecku v kategorii chlapců do 18 let. Rovněž může reprezentovat ČR na
MS do 20 let, které proběhne v říjnu v Argentině. Tento termín však koliduje s termínem předpokládaného turnaje družstev na Sibiři, který je
štědře dotován pořadateli, a Honza by zde měl Českou republiku reprezentovat. Tímto vítězstvím si dále vybojoval právo účasti na M ČR mužů v roce 2010 a s největší pravděpodobností bude reprezentovat Českou republiku na MITROPA CUP ve Slovinsku, což lze považovat za
mistrovství střední Evropy družstev mužů. Z tohoto výčtu je zřejmé, že
volba pro Honzu nebude jednoduchá.
Jménem šachového oddílu přejeme, aby jeho rozhodnutí bylo co nejlepší a přispělo mu k získání dalších cenných šachových zkušeností.
Blahopřejeme mu k zisku titulu mistra ČR juniorů a dorostenců a děkujeme za vzornou reprezentaci šachového oddílu Tělovýchovné jednoty Tatran Litovel.
Celkové pořadí M ČR juniorů a dorostenců:
1. FM HONZA KREJČÍ
8,5 bodu
TJ Tatran Litovel
2. FM Cyril Ponížil
8 bodů
ŠK Zlín
3. FM Vojtěch Rojíček
7,5 bodu
BŠŠ Frýdek-Místek
4. Lumír Mrázek
6 bodů
SK Slávia Orlová
5. Jaroslav Bureš
5,5 bodu
Grygov
MAT

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Služba je poskytována v domácnostech klientů v Litovli a
okolních obcích. Naším cílem je nabídnout lidem, kteří nejsou sami schopni si zajistit své životní potřeby, aby s naší pomocí mohli
zůstat ve svém domácím prostředí a nemuseli volit ústavní péči.
Na nákladech spojených s pečovatelskou službou se spolupodílejí vedle
dotací státu, měst a obcí rovněž samotní klienti - sazebník výkonů vychází
z vyhlášky 505/ 2006 a je součástí smlouvy mezi klientem a Charitou.
Zajišťujeme pomoc uživatelům při osobní hygieně, stravování, pomoc při
zajištění chodu domácnosti – nákupy, pochůzky, pomoc s úklidem, doprovod k lékaři, na úřady apod. Poskytujeme další návazné služby, které pečovatelskou službu doplňují: např. zapůjčování kompenzačních pomůcek
(toaletní židle, berle, invalidní vozíky, chodítka, antidekubitní matrace
aj.). Tyto pomůcky jsou našim klientům k dispozici po dobu, než získají
svoje vlastní pomůcky prostřednictvím lékaře.

OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA
Poskytuje odborné terénní zdravotní služby lidem v jejich domácím prostředí. Služby jsou indikovány ošetřujícím praktickým lékařem a hrazeny
z veřejného zdravotního pojištění.
Poskytujeme: komplexní ošetřovatelskou péči, rehabilitační a pohybovou
léčbu, odběry krve a biologického materiálu na vyšetření, aplikace injekcí,
aplikace inzulínu, nácvik a zaučení aplikace inzulínu, měření glykémie
glukometrem, sledování fyziologických funkcí, ošetřování imobilních pacientů, aplikace klyzma, péči o stomie, cévkování žen, péči o permanentní
katetr, prevenci a léčbu dekubitů, převazy defektů kůže, bércových vředů
a pooperačních ran, aplikaci opiátů, pomoc při péči o těžce nemocné, poradenství v problematice péče o těžce nemocné.
L.Z.

V posledních několika letech je jedním z diskutovaných témat litovelských občanů cena tepelné energie. Protože málokdo z nás litoveláků má
jasnou představu o tom, co vyžaduje výroba, distribuce, ale i stanovení
ceny tepla, pozval jsem si k rozhovoru ředitele Městské teplárenské společnosti a.s. Litovel Ing. Jana Fialu. Budeme chtít vyjasnit některé otázky,
které s cenou tepla souvisí.
Jakým způsobem se stanovuje cena tepla?
Cena tepla je cenou státem regulovanou. Přesný způsob výpočtu je dán
cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Kontrolním orgánem věcně usměrňovaných cen tepla je Státní energetická inspekce.
Co ukládá cenové rozhodnutí výrobci tepla?
Cenové rozhodnutí obsahuje závazný postup při kalkulaci ceny tepelné
energie a vymezuje uznatelné náklady, které lze do ceny tepla promítnout,
a náklady, které se naopak v ceně tepla objevit nesmí. Zároveň je jednoznačně stanoveno, že náklady související s výrobou tepla musí být účetně
odděleny od nákladů, které vznikají s příp. dalšími podnikatelskými činnostmi.
Které náklady související s výrobou a distribucí tepla se v ceně promítnou?
Cena tepla je složena ze složky fixní a variabilní (proměnné). Variabilní
náklady jsou přímo úměrné množství vyrobeného tepla. V našem případě
je sem zařazena cena spotřebovaného plynu, elektrické energie a technologické vody. Nejpodstatnější částí fixních nákladů jsou odpisy zařízení
sloužících k výrobě a distribuci tepla, náklady na údržbu, opravy, revize a

mzdové náklady. V ceně tepla se naopak nesmí promítnout náklady na reprezentaci, pokuty, penále, odměny členů statutárních orgánů. V ceně tepla tvoří variabilní náklady zhruba 70 % ceny, ve variabilních nákladech
tvoří cca 95 % ceny cena plynu. Podíl fixních nákladů se v posledních několika letech nezvyšuje.
Jak se tedy cena tepla, kterou uvidím na vyúčtování, spočítá?
Tvorba ceny tepla se vždy vymezuje na určitou cenovou lokalitu. V cenové lokalitě Litovel je cena tepla tvořena skutečnými náklady spojenými
s výrobou tepla na kotelnách Uničovská a Vítězná, tyto náklady jsou poděleny množstvím skutečně odebraných gigajoulů. Vzniklý výsledek je
průměrná cena tepla za uplynulý kalendářní rok.
Jakým způsobem se projeví zateplení objektů a výměna oken na ceně
tepla?
Při rozhodování o úsporách energií na vytápění radím všem odběratelům začít u snižování celkové spotřeby tepla. Lze toho dosáhnout instalováním termostatických ventilů a poměrových měřičů tepla na jednotlivé
radiátory, výměnou oken a zateplením budov. Snížení teploty ve vytápěných prostorech o jeden stupeň přinese úsporu 5 % tepla. U odběratelů,
kteří tato opatření zrealizovali, došlo k výraznému snížení spotřeby tepla –
až o 50 %. Cena tepla se tímto opatřením nezmění, dojde ale k výraznému
snížení nákladů na vytápění.
V příštích číslech Litovelských novin seznámí Ing. Fiala čtenáře
s technickými novinkami realizovanými v roce 2008 a s plány v nejbližších letech.
Ing. Vlastimil Habermann

PAPCEL, a.s. získal v únoru 2009 novou zakázku pro významný ruský
papírenský kombinát OOO Suchonsky CBK. Předmětem podepsané
smlouvy je dodávka papírenského stroje (second-hand) a nové linky přípravny látky na výrobu balicích papírů. Společnost PAPCEL vystupuje
v roli generálního dodavatele. Mimo dodávek strojního zařízení bude zajišťovat také stavební a montážní práce a doplnění infrastruktury. Celková
hodnota uzavřeného kontraktu činí 29 mil. EUR. Z hlediska finančního
objemu jde o dosud největší zakázku v historii firmy. Celulozno-bumažnyj
kombinát OOO Suchonski CBK se nachází v blízkosti města Vologda na
severovýchod od Moskvy. Má dlouholetou tradici ve výrobě papíru a celulózy. Vyrábí kolem 100 tis. tun balicích papírů ročně.
Zahájení projektu je plánováno na květen 2009, uvedení do provozu
v r. 2011. Podmínkou pro jeho realizaci je zajištění financování celého
projektu ze strany Čs. exportní banky.
Význam spolupráce PAPCEL – ČEB
Prvním finančně velkým projektem, na kterém společnost PAPCEL
aktivně spolupracovala s Českou exportní bankou, byla realizace dodávky kompletní papírenské technologie na výrobu dekoračních papírů pro
rusko-německý koncern OOO MAYAK-Technocell v ruské Penze. Finanční objem tohoto kontraktu dosáhl výše 22,5 mil. EUR a dosud šlo o
historicky, technicky i objemově nejvyšší zakázku společnosti. Především díky poskytnutí exportního úvěru ze strany České exportní banky
mohla být realizace projektu spuštěna. V polovině března 2009 byla tato zakázka dokončena, papírenský stroj byl uveden do provozu a zákazník zahájil výrobu papíru. Právě realizace zakázky je příkladem významu aktivní podpory ze strany ČEB českým exportérům.

Stávající finanční krize dopadá na proexportně zaměřené podniky velmi silně. 90 % produkce PAPCELu tvoří export. Současné oslabení zahraniční poptávky se projevuje zejména v poklesu zakázkové náplně
firem. Papírenský průmysl je stávajícím poklesem světové ekonomiky
velmi silně postižen. Koneční zákazníci se potýkají s klesající poptávkou po jejich produkci a jsou nuceni snižovat prodejní ceny papíru. Jejich objemy prodeje zaznamenávají strmý pád, pro zachování výroby a
zamezení nucených odstávek strojů se rozhodují pro výrobu na sklad.
Jejich finanční situace je nutí omezit investice do dalších modernizací
svých provozů a jejich ekonomiku zhoršuje velmi ztížený přístup
k úvěrům, posílený zvýšenými úrokovými sazbami.
75 % tržeb společnosti PAPCEL tvoří zakázky ze zemí východní Evropy. Stávající ekonomická situace v Rusku je nepříznivá. Bankovní
sektor prochází krizí, ruský papírenský průmysl se potýká s velmi klesající poptávkou. Rusko tvoří 65 % celkových tržeb společnosti a je hlavním prodejním teritoriem. Exportní podpora zakázek na tento trh (a nejen na něj) má obrovský význam.
V této složité situaci jak importéři, tak exportéři velmi vítají možnost
financování svých již tak omezených investic prostřednictvím exportních úvěrů. Vládní podpora českým exportérům je v současné složité
situaci velmi důležitá. Česká exportní banka v tomto směru hraje velmi
významnou a důležitou roli. Jen ve společnosti PAPCEL činil v roce
2008 objem dodávek realizovaný přes ČEB 50 % celkových tržeb
(332,5 mil. Kč). Velmi oceňujeme přístup nejvyšších představitelů ČEB
i EGAP a zejména jejich aktivní spolupráci při řešení nových investičních projektů společnosti. Ing. Martina Pavlíková, vedoucí marketingu

Konečně je tady, po zimně vždy očekávané jaro. Uprostřed přírody
probouzející se k životu však nacházíme také spousty odpadu, který do
přírody nepatří a hyzdí životní prostředí. Proto je velmi vítaná iniciativa těch, kteří se snaží tento nedobrý stav napravovat. Prosím, nechejte
se oslovit jejich výzvou.

