
Slavnostním koncertem ve Velkém sále Zá-
ložny dne 30. května se chystá oslavit výročí 
50leté činnosti litovelský pěvecký sbor Mládí. 
Je až k neuvěření, že celých těchto 50 let vede 
sbor jedna a táž osobnost, a tou je sbormistryně 
paní Božena Halvová. Při této příležitosti po-
skytla Litovelským novinám rozhovor.  

„To, že na nastudování repertoáru slavnostní-
ho koncertu máme málo času, bylo už od počát-
ku jasné (únor – duben). Díky pomoci lidí okolo 
mě – Irenky Blektové, Haničky Kaštanové, 
Vlastičky Potužákové, Mileny Jindrové – snad 
zvládneme i bohatý a náročný repertoár, který 
jsme společně vybrali. Musím říct, že Mládí je 
takové nenasytné – to ještě stihneme a toto ta-
ké… Vždy jsme držela „svoji laťku“ – nepustila 
jsem nic, co nemělo dobrou úroveň, a tak žiji  
v napětí, jak všechno dopadne. Členy vystupují-
cího sboru jsou jak 50letí, tak 20letí zpěváci, ale 
i současné děti. Zpěváci jsou skvělí, obětují na-
studování skladeb páteční podvečery, přišli i o 
Velikonocích. Mám z nich dobrý pocit a věřím, 
že i oni se na pátek a setkání s bývalými sboráky 
vždy těší. Mohu to pozorovat, jak kolikrát při-
jdou po pracovním týdnu unavení, ale při našem 
společném zpívání to z nich spadne, po zkoušce 
odchází úplně jiní lidé. Přináší jim to radost do 
života, což je velmi důležité.  

Na koncert se chystáme pozvat i hudební skla-
datele, někoho z rodiny již zesnulého Mojmíra 
Zedníka, Jaromíra Borovičku – tomu již ale 
zdraví neslouží – Jana Vičara, Pavla Klapila… 
Budou tady naši přátelé z Norska, Polska. Jsem 
ráda, že koncert podpořilo i Město Litovel,“ 
uvedla paní Halvová a vzpomínala také na po-
čátky sboru. 

„Sbor začínal v roce 1959 v budově gymná-
zia, tenkrát jako pionýrský pěvecký kroužek. 
Bylo tady 90 dětí – všechno holky a jeden kluk. 

V té době nebyla nabídka různých zájmových 
kroužků, počet dětí ve sboru se na této výši dr-
žel až do 90. let. (Dnes je to 35 dětí.) Velkým 
podnětem pro rozvoj sboru byl příchod pana uč. 
Aloise Kočího, který v Litovli založil dechovku. 
Začátky nebyly lehké, ale na první soutěži, které 
jsme se zúčastnili, naše děti zazářily. Musím ří-
ci, že potom už následoval jeden úspěch za dru-
hým. A to sbor nebyl postaven jako výběrový, 
chodily sem všechny děti, které chtěly zpívat. 
Největší radostí pro mě bylo, že se naučily zpí-
vat i děti, které se ve sboru tzv. rozeslyšely, chy-
tily se a nakonec byly třeba i sólisty. Musím 
vzpomenout svého učitele v Brně pana Františka 
Lýska, který mě mnohému naučil, sám prošel 
výukou Leoše Janáčka (obdobně jako učitel 
Holoubek na LŠU) - a platí známé: jaký učitel, 
takový žák.  

S dětmi se začíná pořád od začátku, sotva si je 
vychováte, už přicházejí nové ročníky… Pod-
mínky pro činnost byly velmi dobré v době, kdy 
základní škola ještě sídlila v budově gymnázia. 
Do sboru mi začali chodit i studenti a jeho úro-
veň se tak hodně povznesla. Dnes ty opravdu 
šikovné děti většinou odchází studovat na gym-
názium a tam se zapojují do pěveckého sboru 
paní sbm. Marcely Barvířové.  