Všichni, kteří se budou chtít do jarního úklidu zapojit, kontaktujte
nás na telefonních číslech:
585 342 448 – Dům dětí a mládeže – p. Pavel Sova
602 553 834 – Správa CHKO Lit. Pomoraví – p. Radomír Studený
585 342 145 – p. Jarmila Cholinská
604 855 322 – sl. Helena Kaštilová (iniciátorka akce)
Na těchto telefonních číslech získáte i další informace ohledně organizace jarního úklidu.
Věříme, že máte náš společný domov rádi, zúčastníte se a přinesete i
další nápady a návrhy, jak udržet naše životní prostředí příjemné a
zdravé. Další informace bude průběžně vysílat městský rozhlas a TV
infokanál.
Za všechny, kteří se již zapojili, J. Cholinská

Vážení občané Litovle a přidružených obcí, společenské
organizace, děvčata a chlapci našich škol.
Zveme Vás ve dnech 27. – 30. dubna 2009 k úklidu okolní
přírody a oblíbených vycházkových míst a cest.
Je to staletá národní tradice. Její obnovení zahájilo Gymnázium Jana
Opletala, které se už několik let stará o pořádek na řece Moravě.

Ve středu 25. února se v restauraci na vodácké Loděnici
sešlo na 50 posluchačů, kteří se chtěli něco dovědět o počátcích vodních sportů v Litovli z úst pamětníků. Z vodácké
kroniky bylo zjištěno, že organizace sdružující příznivce vodních sportů
vznikla již v roce 1945 a v letech následujících začala budovat svou klubovnu, dnešní restauraci Loděnice. Zážitky a vzpomínky z těchto časů přiblížili jejich bezprostřední aktéři Mgr. Jirka Bednář, Jarka Köhlerová, Věra Smrčková, Mirek Fendrych, Jindra Bitner a z kroniky doplňoval citáty a
údaji současný předseda TJ Vodní sporty Litovel Karel Kabelík mladší.
Jak to vypadalo s tréninky kdysi, a jaká je situace dnes, objasnil úspěšný
trenér Karel Daševský. Závěr patří mistrům – to platilo i tady, když si vzal
slovo zatím nejúspěšnější z litovelských vodáků, reprezentant a olympionik Svaťa Skarupský. Srovnával nesrovnatelné - litovelské podmínky
s Duklou Praha, ve vzpomínkách zavedl účastníky besedy do Mexika na
olympiádu v roce 1968 i na koridu a horu Popokatepetl. Zážitky trošku
zahořkly při celkovém hodnocení olympijské účasti, ale zdá se, že jej optimismus zdaleka neopustil ani po návratu domů. Viděli jsme fotografie,
materiály, dobový tisk. Domů jsme odcházeli obohaceni o milé prožitky
ze setkání s těmi, kdo vytvářeli základy pro nejúspěšnější litovelský sport.
Ten až do dnešních dnů dobývá úspěchy, tituly a medaile. Účastníci projevili přání, aby po besedě o vodáckém „pravěku“ přišla beseda o současnosti - vodáckém „novověku“. Tak o to se pokusíme na podzim, nebo nejpozději do roka a do dne.
Seniorklub touto cestou vyslovuje uznání a poděkování ředitelce Městské knihovny Litovel Mgr. Lence Fišrové za mimořádnou iniciativu a
vstřícnost při organizaci a provedení cyklu školení v základech počítačové
gramotnosti (pojmy, ovládání PC, práce se soubory, poštou, MS Office)
pro seniory v průběhu roku 2008. Uskutečnilo se 11 lekcí s účastí 12 osob
ve třech skupinách. V prvních měsících tohoto roku byli účastníci proškoleni v užívání internetu a obdrželi svá „vysvědčení“. Po krátké pauze se
začne další kolo pro nové zájemce, o které vůbec není nouze. Pak že o výdobytky nové doby nemají dnešní senioři zájem!

Pokračování článku z minulého čísla LN.
V říjnu taneční odpoledne navázalo na tradici z minulých let – „Kavárnu
Pohoda“ a ukázalo zájem seniorů o společnou zábavu. Cyklovýlet „
Toulky podzimním LitovelskýmPomoravím“ se konal za příjemného dne
a Mgr. Ondřej Dočkal ze Správy CHKO Litovelské Pomoraví měl přes
dvacet posluchačů, které výklad o floře regionu velmi zaujal. Říjen byl na
akce bohatý a tak senioři tvořili převážnou část účastníků akce „
Vavrouškův košt vína“ na litovelském náměstí. Bylo to možná i trochu
jako poděkování za zájezd do Prahy, tato podpora kandidatury MUDr.
Vavrouška do senátorských voleb. Na závěr měsíce došlo i na společnou
akci s Mateřským centrem Rybička, která se pak realizovala i v měsíci
prosinci. Senioři podpořili svou bohatou účastí akci MK a Hanácké ambasády „Přendite si splknót“.
Sedmé zasedání Samosprávy Seniorklubu bylo v jeho historii asi to nejdůležitější. Hosté – starosta města MVDr. Vojtěch Grézl, místostostarosta
Petr Šrůtek a vedoucí sociálního odboru Mgr. Pavel Procházka sdělili rozhodnutí Rady města Litovle, že Seniorklub bude jejím poradním orgánem
(ne ovšem ve formě komise!) a z rozpočtu mu bude poskytnuta přiměřená
finanční částka na rok 2009. Současně má možnost bezplatně využívat vývěsní skříňku na ulici Husova a hlášení v městském rozhlase. Byla také
přislíbena možnost využívání prostor pro činnost – jídelna DPS a po realizaci zařízení na ulici Vítězná i v novém objektu pro sociální služby. Samospráva pověřila vedením Seniorklubu PhDr. Josefa Hubáčka, jeho zástupcem paní Alenu Machačovou, hospodářkou paní Jaroslavu Köhlerovou. Členy samosprávy pak zůstávají Jana Kabelíková, Libuše Grohmanová, Marie Kubínová, Mirosl. Fendrych, Lubomír Faltus a Oldřich Zajíček.
Že budou zájezdy nejoblíbenější akcí Seniorklubu ukázal i ten listopadový do vesnického muzea ve Střelicích. Výklad průvodce pana Fryčáka a
exponáty, na kterých se mnozí poznali, účastníky zaujal a neméně i jídelníček restaurace Colchi, kam potom zavítali a dávali si, co hrdlo ráčí. Na
konci měsíce proběhlo setkání seniorů s představiteli Města Litovel, které
vzorně připravili pracovníci Školní jídelny Studentů, pod vedením paní
Ireny Halířové. Na sedmdesát seniorů potleskem přivítalo starostu města
dr. Grézla, místostarostu pana Šrůtka, tajemníka MěÚ Ing. Vašíčka a Bc.

Za slunečného, téměř už jarního počasí se v pondělí 16. března vypravili
senioři na zájezd do Brna, aby shlédli výstavu „Tutanchamon – jeho hrob
a poklady“. Expozice všechny fascinovala a považují ji za jeden
z nejsilnějších zážitků. Jistě dala více, než několik hodin dějepisu
s tématem o Egyptě. Návštěva planetária na Kraví hoře, kde shlédli komponovaný pořad o planetě Saturn a brouzdání po obchodním centru Olympia, kde se mohli občerstvit a posedět si, byla příjemným zakončením této
vydařené akce.
V neděli 5. 4. organizuje Městský klub dle vašich přání taneční odpoledne s cimbálovou muzikou Šumica. Začátek je v 16.00 hodin ve Velkém
sále Záložny. Věříme, že všichni, kteří si zapsali mezi své zájmy tanec, se
zúčastní a vezmou s sebou i své známé.
Zveme seniory a všechny další zájemce o problematiku onkologie na
přednášku paní Jany Koželské, předsedkyně představenstva občanského
sdružení ARCUS - ONKO CENTRUM, signatářku Pařížské charty proti
rakovině a nositelku Ceny Olgy Havlové. Sdružení působí již patnáct let
v oblasti pomoci pacientům, kteří si procházejí nebo prošli léčbou zhoubného nádorového onemocnění. Akce se uskuteční v úterý 14. dubna od 16
hodin v Malém sále Záložny. Symbolické vstupné 10,- Kč věnujeme na
léčbu onkologických onemocnění.
První letošní cyklovýlet organizujeme v sobotu 25. dubna do Lhoty u
Nákla, kde navštívíme malířku a keramičku paní Aťku ŠvestkovouJanečkovou. Poté plánujeme posezení u občerstvení ve Lhotě nebo na
Březovém. Odjezd ve 14 hodin z náměstí Přemysla Otakara. Případnou
změnu při nepřízni počasí budeme včas avizovat v městském rozhlase.
Znovu upozorňujeme seniory i ostatní občany na mimořádnou možnost
zaplavat si v rámci ranního plavání vždy v úterý a ve čtvrtek od 7 do 8 hodin ráno. V posledních týdnech došlo k poklesu zájmu o tuto prospěšnou
tělesnou aktivitu. Hrozí nebezpečí, že bude nabídka omezena pouze na
jeden den v týdnu, což by byla, když už se povedlo získat nadšené zájemce, velká škoda. Věříme, že posílíte naše řady a na setkání přímo v bazénu
se s vámi těšíme.
jh
Hanu Vogelovou, ředitelku MK. Úvod obstaral pěvecký sbor ZŠ Jungmannova „Úsvit“, pak se ke slovu dostalo bohaté občerstvení a posléze
hosté. Pan starosta se zmínil o problémech města, perspektivách investiční
výstavby i o další podpoře Seniorklubu. Předseda shrnul dosavadní činnost, předestřel plány na první měsíce dalšího roku a následující diskuse
ukázala, co by se mohlo v rámci možností realizovat a co zůstává jako námět pro další léta. Padl návrh, aby takových setkání bylo více, například
v letních měsících buď na Loděnici nebo chatě Doubrava, což většina seniorů s potěšením kvitovala a akceptovala.
V prosinci podpořili senioři svou aktivní účastí akce MC Rybička, prodej vánoční hvězdy i akci Arcidiecézní Charity Olomouc pro pomoc
v chudých rozvojových zemích –„Česká republika pomáhá, pomáhejte
s námi“. Zájezd do Daskabátu, na který mnohé přesvědčila agentura propagující Lázně Luhačovice se ukázal jako podvod. Místo slibovaných tanečků a zábavy byla na pořadu přednáška o prodeji zboží, která zabrala
většinu času a tak zklamání účastníků bylo veliké. Zařekli se, že tak se již
nikdy nenechají napálit. Již osmé zasedání Samosprávy bylo slavnostní –
v salonku restaurace „U starého mlýna“ se bilancovalo, pojídalo i popíjelo
(ovšem, každý za své!) a bylo konstatováno, že se činnost Seniorklubu docela dobře rozběhla a za organizaci akcí se nemusí členové samosprávy
stydět.
PhDr. Josef Hubáček, kronikář města

Litovelského výtvarníka pana Jiřího Zapletala mohou zájemci o výtvarné umění znát z jeho účasti na výstavách Studia Ateliér i z jeho samostatných výstav tady v Litovli. Účastnil se společných výstav nejen
v Litovli, ale například také v Holandsku, na Slovensku, Polsku a nejvíce potom v Olomouci. Jeho aktivity se zaměřovaly vždy nejen na vlastní
tvorbu, zapojoval se aktivně i do činnosti studia a organizace výstav.
Snad nejznámější jsou jeho kalendáře, zaměřené na dominantní historické památky měst a především Litovle, vydávané v letech 2001, 2003,
2004 a 2006.
Na květen připravuje pan Zapletal samostatnou výstavu ve Výstavní
síni Městského klubu v Litovli. Uvidíte průřez starší tvorbou i současné
práce. Vernisáž se uskuteční 6. května v 17. 00 hodin, zveme na ni
všechny přátele, známé a příznivce výtvarného umění.
red.

LEGENDY – „OTEC VLASTI KAREL IV.“
středa 1. 4., Velký sál Záložny, 8.15 hod., vstupné: 40 Kč
pro žáky II. stupně ZŠ a střední školy
VESELÉ VELIKONOCE
středa 1. 4., Velký sál Záložny, 10 hod., vstupné: 40 Kč
pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ, včetně veřejnosti
CIMBAL CLASSIC v kostele sv. Marka
středa 1. 4., kostel sv. Marka v Litovli, 19.30 hod., vstupné: předpr.
100 Kč, na místě 150 Kč
hudba ovlivněná folkem, folklórem, ale i vážnou hudbou
ROCK3
pátek 3. 4., Malý sál Záložny, 18 – 24 hod., vstupné: 70 Kč
na koncertě vystoupí: AMORD OLOMOUC, MARRYANNE, VINNÝ
STŘIK, FRANCIS´DRAKE, NO DISTANCE PARADISE, pořadatel:
Smrček, Smékal, Dolinský
ŠUMICA – taneční odpoledne
neděle 5. 4., Velký sál Záložny, 16 hod., vstupné: 80 Kč, důchodci 40 Kč
k tanci a poslechu hraje cimbálová muzika, nejen pro seniory
Prodejní VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
6. – 11. 4., Výstavní síň, po – pá 10 - 17, so 10 - 13 h., vstup. dobrovolné,
tradiční prodejní výstava velikonočních ozdob, kraslic a dekorací, doplněná výstavou dětských prací (ve spolupráci s DDM Litovel)
PŘEDNÁŠKA O ONKOLOGII
úterý 14. 4., Malý sál Záložny, 16 hod., vstupné: dobrovolné
s Janou Koželskou - předsed. Arcus-Onko Centra, pořadatel: Seniorklub
William Douglas Home: „KACHNA NA POMERANČÍCH“
středa 15. 4., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: od 150 Kč
divadelní komedie s Martinem Stropnickým a Veronikou Žilkovou

Šumica byla založena v roce 1984 a původně doprovázela Hanácký národopisný soubor z Náměště na Hané. S tímto souborem se účastnila nejrůznějších, převážně folklorních akcí, při kterých prezentovala Hanácký
region. O dva roky později, v roce 1986, se kapela spolu s tanečním souborem zúčastnila Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.
Repertoár je složený ze známých i méně známých písniček ze Slovácka,
Valašska, Slovenska, Hané i Čech.
Cimbálová muzika ŠUMICA by chtěla lidovými písničkami rozdávat
nejen radost a potěšení, ale předávat je dalším generacím.
V Litovli pro nás k tanci i poslechu zahraje v neděli 5. dubna od 16 do
20 hod. v Malém sále Záložny.
-MK-

Mezzosopranistka Virginie Walterová je držitelkou prestižní „Světové
ceny Antonína Dvořáka“ (cena udělena Masarykovou akademií umění a
Evropskou unií umění v květnu 2001).
Se svým přítelem, klavíristou Karlem Prokopem (profesor Pražské konzervatoře), má za sebou nejen vyprodanou koncertní halu v japonském
Kyótu, kde zpívala Ant. Dvořáka, ale také rozsáhlou koncertní činnost.
Absolventka pražské konzervatoře a Akademie múzických umění byla
také posluchačkou pěveckých kurzů barokní interpretace a studovala ve
Spojených státech amerických. Její výkony v písňovém, kantátovém a oratorním oboru ji staví do přední řady českých pěvců. Spolupracovala se
soubory specializovanými na starou hudbu, v jejím repertoáru mají výrazné místo velká oratorní a mešní díla. V písňovém repertoáru směřuje především k tvorbě romantické a soudobé (Schumann, Brahms, Dvořák,
Smetana, Janáček). Hostuje po celé Evropě a v roce 1989 debutovala
v NEW YORKU. Působí též pedagogicky na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Virginie Walterová je sólistkou Originálního hudebního divadla Praha,
kde účinkuje v představení „Kouzelný Dvořák“.
Jejich pěvecký a klavírní recitál uvedeme 27. dubna v 18 hod. v krásném prostředí v Mladečských jeskyních u Litovle v rámci „Koncertu
KPH“. Vstupné 100 Kč, důchodci 50 Kč. Odjezd autobusu z náměstí Př.
Otakara v 17.15 hodin (jízdenka v ceně vstupenky).
Díky vstřícnosti Obecního úřadu Mladeč, Správě Mladečských jeskyní a
především mecenáši kulturních akcí, generálnímu sponzorovi Ing. Ladislavu Vitoulovi, Vápenka Vitoul, s. r. o., můžeme tento koncert zrealizovat.
-MK-

ŘVALI AŽ SPADLI aneb IndianaDžouns na poslední bobří výpravě
pátek 17. 4. (19 hod.) a neděle 19. 4. (17 hod.), Velký sál Záložny,
vstupné: 80 Kč
úletová show skupiny MANIACI plná parodií, kouzel, napětí a humoru,
pořadatel: CK Bavi
HRAJEME SPOLEČNĚ NA AFRICKÉ NÁSTROJE
pondělí 20. 4., Koncertní sál, 19 hod., vstupné: 100 Kč
po prvním úspěšném setkání opakujeme, nástrojů pro vás máme dost
POUTNÍCI
čtvrtek 23. 4., Koncertní sál, 19 hod., vstupné: předpr. 130 Kč, na místě
180 Kč
legendární kapela hrající bluegrass a country
VIRGINIE WALTEROVÁ (mezzosopranistka)
pondělí 27. 4., Mladečské jeskyně u Litovle, 18 hod., vstupné: 100 Kč,
důchodci 50 Kč
KAREL PROKOP (klavírní doprovod), v rámci „Koncertu KPH“
odjezd autobusu z nám. Př. Otakara v 17.15 (jízdenka v ceně)
Na květen připravujeme:
LAĎA KERNDL, LÉTAJÍCÍ SNOUBENKY (divadlo P. Trávníčka)
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

Luiza a Hugo se mohou chlubit patnácti lety společného života bez jediného mráčku a viditelných problémů. Může toto harmonické soužití, kterému se někdy poněkud ukvapeně říká „štěstí“, vyvolat po čase jistou
„únavu“ a chuť na změnu? Bohužel ano. A kdo je tím vinen? Hugo říká,
že Luiza. Luiza si myslí, že má veškeré důvody tvrdit, že Hugo. A tak se
Hugo pouští do těžkého boje se silným soupeřem: milencem své ženy.
Volí rafinovanou a riskantní taktiku, jak získat svoji ženu zpět. Taktiku,
která vedle své nesporné účinnosti skýtá celou řadu zapeklitých humorných situací.
Sir William Douglas Home pocházel ze staré skotské šlechtické rodiny,
která dala ostrovnímu politickému i společenskému životu mnoho osobností. Jeho starší bratr Sir Alec byl dokonce v letech 1963–1964 předsedou vlády Jejího Veličenstva. William to také zkoušel, a nikoliv bez úspěchu v politice, ale nakonec dostalo přednost divadlo. V duchu těch nejlepších tradic anglické komediografie napsal řadu významných her, z nichž
se mnohé setkaly s mimořádným diváckým ohlasem. Jednou z nejúspěšnějších je právě Kachna na pomerančích.
Představení odehrají tito skvělí herci: Martin Stropnický, Veronika Žilková, Jan Šťastný / Michal Pešek, Klára Jandová / Agáta Hanychová.
Divadelní komedii u nás odehrajeme ve středu 15. dubna v 19 hod. ve
Velkém sále Záložny v Litovli.
-MK-