Na nedostatek repertoáru jsem si nikdy neztě-
žovala, jezdila jsem po festivalech, různých ško-
leních. Zůstává u mě řada sborníků skladeb, ze 
kterých jsme toho ještě hodně ani nestihli nastu-
dovat. Mrzí mě, že ze současného repertoáru se 
vytrácí klasika – Smetana, Dvořák… 

Měla jsme ráda školu, třídnictví, děti, velmi 
mě to bavilo. Odměnou pro mě bývalo pozoro-
vat, jak blahodárný vliv hudba na děti má. Veli-
ce ráda vzpomínám na soutěže, kdy po napětí a 
trémě přicházela radost dětí z úspěchu. Pokaždé 
je to velmi motivovalo, dodávalo jim to chuti. 

Pěkně se také vzpomíná na zahraniční zájezdy 
(Británie, Francie, Norsko). Vždy mi bylo líto 
dětí, které jsem nemohla vzít, jezdilo se jedním 
autobusem“. Vzpomínek by bylo ještě hodně. 

Vedení sboru Mládí při ZŠ Vítězná má od září 
převzít nová mladá sbormistryně Iveta Navráti-
lová. Pod taktovkou paní Boženy Halvové zpí-
valo ve sboru tisíce dětí z Litovle a okolí. Její 
stopa v srdcích a myslích těchto bývalých sbo-
ráků je nesmazatelná a je spojena s hřejivými 
pocity a vzpomínkami. Přejme jí do dalších let 
života zdraví, elán a ještě hodně radosti ze sbo-
rového zpěvu.                                               J.M. 
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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 okamži-
tému nastěhování. Dům je po revitalizaci.  
Informace na tel.: 608 756 600. 

OTEVŘENO  
PÁNSKÉ KADEŘNICTVÍ 

Poděbradova ulice 794 
(naproti fotografie) 1. PATRO  

PROVOZNÍ DOBA: 
PO – PÁ:         8.00 – 17.00 

SO:      8.00 – 11.00 hod. 

Firma Carman a.s. Uničov  
hledá pracovníka na pozici  

obchodního zástupce  
(výroba oken).  

K dispozici služební telefon, notebook, auto-
mobil. Nabízíme zázemí silné společnosti, pla-
tové podmínky odpovídající osobnímu výko-
nu. Životopis zasílejte na podolsky@carman.cz  

FOTOATELIÉR  KA foto 

Kamila Ambrozová 
 

Je pro Vás stále OTEVŘEN 
na ulici PALACKÉHO, v pasáži nábytku 

Truxová, Tel.: 775 305 779 
Fotografování svateb, školních skupin, 

rodinná fota a další 



Ve městě Litovli a v místních částech bylo v průběhu 
měsíce dubna 2009 zaznamenáno mimo jiné i spáchání 
těchto událostí: 

V době od 8. do 4. dubna 2009 došlo ke krádeži jízdního kola uzamče-
ného ve stojanu na jízdní kola na autobusovém nádraží v Litovli na ulici 
Dukelské. 

Dne 14. dubna 2009 bylo přijato oznámení o nálezu dělostřeleckého 
granátu na pískovně u obce Náklo, který na místě převzal pyrotechnik 
Policie ČR. 

V odpoledních hodinách dne 14. dubna 2009 došlo ke krádeži jízdní-
ho kola odstaveného ve stojanu před supermarketem Tesco v Litovli na 
ulici Dukelské. 

V noci ze 17. na 18. dubna se konala ve služebním obvodu zdejšího 
obvodního oddělení Policie ČR Litovel ve spolupráci s MP Litovel bez-
pečnostní akce se zaměřením na dodržování zákona č. 379 z roku 2005 
o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrob-
ky, alkoholem a jinými návykovými látkami. V průběhu akce bylo  
v jednom případě zjištěno podávání alkoholu mládeži, v jednom přípa-
dě řízení vozidla pod vlivem alkoholu a v jednom případě řízení vozidla 
bez řidičského oprávnění.                                                        Policie ČR 

každý den na TV obrazovkách 
kdykoli na webových stránkách města  

premiéry: středa  6. 5. a 20. 5. v 18.45 hod.  
reprízy:    denně v  6.45, 11.00, 18.45 a ve 23.00 hod. 
 

on-line: http://infokanal.litovel.eu 
 

Kontakt: MěÚ Litovel tel. č. 585 153 250 (Ing. J. Hlavinka), e-mail:  
hlavinka@mestolitovel.cz nebo infotv@centrum.cz . 