9.30 – 11.30 hod.
KAŠPÁRKOVO DOPOLEDNE S PROGRAMEM (děti 2,5 – 4 roky), herna 1. patro
10.30 – 12.00 hod.
VOLNÁ CVIČEBNA – pro děti a rodiče, skluzavka s balónky, velké míče, cvičebna 2. p.
14.00 – 16.00 hod.
KAŠPÁRKOVO ODPOLEDNE S PROGRAMEM (děti 2,5 – 4 roky), herna 1. patro
17.00 – 18.00 hod.
ANGLIČTINA HROU PRO DĚTI A RODIČE (děti 3 – 5 let), cvičebna 2. patro
18.10 – 19.30 hod.
ANGLIČTINA PRO RODIČE, cvičebna 2. patro
ÚTERÝ
8.30 – 10.00 hod.
CVIČENÍ PRO MAMINKY S MIMINKY (děti 3 – 12 měsíců), cvičebna 2. patro
9.30 – 11.30 hod.
KAŠPÁRKOVO DOPOLEDNE (děti 1,5 – 2,5 roku), herna 1. patro
10.30 – 12.00 hod.
VOLNÁ CVIČEBNA – pro děti a rodiče, skluzavka s balónky, velké míče, cvičebna 2. p.
16.30 – 17.30 hod.
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (děti 2,5 – 4 roky), cvičebna 2. patro
17.30 – 18.00 hod.
POHÁDKOVÁ BABIČKA – čtení a vyprávění pohádek z knížek (děti 2,5 – 6 let), 2. patro
19.00 – 20.00 hod.
MAMINEC – cvičení s velkými i malými míči při hudbě, relaxace,DLE ZÁJMU cvičebna 2. patro
STŘEDA
9.30 – 11.30 hod.
KAŠPÁRKOVO DOPOLEDNE (děti 1,5 – 2,5 roku), herna 1. patro
10.30 – 12.00 hod.
VOLNÁ CVIČEBNA – pro děti a rodiče, skluzavka s balónky, velké míče, cvičebna 2. p.
16.30 – 18.00 hod.
VÝTVARNÉ TVOŘENÍ S DĚŤÁTKY PŘEDŠKOLÁTKY (děti 4 – 6 let), 2. patro
18.00 – 19.00 hod.
(1x za měsíc) PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER – přednášky odborníků (hlídání dětí zajištěno v herně v 1. patře)
20.00 – 21.00 hod.
KURZ BŘIŠNÍHO TANCE – pro přihlášené (10 maminek, babiček)
ČTVRTEK
9.30 – 10.30 hod.
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (děti 1,5 – 2,5 roku), cvičebna 2. patro
10.45 – 11.45 hod.
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (děti 1,5 – 2,5 roku), cvičebna 2. patro
Na všechny kurzy, cvičení,
17.00 – 18.00 hod.
ANGLIČTINA HROU PRO DĚTI (5 – 6 let), cvičebna 2. patro
výtvarnou tvořivost
18.00 – 19.30 hod.
ANGLIČTINA PRO RODIČE – hlídání dětí (2 – 6 let) zajištěno, herna 1. patro
se předem přihlašuje,
PÁTEK
9.00 – 10.30 hod.
BABY CLUB (děti 12 – 18 měsíců), herna 1. patro
omezený počet míst.
10.30 – 12.00 hod.
BABY CLUB (děti 12 – 18 měsíců), herna 2. patro
17.00 – 18.00 hod.
ANGLIČTINA HROU PRO DĚTI (6 – 9 let), cvičebna 2. patro
18.00 – 19.30 hod.
ANGLIČTINA PRO RODIČE cvičebna 2. patro
Ostatní informace a přihlášky: Jana Baciak 739 246 016, MC RYBIČKA - sídlo Městský klub, nám. Přemysla Otakara 753,
vchod z ulice Husovy dvorem 1. a 2. patro. mcrybickalitovel@seznam.cz, janabaciak@seznam.cz, www.mcrybicka.cz

ROZŠÍŘENÝ!!!

PONDĚLÍ

AKCE NA DUBEN – Program rozšířen o dopolední aktivity:
7. 4. úterý 20.00 – 21.30 hod. JEDNÁNÍ TÝMU DOBROVOLNÝCH MAMINEK plán společných akcí
6. 3. a 7. 3. dopoledne VELIKONOCE a TRADICE – pletení
pomlázek a dekorace, výstava prací dětí a rodičů – spolupráce
s Městským klubem – výstavní síň, přízemí MK
1. 4., 8. 4., 15. 4., 22. 4. 8.30 – 11.45 hod. AKREDITOVANÝ
KURZ MŠMT výchovných a motivačních postupů, komunikační dovednosti, 6 odborných témat, „Respektovat a být respektován“, délka 24 hodin, lektoři: PhDr. Pavel Kopřiva a Mgr. Tatjana Kopřivová, počet uchazečů 20 z řad maminek a pedagogů,
hlídání dětí zajištěné
14. 4. úterý 10.00 – 16.00 hod. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v 1. a 2. patře MC, 6. výročí založení MC Rybička, zveme
všechny rodiče, prarodiče a děti, přijďte se podívat do prostor,
které jsou nově vybavené a zavzpomínat na doby, kdy jsem chodili do družiny a první třídy
22. 4. středa 18.00 – 20.00 hod. Poslední přednášková středa,
VÝROBA ŠPERKŮ Z DRÁTKŮ A KORÁLKŮ, lektor: Markéta Havelková, 1. patro

Zatímco rodiče se vzdělávají, je v MC Rybička
zajištěno hlídání jejich ratolestí.
Mateřské centrum Rybička přeje rodičům i dětem
hezké svátky velikonoční.
CK BAVI Litovel a Městský klub Litovel
uvádí antikrizovou úletovou show skupiny

Skupina Poutníci vznikla v roce 1970 v Brně. Její hvězdné období začalo s příchodem zpěváka a skladatele Roberta Křesťana v osmdesátých letech. Po několika vítězstvích na celostátní soutěži folkových a country kapel „Porta“ a po udělení ceny nejvyšší - Zlaté Porty - přichází profesionální dráha a první LP s názvem Poutníci.
V letech 1989 a 1990 byli Poutníci oceněni Americkou společností pro
zachování a rozvoj bluegrassu, za nejlepší neamerickou bluegrassovou
desku roku.
Album Pláč a smích vzniklo na sklonku podzimu 2003. Poutníci na album zařadili staré osvědčené hity (Pojďme se napít, Pláč a smích), nové
autorské písně a instrumentální skladby z oblasti vážné hudby - Rondo ala
Turca od W. A. Mozarta. Poutníci vystupovali a dodnes vystupují v řadě
zemí Evropy - v Rakousku, Německu, Polsku, Rusku, Švýcarsku. Jejich
nejnovější album se jmenuje Poutníci 2006 vydané v témže roce.
Současné obsazení: Jiří Pola - zpěv, kontrabas, Zdeněk Kalina - zpěv,
kytara, Jiří Mach - mandolína, kytara, housle, Jan Máca – housle a banjista
Peter Mačiar.
Koncert této skvělé kapely uskutečníme ve čtvrtek 23. dubna v 19 hod.
v Koncertním sále Městského klubu Litovel.
-MK-

MANIACI
plnou parodií, kouzel, napětí a humoru

ŘVALI AŽ SPADLI

XI. díl

aneb Indianadžouns
na poslední bobří výpravě
Velký sál Záložny, 17. 4. 2009 v 19.00 hodin
a 19. 4. 2009 v 17.00 hod. (repríza)
V komediálním představení tentokrát vystoupí: Dejvyd Kaprfíld,
Luba Faltus, 12 měsíčků, Viktor Kohout, mořské panny, Mara Faltus, Splav, Kamila Navrátilová, komár, Tomáš Ostřanský, Věra Jarošová, Hery Potr, Špunt, pavouk, Dino Novák, Naděnka Urbánečková,
Karlík Goťák, Tomáš Fryblík, Walda Matuška, a další.
Vstupné: 80,- Kč
Host představení: mistr Magic Sebastian
Předprodej: CK BAVI, nám. Př. Otakara 754, Litovel, tel. 585 5371 076

Na počest 130. výročí narození Gustava Frištenského
se uskuteční v sobotu 18. dubna 2009 v 11.00 hod.
ve sportovní hale ZŠ Vítězná

Silácká Litovel

Gustav Frištenský byl světoznámý zápasník, který za svůj život vyhrál
na deset tisíc zápasů. V Litovli prožil podstatnou část svého života. Bývá označován jako Arnold Schwarzeneger minulého století. Nikdy se
sice nestal kalifornským guvernérem ani nepřemožitelným filmovým
hrdinou, přesto svými siláckými kousky udivoval diváky na celém světě. Svými výkony proslavil nejen město Litovel, ale i celou republiku.
Akci zahájí v 11 hodin dopoledne minimažoretky. Poté bude sportovní hala patřit silným mužům. Čtyřčlenná soutěžní družstva jsou složena
výhradně ze samých amatérů, pro něž jsou silové sporty koníčkem.
Přesně tak ke sportu přistupoval právě Gustav Frištenský. Neměl maséra, trenéra, soukromého lékaře ani specialistu na stravování. Nebral
žádná anabolika, žádné steroidy, měl jen přirozenou sílu získanou vytrvalým tréninkem a obrovskou vůli. Byl všestranným sportovcem, mrštný a obratný, proto i soutěžní disciplíny (šplh na tyči, tlak na lavičce se
zátěží - benchpress, skok snožmo z místa, hod medicinbalem do dálky,
zdvihání činky v sedě, přenášení břemene) jsou o silové všestrannosti.
O přestávce bude předvedeno exhibiční utkání v řecko-římském zápase.
Předpokládaný konec Silácké Litovle je v 16 hodin.
Muzejní společnost Litovelska Vás jako pořadatel této akce všechny
srdečně zve.
ZF

Mgr. Jiří Glonek z Vědecké knihovny v Olomouci představuje návštěvníkům komentované prohlídky zajímavosti Portolánového atlasu z r. 1563.

Poetický název tohoto stručného příspěvku odkazuje na připravovanou výstavu „Dřevo v umění – přírodní krása“, jejíž slavnostní vernisáž
proběhne ve středu 8. dubna od 17 hodin ve výstavním sále Muzea Litovel. Pro veřejnost bude v dubnu a květnu otevřena denně kromě pondělí a úterý od 9 do 16 hodin, od června do 17 hodin. V příštích vydáních Litovelských novin se budete moci něco dozvědět o šikovných lidech, kteří se na této výstavě budou podílet a jejichž výtvory zde můžete obdivovat.