Městská televize Litovelský INFOkanál  

vysílání v květnu 2009 

CENA ZA ZÁCHRANU 
ŽIVOT Ů 

V pražském hotelu InterConti-
nental byly dne 27. března 2009 
předány letošní Školní ceny Fair 
play 2008 Českého olympijského 
výboru několika desítkám žáků, 
studentů, pedagogů a sportovců. 
Ceny byly uděleny ve čtyřech ka-
tegoriích. Oceněným blahopřál 
osobními dopisy i ministr školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej 
Liška. V kategorii Za záchranu ži-
vota cenu také obdržela Iveta Na-
vrátilová, studentka IV. ročníku 
Pedagogické fakulty UP (anglický 
jazyk – hudební výchova), a to za 
pohotové jednání a duchapřítom-
nou reakci před zřícením stropu ve 
třídě na ZŠ Vítězná v Litovli. Za-
chránila tak životy mnoha žáků 
školy. K události došlo 30. října 
2008 při hodině hudební výchovy, 
kterou jmenovaná vedla. Tento čin 
již mj. ocenily Ústřední rada Čes-
kého svazu žen a Zastupitelstvo 
města Litovle.      

Prof. PhDr. Pavel Klapil, CSc. 

Jako poslanci a senátoři si mohli 
ve čtvrtek 16. dubna 2009 připadat 
starostové a zastupitelé obcí, které 
jsou součástí Mikroregionu Lito-
velsko. Po prohlídce historických 
sálů Valdštejnského paláce (Senát 
Poslanecké sněmovny ČR), zasedli 
do docela pohodlných senátor-
ských lavic jednací síně, která 
vznikla z bývalé konírny. Pak ná-
sledovalo kratičké nahlédnutí do 
Valdštejnské zahrady, společné fo-
to a přesun do další budovy Parla-
mentu ČR – do Poslanecké sně-

movny. Palác Thunů kdysi sloužil 
jako oblíbené divadlo, nyní jsou 
zde kanceláře sněmovny a nezbyt-
ná Sněmovní síň. Starostové a za-
stupitelé si vyzkoušeli nepříliš po-
hodlná místa k sezení a mohli klást 
otázky přímo předsedovi Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu ČR, Mi-
loslavu Vlčkovi. Po oficiálním pro-
gramu měli dokonce možnost vy-
zkoušet si poslaneckou jídelnu.  

Prohlídku všech těchto zajíma-
vých prostor pro vedení obcí Mik-
roregionu Litovelsko zajistil Milo-

slav Číhal, člen Zastupitelstva měs-
ta Litovel a současně Zástupce ře-
ditele kanceláře Poslanecké sně-
movny ČR. Akce byla spolufinan-
cována Mikroregionem Litovelsko 
a Olomouckým krajem (POV 
2009). Poznávací zájezd splnil dva 
účely: starostové a zastupitelé obcí 
se seznámili s místy, kde se rodí 
zákony a současně se poznali mezi 
sebou. Tak, aby spolupráce mezi 
obcemi mikroregionu byla ještě 
kvalitnější.    

 

Za účasti hejtmana Olomouckého kraje, starosty města Litovle, ředite-
le stavební dodavatelské firmy SKANSKA a dalších byl dne 22. dubna 
slavnostně předán do užívání most přes hlavní tok řeky Moravy na Du-
kelské ulici. Investorem stavby, jejíž náklady dosáhly 37 mil. Kč, byl 
Olomoucký kraj. Spolu s nedaleko vybudovanou okružní křižovatkou 
významně přispěl ke zvýšení bezpečnosti dopravy v této části města Li-
tovle. Starosta města Litovle při této příležitosti mimo jiné uvedl:  
„Nový most zvýšil zejména bezpečnost chodců tím, že má po obou stra-
nách chodníky, což u předchozího mostu nebylo. Zajišťuje rovněž větší 
průtočnost řeky Moravy při případných povodních, mostní pilíře byly 
odstraněny. V neposlední řadě je i z estetického hlediska zajímavou 
stavbou. Přejme si, aby nám dlouho sloužil“. 