Poděkování za předměty, které obohatily muzejní sbírky, patří:
Heleně Labónkové z Nákla za šicí stroj Kayser
Petru Linduškovi z Litovle za 3 knihy z Olomoucka a Hané
Martě Losové z Litovle za bubínek na vyšívání, 2 gramofonky, břitvu,
2 brousky na břitvy, brožuru o litovelské Tesle
Kamile Matečkové z Litovle za knihu o Jevíčku a ideální veduty Olomoucka
Miloslavu Němečkovi z Nasobůrek za podnikové listy Papcelák a rodinné
dokumenty
Janě Ničové z Uničova za dřevěnou lžíci a lopatku
Blance Opíchalové z Litovle za vařič, ponorný vařič a ramínko
Františce Páleníkové z Obědné za proutěný kočárek
Jitce Patákové z Litovle za kabelky, školní pouzdro, stojan pod žehličku,
zapínání ke kabelce, stojan na vejce
Janě Polívkové z Litovle za starou sklenici z poutního místa
Pavlu Pospěchovi z Olomouce za nově vydaný hanácký slovníček a hanácký kalendář
Marii Procházkové z Litovle za časopisy z 60. let
Marii Remešové z Telče za lis na brambory nebo škvarky, stolní kalamář a
struhadlo na ořechy
Marii Rosmannové ze Sobáčova za kožené podložky
Mirko Spurníkovi z Litovle za 2 sokolská alba fotografií
Manželům Svobodovým z Litovle za starší brožurky o Litovli a Javoříčku
Jarmile Šalšové z Litovle za mlýnek na ovoce
Manželům Šikovým z Litovle za antologii Haná v poezii
Jiřímu Špeldovi z Bohuňovic za hoblík
Štěpánce Štafové z Olomouce za bandasku
Petru Šušlíkovi z Litovle za starší brožurky z Litovelska a propag. letáky
Manželům Tomáškovým z Litovle za staré kuchařské sešitky
Janě Ulrychové z Prahy za soubor deček
Manželům Velíškovým z Úsova za vrták a kovové šaty
Věře Völflové z Litovle za soubor gramofonových desek
Vladimíru Vytáskovi z Litovle za časopis Život na Zámku a 2 kalendáře

V diskuzi s Ing. Jaroslavem Tesařem, který litovelskému muzeu na výstavu „Portolánový atlas z roku 1563“ zapůjčil 5 modelů lodí. Fota ZF

Po úspěšných zájezdech uskutečněných v září a říjnu loňského roku
Muzejní společnost Litovelska (MSL) připravila výlet autobusem tentokrát do východních Čech, do Letohradu. Zájezd se uskuteční v pondělí
18. května 2009, odjezd je v 7.30 hodin z náměstí Přemysla Otakara
v Litovli. Naši poznávací trasu začneme po deváté hodině v tamním
městském muzeu, kde je stálá expozice umístěna v šesti místnostech a
dvou chodbách. Účastníci zájezdu se zde seznámí s historií, životem
prostého lidu a osobnostmi města, výrobou sirek a napoleonským obdobím. Potom se přesuneme k raně baroknímu zámku, který je dominantou celého města a prohlédneme si i další památky města (zámecký
park, pomník Járy Cimrmana, kostel sv. Václava, kaple sv. Jana Nepomuckého aj.). Před 12. hodinou se vypravíme do areálu Nový dvůr
(barokní sýpka z roku 1750), kde můžeme poobědvat ve stylové restauraci, která je umístěna ve stejné budově s Muzeem řemesel. To bylo otevřeno v roce 2000 a plochou 1300 m2 je největším muzeem svého druhu v ČR. Zahrnuje více než 50 ucelených expozic řemesel a živností z
let 1850 - 1930. Mezi nejzajímavější exponáty patří vyřezávaný mechanický skanzen řemesel a mechanické dílny. Pro mladší návštěvníky Nového dvora je zde stálá výstava Fauna České republiky, která ukazuje na
120 vycpaných zvířat, ptáků a ryb v přírodní scenérii ozvučené originální zvukovou nahrávkou. V areálu se můžeme zdržet dle domluvy cca do
16 hodin. Předpokládaný návrat do Litovle je mezi 17. a 18. hodinou.
Cena zájezdu, která zahrnuje dopravu, je stanovena na 200,- Kč, pro
členy MSL 150,- Kč. Vstupy do jednotlivých objektů (předpokládaná
výše max. 150,- Kč), pojištění a ostatní výdaje včetně stravy si hradí
účastníci individuálně. Zájemci se mohou závazně přihlásit a uvedenou
částku zaplatit nejpozději do 3. května 2009 v Muzeu Litovel u Mgr.
Zdeňky Frištenské nebo Mgr. Roberta Najmana.
RoN

Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví, i když jedna z nejmenších CHKO v České
republice, představuje území dosti unikátní. Na
poměrně malé ploše se zde totiž nachází mnoho
různých typů biotopů, hostících celou řadu i velmi vzácných druhů živočichů a rostlin. Význam
tohoto území pro zachování druhové bohatosti
nejen v rámci národním, ale i mezinárodním,
dokládá jeho zařazení do evropské soustavy
chráněných území NATURA 2000. Nivní část
CHKO (niva – lužní lesy, řeka Morava) je také
součástí Seznamu mezinárodně významných
mokřadů Ramsarské konvence.
Nejznámějším typem přírodního prostředí z
Litovelského Pomoraví jsou lužní lesy, jimiž se
klikatí řeka Morava, s mnoha periodicky či stále
průtočnými bočními rameny a přítoky. Lužní
lesy jsou také pravděpodobně nejnavštěvovanější částí CHKO, a to zejména na jaře, kdy po
opadnutí velkých vod se les zaskví koberci nejrůznějších pestře kvetoucích bylin a celým lesem zní ptačí zpěv. V jarním období se však,
mimo tohoto rozpuku života všeobecně známého, objevuje i život, který není tolik známý, o to
více je však vzácný a zajímavý. Je jím život
v tůních, které zůstávají po jarní povodni v lese
a postupně vysychají (tzv. periodické tůně).
V těchto tůních žije mnoho zástupců nejrůznějších skupin organismů, od prvoků přes hmyz
až po obojživelníky. Jedněmi z nejzajímavějších
jsou lupenonozí korýši. V Litovelském Pomoraví se setkáme se dvěma z nich. Jde o žábronožku
sněžní (Eubranchipus grubii) a listonoha jarního (Lepidurus apus). Po zaplavení tůní v jarním
období se z malých vajíček, zapadlých
v substrátu dna, líhnou drobné larvy. Ty velmi
rychle rostou, brzy dospívají a dospělci začínají
klást vajíčka. Záhy po vykladení dospělci hynou. Drobná, ani ne 1 mm velká vajíčka, díky
silným obalům přečkávají vyschnutí tůní i jejich
zimní promrznutí, a po další jarní povodni se
líhne nová generace. Pokud je následujícího roku povodeň slabá a nedosáhne do všech tůní,
vajíčka čekají na další rok. Pokud je tůň zaplavena, ale předčasně vyschne, vylíhnutá generace
sice ještě před rozmnožením zahyne, ale druh
z lokality hned nemizí. I při zaplavení substrátu
dna se totiž vždy část vajíček nevylíhne a čeká
na další povodeň (i několik let). Tyto druhy tedy
většinu svého života přečkávají ve formě vajíček, přičemž jejich vlastní „opravdový život“
trvá jen několik týdnů.
Je to zajímavé, v naší přírodě dosti ojedinělé,
přizpůsobení se opakovaně nastupující nepřízni
životních podmínek. Nejznámějším řešením ná-

Soutěž pokračuje!
Omlouváme se všem luštitelům sudoku v našich novinách. V minulém čísle se do zadání
vloudila chyba, proto jsme se rozhodli výherce
nelosovat. Přesto, že jsme dostali 7 řešení s opravenou chybou. Nové 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.

stupu nepřízně podmínek je podzimní opad listí
stromů či tah ptáků. U vysychavých tůní jsou
známější např. obojživelníci, jejichž larvy
(pulci) unikají vyschnutí tůně přeměnou na mladé žabky (či čolky), schopné suchozemského
života.
Adaptace na život v periodicky zaplavovaných tůních přinesla žábronožkám i listonohům
několik výhod – např. v tůních zpravidla nežije
mnoho živočichů, kteří by je mohli lovit. Na
druhou stranu ale zase jsou tyto druhy vystaveny, díky závislosti na specifickém režimu záplav
a nárokům na zachovalost biotopů, dosti velkému riziku vyhynutí právě při změně životních
podmínek (změna vodního režimu, znečištění,...).
Likvidace mokřadních území, včetně zavážení starých odstavených ramen a poříčních tůní,
změna vodního režimu krajiny a chemizace prostředí způsobily vyhynutí těchto druhů na většině původních lokalit. S postupujícím odpřírodňováním poříčních, nivních oblastí, se objevily
v krajině i další problémy – a to problémy
s vodou. Lužní lesy byly schopny pojmout obrovská množství povodňové vody. Vzhledem
k tomu, že v lese je půda dobře strukturovaná
(chodbičky hmyzu, žížal apod.), za dlouhodobých dešťů i povodní docházelo ke značnému
vsaku vody do půdy, a tak k sycení zásob podzemní vody. Zbylá voda po opadnutí povodní
zůstávala v systémech periodických ramen, odkud se jen pozvolna uvolňovala. Letní vysychání krajiny tedy nebylo tolik intenzivní.
Dnešní převážně zemědělská krajina funguje
co se vody týče zcela jinak. Až na výjimky zmizela mokřadní území - přirozené rezervoáry vody v krajině. Chemizací je značně potlačena
půdní fauna, a tento fakt spolu s udusáním půdního profilu těžkou zemědělskou technikou způsobuje značné omezení možnosti vsaku vody do
půdy. Dešťová voda, která nemůže vsakovat,
stéká po povrchu do nejbližší vodoteče. Povrch
orné půdy není dostatečně prokořeněn, snadno
tedy dochází k odnosu části ornice. Výsledkem
toho je rychlejší a silnější povodeň, nesoucí
s sebou množství úrodné půdy, a na druhé straně
časnější a silnější vysychání krajiny v letním období (pokles hladiny spodní vody). Tento systém hospodaření s vodou v krajině nevyhovuje
ani člověku, ani přírodě. Přitom existují cesty,
jak poměrně snadno situaci alespoň částečně
zlepšit a negativní vlivy popsaného narušení
systému koloběhu vody na zájmy člověka i přírodu snížit. Jde především o zvýšení tzv. retenční schopnosti krajiny, budování zasakovacích