Nový most nahradil původní z r. 1945, jehož stav byl hodnocen jako 
velmi špatný; podepsaly se na něm povodně. Stanovená lhůta na stavbu  
mostu byla na hranici technologických možností jednotlivých etap vý-
stavby. Rekonstrukce probíhala pod ochranou úplné uzavírky, provoz 
byl převeden do dvou mostních provizorií po stranách mostu. Hlavními 
subdodavateli byli firmy KEPÁK, která jako jediná v republice byla 
schopna v požadovaném termínu zhotovit ocelovou konstrukci mostu, a 
stavební firma MODOS Olomouc.                                                     red. 

E.V. 

Prodám pozemek 550 m 2  
se zahradní chatkou  
v krásném prost ředí  

Javo říčska. tel. 603 224 546 



56. schůze Rady města Litovel  
se konala dne 2. dubna 2009 

 
K již přijatým usnesením:  
Rada města schvaluje: 

• předložený návrh Vnitřní organi-
zační směrnice č. 1/2009 „Veřejné 
zakázky Města Litovel“ s účinností 
od 3. 4. 2009 

•Veolia Transport Morava a.s. Os-
trava doložila všechny požadované 
podklady. Rada města nově schva-
luje předložený návrh Smlouvy o 
závazku veřejné služby.  
Rada města bere na vědomí:  

• informaci Mgr. Hrubého o ukon-
čení funkce ředitele ZŠ Jungman-
nova ke dni 31.7.2009 

• informaci o získání příspěvku 
z prostředků Olomouckého kraje – 
Významné projekty - ve výši 
150.000,- Kč na částečnou úhradu 
nákladů na I. etapu projektu  
„Dokumentace životní dráhy Gus-
tava Frištenského“ 

• informaci vedoucího odboru 
MHaSI - vyčíslení nákladů na 
zpevnění travnaté plochy v ul. Su-
šilově 

• informace k odklízení vytěže-
ných sedimentů z revitalizace ryb-
níka v Chudobíně. Při revitalizaci 
rybníka byly neoprávněně uloženy 
sedimenty na pozemku ve vlastnic-
tví Města Litovel. Odbor MHaSI 
vyzval společnost Tech idea s.r.o. 
k odklizení sedimentu nejpozději 
do 13. 3. 2009. Společnost Tech 
idea s.r.o. požádala o povolení ter-
mínu do 31. 5. 2009, s tím, že ulo-
žení je dočasné a po vyschnutí bu-
de sediment použit pro obnovu po-
vrchové vrstvy zeminy v zámec-
kém areálu. OŽP uvádí, že společ-
nost Tech idea s.r.o. nepředložila 
protokol o analýze vzorku sedi-
mentu, tudíž nelze rozhodnout, zda 
může být sediment uložen na ze-
mědělskou půdu nebo musí být od-
vezen na skládku odpadů. Rozbor 
sedimentu měl být proveden před 
odtěžením zeminy a na jeho zákla-
dě měl být stanoven způsob ulože-
ní. Další postup je v režimu OŽP. 

• dopis z KÚOK – neúnosná situa-
ce podél krajské komunikace II. 
třídy č. 449. Hejtman Olomoucké-
ho kraje reaguje na žádost o pomoc 
při řešení situace podél krajské ko-
munikace. Jediným účinným řeše-
ním situace je vybudování silniční-
ho obchvatu města. Úkolem města 
je dořešení trasování obchvatu. 
Olomoucký kraj plně podporuje 
snahu města. 

• zápisy z komisí: Bytové komise 
dne 30.3.2009, Komise školství, 
kultury a sportu dne 12.1.2009, 
schůze Letopisecké komise dne 

23.2.2009, Kontrolního výboru 
dne 16.3.2009, schůze samo-
správy Seniorklubu dne 
9.3.2009, Komise prevence 
kriminality dne 2.3.2009, Ko-
mise dopravy a BESIP dne 
16.3.2009.  
Rada města souhlasí: 

• s pronájmem části pozemku – díl 
č. 4 s dřevěnou chatkou, nájemci p. 
P. Š. z Litovle, na dobu neurčitou  

• s poskytnutím slevy na nájem-
ném za neobsazené díly pozemků 
v zahrádkářské osadě č. 1 (ul. Du-
kelská) - díly č. 8 (200 m2), č. 9 
(216 m2), č. 11 (330 m2), č. 16 
(225 m2), č. 19 (250 m2) a v osadě 
č. 3 (ul. Nasobůrská) – díl č. 7b 
(100 m2) ve výši 2.642,- Kč 
z celkové výše ročního nájemného 
24.758,- Kč, nájemci ZO ČZS Li-
tovel. ZO ČZS bude řešit možnos-
ti obsazení těchto dílů pozemků a 
bude je udržovat, aby nedocháze-
lo k jejich zaplevelení. RM schva-
luje upravený návrh Smlouvy o ná-
jmu pozemků pro zahrádkářské 
osady ZO ČZS s účinností od 2. 4. 
2009 a ukládá ZO ČZS vypracovat 
do 31. 5. 2009 návrh organizačních 
řádů pro všechny osady.  

• s přidělením bytů dle návrhů By-
tové komise. 

• s uzavřením Smlouvy o dílo na 
zpracování Energetického auditu 
v rozsahu dle zákona a Průkazu 
energetické náročnosti budov 
(bytové domy Boskovicova 785, U 
Stadionu 965, nám. Svobody 674 a 
nebytové prostory Kollárova 664) 
s firmou Energ, spol. s r.o., Brno. 

• s nabídkou a uzavřením Smlouvy 
o dílo s projektovou firmou DS 
GEO projekt, Olomouc, na zpraco-
vání projektové dokumentace pro 
akci Nasobůrky – autobusová za-
stávka u Alibony, za cenu 
123.760,- Kč, vč. DPH. 

• s pověřením paní A. Č. bezplat-
nou údržbou městských pozemků 
parc.č. 291/1 a 291/2 v k.ú. Lito-
vel, a tak bránit šíření škodlivých 
plevelů. Při údržbě je může země-
dělsky obdělávat. Paní Č. se zava-
zuje, že pozemky ML v řádném 
stavu předá do 31.10.2009.         

• s uspořádáním veřejnosti přístup-
né akce dne 25. 4. 2009 – Hasičské 
závody, dětský den a hudební pro-
dukce v Chořelicích  

• se zveřejněním pronájmu bufetu 
na koupališti, paní H. dala výpo-
věď.  
Rada města vyhovuje: 

• žádosti p. H. o zachování sníže-
ného nájemného za pronájem po-
hostinství v Savíně pro rok 2009 

• žádosti Dětského pěveckého sbo-

ru Mládí a Smíšeného pěvec-
kého sboru bývalých členů při 
ZŠ Vítězná a souhlasí s po-
skytnutím finančního příspěv-
ku 10.000,- Kč 

• žádosti MS Unčovice o po-
skytnutí náhrady za spotřebo-
vané brokové náboje při od-

střelu holubů, ve výši 3.200,- Kč. 
MS Unčovice zajišťuje na základě 
žádosti ML a dle rozhodnutí OŽP 
MěÚ Litovel odstřel přemnožené 
populace zdivočelých holubů. Le-
tos bylo uloveno 107 holubů. 

• žádosti p. M. S. o finanční pří-
spěvek na pronájem sálu a pokrytí 
nákladů na rockový koncert dne 3. 
4. 2009 v Malém sále Záložny. Po-
skytnut příspěvek 2.000,- Kč. 