pásů, drobných remízků či mokřadů, vhodné je
také pomístní zatravnění pozemků, z nichž hrozí
silný odnos půdy apod.
Krajina Litovelského Pomoraví, a druhy v ní
žijící, tvoří jeden z posledních ostrůvků přírodě
blízké krajiny na střední Moravě. Dobře se zde
ukazuje, že už i jen částečné zachování fungujícího přírodního prostředí prospívá jak volně žijícím rostlinám a živočichům, tak i člověku. Pokud vlivy lidské činnosti naruší fungování přirozených procesů nad určitou mez, krajina ztrácí
samoregulační schopnost. Následky těchto nepřiměřených zásahů se projeví jak na přírodě,
tak i na lidských zájmech. Z krajiny mizí nejprve vzácné, potom téměř všechny druhy – a zůstává jen několik nejodolnějších. Člověk potom
postupně přichází o část úrody, v letním období
mnohde o pitnou vodu (pokles hladiny spodní
vody), řeší se mnohem větší problémy s povodněmi než v minulosti atp. Opatření, průběžně
realizovaná v krajině často pod záštitou zásahů
čistě „ochranářského“ charakteru, tak mnohde,
byť ne tolik zřetelně, napomáhají i přímo člověku v jeho hospodaření v krajině. Realizace těchto opatření však samozřejmě naráží na mnohé
problémy. Otázkou tedy je, jak daleko se nakonec dostaneme v této snaze, vycházející
z nutnosti respektování jednoznačné provázanosti přírodních zákonitostí a zájmů člověka.
Text a kresby: O. Dočkal,
Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Listonoh jarní, dorůstá 4 – 5 cm

Žábronožka sněžní, samice, dorůstá 2,5-3 cm

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

Odbor místního hospodářství a stavebních investic MěÚ Litovel
(MHaSI) pečuje také o dětská hřiště ve městě a v místních částech. Problematikou dětských hřišť se dále zabývá Komise prevence kriminality mládeže při Radě města. Zejména v posledních dvou letech je snahou odboru
MH a SI postupně zajišťovat rekonstrukce všech dětských hřišť tak, aby
odpovídala daným normám. Závazné normy pro bezpečnost dětských
hřišť byly přijaty v prosinci roku 1998. Všechny herní prvky na veřejně
přístupných dětských hřištích, které byly instalovány po listopadu roku
2002, musí být certifikovány.
Velké finanční prostředky byly investovány do pořízení lanových průlezek u Gymnázia a u Základní školy Vítězná. Lanový prvek u Gymnázia
Jana Opletala byl pořízen v roce 2004 z finančních prostředků Komise
prevence kriminality ve výši 554 tis. Kč, a u Základní školy Vítězná byl
pořízen v roce 2008 z dotací prevence kriminality ve výši 610 tis. Kč.
V prostoru lanových prvků, jak u ZŠ, tak i u gymnázia, budou v nejbližších dnech instalovány Návštěvní řády dětských hřišť, za účelem dodržování pravidel při používání těchto zařízení. Z návštěvního řádu budou
zřejmé povinnosti vlastníka dětského hřiště, jímž je Město Litovel, zastoupené odborem MH a SI, dále povinnosti správce hřiště, jímž jsou Technické služby Litovel a dále především povinnosti návštěvníků hřiště. Jednou z podstatných povinností návštěvníků hřiště je nutnost si před vstupem na každé dětské hřiště prověřit, zda nehrozí přímý zdroj nebezpečí,
střepy, poškozené herní části a jiné. Za úmyslné poškození jakéhokoliv
herního prvku dítětem, za škodu vzniklou nerespektováním návštěvního
řádu, nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba. K zajištění
bezpečnosti na dětských hřištích přispěje každý občan i tím, že chování
v rozporu s „Návštěvním řádem“ nahlásí na služebnu Městské policie, telefon 585 341 568 nebo 602 133 721.
Na podzim loňského roku, v době, kdy již byl zprovozněn lanový prvek
u ZŠ Vítězná, neznámý pachatel odcizil napínací šroub, kterým bylo
upevněno jedno z lan. Hrozilo tak zřícení celého prvku a jen zázrakem se
žádné z dětí nezranilo. Dle zjištění Policie ČR je pachatel neznámý.
Za účelem zajištění bezpečnosti všech dětských hřišť i zde budou postupně doplňovány návštěvní řády.
Herní prvky, které budeme na dětská hřiště v roce 2009 doplňovat, budou pořizovány od již osvědčené firmy Karim, spol. s r.o., Hulín. Od
této firmy jsme odebírali herní prvky v roce 2008, dále v r. 2006, kdy
v ulici Severní bylo realizováno „Duhové hřiště“ v hodnotě 2.060 tis.
Kč (dar nadace ČEZ ve výši 2. mil. Kč).
Dětská hřiště budou upravována postupně. Ne vždy lze všem požadavkům a potřebám současně vyjít vstříc, především s ohledem na finanční
rozpočet města.
S úpravou bude započato hned z jara v parku Míru, neboť na tomto hřišti je největší frekvence dětí. Dle finančních možností budou letos, případně i v následujících letech prováděny úpravy dalších dětských hřišť, prioritou budou ta nevyhovující.
Nejvíce navštěvované dětské hřiště v Litovli v parku Míru bylo částečně
upraveno v roce 2007. Z finančních důvodů nebyly odstraněny všechny
jeho závady, proto v letošním roce plánujeme úpravu dopadových ploch
pod herními prvky v souladu s platnou normou a přemístění hraček na
pružině od hradeb do prostoru hřiště. Na toto hřiště budou nově dodány
oblíbené hračky na pružině. Z bezpečnostních důvodů bude ohraničeno
palisádou, obdobně jako je tomu u lanového prvku u ZŠ Vítězná.
V současné době řešíme v parku Míru herní prvek - kmitající trámky
se dvěma kotvícími věžičkami (z r. 2005 od firmy Zahradnické služby Hastík, Halenkov), u něhož došlo za dobu jeho používání ke značné
devastaci. Bude vypracován revizní posudek o vhodnosti tohoto prvku a
rentabilnosti jeho případné opravy.
Na dětském hřišti na Rybníčku bude doplněna herní sestava se skluzavkou, jejíž pořízení nebylo v r. 2008 z finančních důvodů realizováno.
Současně tam budou doplněny přislíbené stojany na kola z kůlů, které budou dodány i na dětské hřiště do parku Míru.
Zcela nevyhovující jsou dětská hřiště v místních částech Myslechovice
a Nová Ves. V Myslechovicích nevyhovuje normě ani jeden z umístěných
prvků. Hřiště v Nové Vsi se nachází za sportovním hřištěm, v dolní části u potoka. Jsou zde vyhovující pouze dva herní prvky, u nichž ale nebyla v době jejich pořízení vybudována dopadová plocha a vyhovují proto
jen částečně. Jsou umístěny v trávě na zcela nerovném terénu pod vzrostlými stromy, v letních měsících je problematická údržba této plochy. Úprava terénu bude vyžadovat značné finanční prostředky. Zatím se

rekonstrukce tohoto hřiště odkládá
s ohledem na omezené finanční možnosti.
Dalším z nevyhovujících dětských
hřišť je hřiště v Březovém, kde počítáme s jeho rekonstrukcí včetně vybudování dopadových ploch a s dodáním
nových herních prvků. S doplněním
jednoho herního prvku se také počítá
v místní části Chudobín, Chořelice
(zde je třeba upravit nevyhovující a
poničené prvky) a Rozvadovice.
Mezi hlavní zásady bezpečného provozu dětských hřišť patří bezpečný
pád a dopad; zabránění zachycení a
úrazu; volný prostor při pohybu; nebezpečí stlačení, tj. pohyb všech zařízení by měl končit nejméně 230 mm
nad pevnou podložkou, aby nemohlo dojít např. k rozdrcení hlavy dítěte. V rámci postupných rekonstrukcí dětských hřišť budou tato kritéria dodržována.
Dopadové plochy dle požadavků technických norem musí splňovat velikost plochy, druh použitého materiálu, který je určen dle výšky volného
pádu. Normy přímo určují druhy materiálů v dopadových plochách.
Z hygienického hlediska je nejvhodnější pryž, která je neprašná, bez údržby, omyvatelná vodou - deštěm a je doporučena Státním zdravotním ústavem. Při současných požadavcích na rekonstrukci dětských hřišť je pryžová plocha pro nás zatím finančně nedostupná. Nadále budeme na dětských hřištích používat kačírek, propouští vodu a zachovává si přirozené
navrstvení - nezhutňuje se - oproti písku. Psí exkrementy se nachází především na pískových plochách. Kůru do dopadových ploch nebudeme využívat s ohledem na vytváření plísní a nutnost pravidelné výměny.
Stále více se setkáváme s vandalismem a mnohdy zbytečně vynaloženými finančními prostředky na opravu poničených herních prvků. Každý
z nás může nemalou měrou přispět k zachování nově pořízených věcí, a
dopřát nejmladším občánkům města trochu radosti a spokojenosti.
Za účelem řádného chodu dětských hřišť je důležité, aby se všichni jejich návštěvníci řídili ustanovením návštěvního řádu.

Dětská hřiště, dostupná bez omezení, se v Litovli městě nachází
v parku Míru (ul. Číhadlo), na Rybníčku a na sídlišti Karla Sedláka.
Duhové hřiště, Severní ulice, je v sezónu přístupné v době od 8.00 do
19.00 hodin.
Bez časového omezení jsou přístupná lanová centra v ulici Vítězná a
Studentů, vhodné pro děti od 6 do 18 let. Užívání pouze na vlastní nebezpečí uživatele.
In-line hřiště na Staroměstském náměstí provozuje Dům dětí a mládeže,
je přístupné v době od 10.00 do 19.00 hodin.
Od 6. dubna bude zahájen provoz na dopravním hřišti v parku Míru.
Pro školská zařízení dle harmonogramu, pro veřejnost každý čtvrtek od
14.30 – 16.30 hod. za poplatek 10,- Kč. Také toto hřiště provozuje DDM
Litovel.
Hřiště při Základní škole Jungmannova ulice je v zimě otevřeno v době
od 8.00 do 16.00, v létě potom do 20.00 hodin.
Hřiště při Základní škole Vítězná ul. je přístupné za poplatek (100 Kč/
hod., 80 Kč/hod.), je nutná domluva se správcem haly tel. 585 156 298.
Cvičná horolezecká stěna v areálu loděnice je přístupná po dohodě se
správcem na tel. č. 724 776 513, vždy za přítomnosti instruktora.
Veřejnosti nejsou přístupná hřiště mateřských škol a hřiště SOU na Gemerské ul.
Bez omezení jsou dostupná dětská hřiště ve všech místních částech Litovle. Je to v obcích Březové, Chořelice, Chudobín, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory, Unčovice a Víska.
Hezké zážitky z velikonočních prázdnin
a bohatou velikonoční pomlázku
přeje všem dětem
Redakce Litovelských novin.

SPORT SPORT SPORT
Akciová společnost PAPCEL Litovel uspořádala 7. března 2009
v pořadí X. jubilejní ročník turnaje v Tarokách. Taroky jsou karetní hrou,
která svou složitostí a nespočetnými herními kombinacemi přitahuje a
sdružuje okruh lidí, jimž nevadí až několikahodinové počítání, přemýšlení
a udržení pozornosti.
Hrálo se v příjemném prostředí místní restaurace „Za školou“ v internátní budově SOU. Celkem se přihlásilo 40 hráčů, z toho 5 žen svojí přítomností dokazovalo, že tato karetní hra není pouze mužskou záležitostí.
Turnaj se hrál na 5 kol systémem - v každém kole s jinými hráči. Průběžné výsledky byly vyhodnocovány v reálném čase díky dobře zorganizované práci na výpočetní technice.
Konečné pořadí pak bylo vyhlášeno odpoledne v 17 hodin. Největší karetní štěstí si pro tentokrát vybral Jaroslav Benda z Olomouce (126,50
Kč). Na druhém místě pak skončil Zdeněk Kolomazník z Uničova (117
Kč) a na třetím konečně litovelák Vojtěch Kocúrek (89,50 Kč).
Z litovelských hráčů se dále v tomto klání nejlépe vedlo pořadatelům Jiřímu Winiarskému (5. místo) a Milanu Baránkovi (7. místo). Také ženy nezůstaly vůbec pozadu, když na pěkném 6. místě skončila paní Bohumila
Nováková z Obectova a další ženy pak na 9., 16., 21. a 29. místě.
Zúčastnění hráči byli odměněni hodnotnými cenami v podobě dárkových balíčků a všichni taktéž obdrželi reklamní firemní materiály.
Na tomto místě děkuji všem konkrétním osobám z firem či institucí –
Adriana, ZD Haňovice, Auto Hégr, MěÚ Litovel, Root Computers, které
nás podpořily v podobě věcných darů. Samozřejmě největší poděkování
patří generálnímu sponzorovi Ing. Davidu Dostálovi, bez jehož finanční
podpory by turnaj nedosahoval takové úrovně v ohodnocení hráčů, na jakou jsme si již za minulá léta přivykli.
Na závěr můžeme říci, že se tarokový turnaj opět vydařil. A to, myslím
si, ke spokojenosti všech hráčů, pořadatelů i personálu restaurace.
JW.

Podle kalendáře se blížilo jaro, na horách však paní Zima stále své
žezlo nemínila pustit z ruky. Proto jsme se v lyžařském oddíle TJ TATRAN Litovel rozhodli, že dne 14. 3. 2009, ve skiareálu Zetocha
v Petříkově, uspořádáme veřejný lyžařský závod pro začínající lyžaře a
snowboardisty. Čerstvě napadaný sníh vylákal na Petříkov 27 lyžařů a 5
snowboardistů, kteří závodili na třech tratích, odstupňovaných podle
obtížnosti. Byla radost dívat se na malé závodníky i fandící rodiče. Ti
nejmenší, 3letí, brali závod snad nejvážněji.
Díky čerstvě napadanému sněhu a skvěle upraveným tratím podávali
všichni perfektní výkony, za které byli po zásluze odměněni jak cenami,
tak mohutným potleskem. Jelikož po závodech byli závodníci i jejich
doprovod velmi spokojeni, rozhodli jsme se v Lyžařském oddíle TJ, že
obnovíme přerušenou tradici závodů LO a příští sezónu opět vyhlásíme
tento závod s názvem „Velká cena Mázhausu“. SKOL
LZ

K PRŮBĚHU TURNAJE V DĚČÍNĚ. Samotný turnaj náš hráč zahájil
s Vojtěchem Zvardoněm z Karviné, kterého již v zahájení přehrál, postupně získal poziční převahu a následně i převahu materiálovou, kterou uplatnil k svému prvnímu vítězství. V následujícím kole se utkal s Jaroslavem
Burešem z Prostějova, vítězem polofinále. S ním obětoval pěšce, aby provedl následně krásnou kombinací završenou matovým útokem, a tím přiměl soupeře k rezignaci. V sobotním dvojkole nejprve remizoval
s loni bronzovým Cyrilem Ponížilem ze Zlína a následně i s Martinem
Cuhrou z Českých Budějovic. V nedělní snad nejdůležitější partii celého
mistrovství z jeho pozice bylo utkání s Lukášem Vlasákem z Klatov. Nejednalo se o to, že by soupeř byl nejsilnější, ale o to, že Honza nezvolil
zrovna nejlepší pokračování po zahájení partie a jednu chvíli to vypadalo
na Honzovu rezignaci. Naštěstí pro něho soupeř se asi vítězství zalekl a v
rozhodujícím okamžiku nezahrál nejlepší pokračování v partii. Honza tak
postupně získal zpět ztracené postavení a nakonec psychicky podlomeného soupeře dokázal porazit. Na této partii se názorně projevily Honzovy
psychické vlastnosti a jeho zkušenosti z různých evropských a světových
šampionátů. Následovala trochu nešťastná remíza s Lukášem Klementem
z Mostu a spíše taktická remíza s Vojtěchem Rojíčkem z Frýdku-Místku.
Vzhledem k tomu, že Vojtu trénuje rovněž tak jako Honzu Mgr. Sergej
Berezjuk, nebyl Honza na toto střetnutí trenérem připravován a s ohledem
na vývoj turnaje zvolil v této partii nečekané zahájení - ruská hra.

Toto zahájení za černé již dlouho nehrál, je považováno hodně za remízové, a myslím, že svého soupeře tímto zahájením překvapil. Po 7. kole
byl průběžně na 2. místě s půlbodovou ztrátou na vedoucího Cyrila Ponížila, ale s výhodou, že již měl všechny (snad kromě Svobody) nejsilnější
soupeře za sebou, přičemž jeho největšího konkurenta někteří silní soupeři
ještě čekali. Nakonec tato taktika slavila úspěch, neboť ve zbývajících partiích Honza nejprve porazil Lumíra Mrázka z Orlové, remizoval s Václavem Svobodou z Prahy a následně deklasoval jedinou dívku v turnaji,
Kristýnu Havlíkovou z Klatov. Před posledním kolem byl Honza na čele
společně s Ponížilem, ovšem s lepším druhým pomocným hodnocením,
které by rozhodovalo v případě stejného bodového zisku. Honza si velmi
dobře uvědomoval, že v případě výhry ho Ponížil nemůže v žádném případě předběhnout, a proto již od začátku partie s Janem Oreským z Nového
Boru stupňoval tlak na soupeře s jediným cílem – soupeře porazit. Rovněž
Ponížil se snažil svého soupeře Svobodu porazit, ale po zjištění, že Honza
hraje nekompromisně na výhru se rozhodl neriskovat a přijal nabídku remízy se Svobodou.
V této chvíli stačilo Honzovi i v jeho partii remizovat, přesto se rozhodl
pokračovat i s jistou dávkou rizika (v případě prohry mohl skončit druhý)
a snad právě pro tuto odvahu pokračovat v partii nakonec svého soupeře
porazil.
MAT

Bytové družstvo zahájilo výstavbu dvou bytových domů v Uničově na ulici Nemocniční, před plaveckým bazénem.
Výstavba splňuje požadavky současného moderního bydlení, neboť součástí bytů jsou garážová
stání, terasy, šatní komory. Samozřejmostí je výtah v obou domech, sklepní kóje, možnost upravit
dispozice bytu či jeho vybavenost.
Asi nejlákavější je u této výstavby forma jejího financování. Družstvo ve spolupráci s financujícím
ústavem připravilo velmi zajímavý produkt, jehož výsledkem je, že se zájemce po úhradě čtvrtiny
ceny může nastěhovat, aniž by musel absolvovat únavná jednání kdekoli. Zbytek ceny pak může
uhradit formou splátek v nájemném po dobu 20 let, přičemž výši splátek lze korigovat.
Jde také o jednu z mála možností, jak v současné době zhodnotit úspory bez rizika jejich devalvace, s možností využití dalších výhod které poskytuje forma družstevního bydlení; snadný převod bytu na jiné nájemce, nulová forma zdanění takovéhoto převodu a samozřejmě i možnost převodu bytu
do osobního vlastnictví a to bez omezení.
Veškeré další informace o výstavbě, volných bytech, termínech a financování můžete získat na
www.byty-unicov.cz, www.osobdunicov.cz, nebo na telefonu 585 00 44 47.
Je jen na vás, jestli přehodnotíte své stávající bydlení a využijete této výjimečné nabídky na moderní bydlení v atraktivní části města Uničova.
inzerce
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Kec večer na Doubravce
25. 4. 2009 od 20.00 hod.
Nabízíme pobytové zájezdy k moři - vlastní, autobusovou, leteckou dopravou
od renomovaných CK ve stejných cenových relacích!
Nabízíme také poznávací zájezdy do celého světa!

PROHLÍDKA PRAHY A NÁVŠTĚVA TĚCHTO MUZIKÁLŮ:
2.5.,9.5. 2009
TOUHA, KRYSAŘ, TAJEMSTVÍ – muzikály Dana Landy
30.5.,13.6.
DRACULA – úspěšný muzikál opět na scéně
Cena od 1070,-Kč
7.11.,21.11.,28.11. CARMEN – výpravný muzikál
Cena 1280,- Kč
2.5., 9.5.
MONA LISA – láska, nenávist v novém muzikálu Cena 1220,- Kč
Cena 1220,- Kč
30.5.,13.6.
DRACULA – úspěšný muzikál opět na scéně
30.5.,20.6.
ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA – nový muzikál
Cena 1270,- Kč
9.5.,30.5.2009
KLADIVO NA ČARODĚJNICE – novinka !!!
Cena 1250,- Kč
31.5.,14.6.2009 AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ! - muzikál nejen pro děti
Cena 920,- Kč
16.5.2009
MAMMA MIA!
Cena 1670,- Kč
2.5.2009
HIGH SCHOOL MUSICAL ON ICE Lední revue Cena 1060,- Kč

JEDNODENNÍ ZÁJEZDY
24.4.2009
16.5., 3.7.
18.4.,10.10.
18.4.,16.5.,3.10.
25.4.,8.5.,19.9.
1.5.,23.5.2009
7.5.2009
8.5., 16.5. 2009
8.5., 13.6.2009
9.5.2009
16.5.2009
18.5.2009
23.5.2009
30.5.2009
30.5.2009
30.5.2009

820,- Kč
630,- Kč
790,- Kč
850,- Kč
730,- Kč
600,- Kč
700,- Kč
520,- Kč
820,- Kč
590,- Kč
590,- Kč
490,- Kč
480,- Kč
380,- Kč
430,- Kč
870,- Kč

Chatový tábor PROTIVANOV ČR
3350,- Kč
„Za mimozemskou civilizací“
Chat. tábor KOSOV - „Teenager II“ ČR
3690,- Kč
„Tábor pro rodiče s dětmi“
2650,-Kč/ děti sleva dle věku
„Minitábor aneb zakončení prázdnin“
1590,- Kč

VÍCEDENNÍ ZÁJEZDY
1. - 2.5.
11. - 14.6.
11. - 14.6.
20. - 21.6.

BUDAPEŠŤ – poznání po souši i po vodě
Cena 2100,- Kč
ŠUMAVA – turistika, přírodní krásy....
Cena 3390,- Kč
HITLEROVO "Orlí hnízdo" A ALPSKÉ VYHLÍDKY
Cena 4250,- Kč
JIŽNÍ ČECHY + otáč.divadlo ČESKÝ KRUMLOV
Cena 2130,- Kč
Představení ROBIN HOOD
4. - 5.7. JIŽNÍ ČECHY + otáč.divadlo ČESKÝ KRUMLOV
Cena 2130,- Kč
Představení KRÁSKA A ZVÍŘE
Kompletní nabídka vícedenních zájezdů. Nabídka adventních zájezdů po celé Evropě.

IMAGE VÍKENDY PRO ŽENY
Víkendové pobyty nejen pro ženy. Cvičení, relaxace, služby, vizáž, kadeřník, kosmetika zábava, pohoda

4. - 5.4., 8.-9.5.,13.-14.6. Rožnov pod Radhoštěm - hotel Relax

Cena 1750,- Kč

Velmi oblíbený hotel, nová rehabilitační linka, doplňkové služby, ubyt., plná penze, dopr., program

29. - 31.5. Velké Losiny – Wellness hotel Diana

Cena 2790,- Kč

Komfortní hotel, příjemné prostředí, wellness centrum, 2x ubyt., 2x polop., doprava, whirpool, cvičení

18. - 20.9.2009

Luhačovice - Pozlovice - hotel Vega

Cena 2450,- Kč

Program, doprovodné služby, manikúra, pedikúra, kadeřnice, 2x ubyt., 2x polop., dopr., program

25. - 27.9.2009

Velké Karlovice – Horský hotel Tatra

Cena 2590,- Kč

Osvědčené místo nejen pro ženy, ideální pro relexaci. 2x ubyt., 2x polop., dopr., relax. program

Kompletní nabídka jedno i vícedenních zájezdů na www.bavi.cz nebo v CK!
!!!Kompletní nabídka LAST MINUTE zájezdů a POZNÁVACÍCH pod jednou střechou!!!
CK BAVI LITOVEL, Náměstí Přemysla Otakara 754 www.bavi.cz
www.bavi.cz tel./fax: 585 205 591

PRODÁM SAMOSTATNĚ
STOJÍCÍ RODINNÝ DŮM 5+1.
Dobrá klidná lokalita v Července, jižní strana.
Dům je celý podsklepený, s garáží. Možnost
jednoduché úpravy na dvě bytové jednotky.
možnost půdní vestavby. Menší zahrádka.
V obci je škola, školka. Cena 3,2 mil. Kč.
Ne RK. Informace na tel.: 608 684 606.

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

Letiště Praha - exkurze pražským letištěm
Solné doly Wieliczka + Krakow
Polsko
Budapešť a Györ
Maďarsko
Mauthausen a Linz Rakousko
Osvětim a Krakow Polsko
Vídeň na kole a bruslích
Rakousko
Karlštejn
ČR
Vídeň Schönbrunn Rakousko
Medvědí soutěska Rakousko
Den otevřených dveří Pražského Hradu
Praha – ZOO a parník do Tróji
ČR
Kočár do Vídně
Rakousko
Lednice, Brněnská přehrada a ohňostroje
Dětský den na farmě u Bolka Polívky
Dlouhé Stráně
EVA a VAŠEK na Řípu

DĚTSKÉ TÁBORY
10.7. – 19.7.2009
19.7. – 28.7.2009
31.7. - 9.8.2009
18.8. – 24.8.2009
24.8 – 28.8.2009

Akce pro všechny milovníky dobré
zábavy, oldies disco, A.M.Úlet,
spravedlivé soutěže.
Rezervace stolů v CK BAVI Litovel.

tel./fax: 585 342 300

Poděbradova 751, 784 01 Litovel
WWW.SEPREALITY.CZ
• prodej RD Brníčko u Uničova 4+1, novost., poz. 500
m2, cena 2,2 mil. Kč + DPH
•prodej bytu v OV 3+1 v Litovli, 72 m2, 2x lodžie, 2x
komora, sklep, plast. okna, zděné jádro. Cena 1,59 mil.
• prodej bytu DR 3+1 v Litovli, 70 m2, balkón, 4. patro, cena 1,365 tis. Kč
• pronájem cihl. bytu 2+1 v Litovli, cca 68 m2, kompletně zařízený, náj. 7.000,- Kč/měs. + energie
• pronájem cihl. bytu 3+1 v Litovli, cca 80 m2, přízemí, volný od 04/2009, náj. 4.900,- Kč/měs. + energie
• pronájem cihl. bytu 3+1 v Litovli, volný od 05/09,
náj. 7.000,- Kč/měs. + energie
• prodej DR bytu 3+1 v Uničově, 74 m2, kolaudace
12/2002, plast. okna, nová kuch. linka vč. el. spotřebičů, žal., reg. tepla, omítky, plov. podlahy, dlažba. Cena
1,65 mil.
Zprostředkováváme prodej nové výstavby 17 RD
v lokalitě Křelov – Břuchotín,
bližší info: www.carmanhome.cz

Sportovní hala Litovel, ZŠ Vítězná
Provoz:

Pondělí – Pátek
14.00 – 22.00 hodin
Sobota – Neděle – nabízíme volnou kapacitu.
Sportovní hala o rozměrech 27 x 45 m při světlé
výšce 9,5 m, s moderní palubovou podlahou, poskytuje velký výběr sportovního využití – házená, volejbal, košíková, florbal, tenis, fotbal.
Hala je vhodná jak pro uspořádání soustředění
sportovních klubů všech kategorií, tak pro pořádání mezistátních zápasů (s možností televizních
přenosů). Dále se nabízí možnost využití venkovního hřiště (především pro házenou) s umělým povrchem (japex), antuková hřiště na tenis a
volejbal, posilovny (přímo v hale). Stravování a
ubytování kousek od haly.
Více informací:
www.zsviteznalitovel.cz/hala/hala.htm
tel.: 585 156 298 po 14.00 hodině
739 636 350

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

.A.S.A. odpady Litovel, s.r.o., Cholinská 1008, Litovel, 784 01, tel./fax.: 585 344 148

ODPADY 2009 - jarní úklid
Město Litovel a společnost .A.S.A. odpady Litovel, s.r.o. informují občany města a jeho
místních částí o organizaci pravidelného jarního úklidu formou mobilního sběru.
Ve dnech 14. 4. – 16. 4. 2009 v Litovli a Chořelicích proběhne sběr těchto druhů odpadů:
Organický kompostovatelný odpad – např. listí, shrabky ze zahrad a ostatní odpad vhodný ke
kompostování – bez větví bude sbírán odděleně do kontejnerů. Na určená stanoviště přijedou ve
stanovených časech nákladní automobily, na které bude možné výše uvedené odpady nakládat .
Časový harmonogram pro předání organického kompostovatelného odpadu (bez větví ) město
Litovel:

14.4.2009
Stanoviště
1. Koupaliště
2. Javoříčská
3. železniční most
4. Červenská

Termín předání
15.00 – 15.20
15.30 – 16.00
16.10 – 16.40
16.50 – 17.20

16.4.2009
Stanoviště
8. Šargounská
9. Nasobůrská
10. Příčná
11. Chořelice

Termín předání
15.00 – 15.30
15.40 – 16.10
16.20 – 17.00
17.10 – 17.30

15.4.2009
Stanoviště
5. Žerotínova
6. Wolkerova
7. Sochova

Termín předání
15.00 – 15.30
15.40 – 16.10
16.20 – 17.00

Stanoviště

Termín předání

Pozor novinka!!
Ve dnech 17. – 19. dubna můžete na níže uvedených stanovištích ukládat větve. Stanoviště budou
označena tabulkou.
Stanoviště pro ukládání větví:
1. Komárov (za pomníkem)
2. U železničního mostu
3. Příčná ulice – parkoviště
4. Křižovatka ulic: Sochova a Lesní zátiší
5. Červenská ulice
6. Křižovatka ulic: Pavlínka a Wolkerova
7. Žerotínova ulice – za garážemi

Vaše odpady – naše záležitost