• žádosti OV Nová Ves o finanční 
příspěvek na činnost dvou družstev 
malé kopané – Profit Nová Ves a 
Peklo Nová Ves, poskytnuto 
5.000,- Kč 

• žádosti manželů J. a E. K. z Li-
tovle o finanční příspěvek na pří-
pravu a účast syna J. na MS a ME 
v šachu,  poskytnuto 10.000,- Kč  

• žádosti p. Z. K. z Nasobůrek o 
finanční příspěvek na přípravu a 
sportovní vybavení dcery M., která 
je loňskou dvojnásobnou mistryní 
ČR v lehké atletice v kategorii do-
rostenek,  poskytnuto 5.000,- Kč   

• žádosti p. Z. K. z Nasobůrek o 
finanční příspěvek na výcvik dcery 
K. v jezdeckém umění a náklady na 
reprezentaci,  poskytnuto 2.500,-  

• žádosti paní E. P. z Chudobína o 
finanční příspěvek na výcvik dcery 
T. v jezdeckém umění a náklady na 
reprezentaci, poskytnuto 2.500,-  

• žádostem o bezplatné vydání par-
kovacích karet těmto žadatelům: 
SOU Litovel (2 ks), MTS a.s. Lito-
vel (2 ks), VHS Čerlinka s.r.o. Li-
tovel (1 ks), ŠJ Studentů (1 ks), TS 
Litovel 2 ks parkovacích karet 

• a souhlasí s pořádáním ohňostro-
je dne 13.6.2009 (Hanácké Benát-
ky 2009), uděluje pro tento den vý-
jimku z OZV č. 3/2008, souhlasí 
s bezplatnou pomocí MP; TS Lito-
vel vyčíslí nutné výdaje, o kterých 
bude následně rozhodnuto. 
Rada města schvaluje: 

• uzavření „Smlouvy o právu pro-
vést stavbu“ stanoviště pro kontej-
nery na zelené ploše před objektem 
ZO ČRS v Litovli v ulici Palacké-
ho. Pozemek je ve správě Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, ML bude investorem 
stavby.  

• smlouvy o zřízení VB uzavírané 
mezi ML a ČEZ Distribuce, a.s. – 
jde o zřízení VB uložení kabelové-
ho vedení TS, VN, NN v rámci sta-

veb. Jednorázová náhrada za zříze-
ní VB bude stanovena jako náso-
bek částky 100,- Kč a bm délky 
přípojky uložené do pozemků. 
Veškeré náklady spojené se zříze-
ním VB ponese oprávněný.  

• hospodářský výsledek TS Litovel 
za rok 2008 a schvaluje návrh roz-
dělení hospodářského výsledku 
spolu s nerozděleným ziskem  
z předcházejících let. Částka 
1.632.391,67 Kč bude rozdělena: 
1.572.391,67 Kč bude převedeno 
do Fondu rezerv a 60.000,- Kč bu-
de převedeno do Fondu odměn. 
Rada rovněž souhlasí s převedením 
částky 1.569.000,- Kč do IF na za-
koupení plošiny. 
Rada města neschvaluje: 

• předložený návrh výsadby dřevin 
v ulici Palackého v Litovli. Dopo-
ručuje řešit ozelenění ulice formou 
mobilní zeleně zapuštěné do chod-
níku. 
Rada města ukládá: 

• vedoucímu OŠKS vypsat grant 
na Litovelské slavnosti. 
Rada města nesouhlasí: 

• s nabídkou a uzavřením Smlouvy 
o dílo na zpracování projektové 
dokumentace pro akci Litovel, No-
vá Ves – most přes Loučku. Opra-
vu mostu bude řešit odbor MHaSI 
ve spolupráci s TS Litovel. 
Výběrové řízení na novou ředi-
telku MŠ Gemerská 
Rada města jmenuje od 1.8.2009 
ředitelkou MŠ Gemerská paní I. 
B. z Litovle.     
Hospodaření školských a kultur-
ních příspěvkových organizací 
Rada města revokuje své usnesení 
a nově povoluje převést přebytky 
hospodaření Městského klubu, 
MŠ Gemerská a ZŠ Nasobůrky do 
rezervního fondu a následně do 
investičního fondu. Rada města 
povoluje převést částku 28.000,- 
Kč z přebytku hospodaření ŠJ 
Studentů do fondu odměn, zbytek 
do RF a následně do IF. Rada 
města ukládá převést přebytek 
hospodaření ZŠ Vítězná zpět na 
účet města. Rada města současně 
nařizuje, že čerpání z RF a IF je 
možné pouze po jejím předchozím 
souhlasu. Souhlas s čerpáním fi-
nanční částky na konkrétní akci 
bude vždy časově omezen. Sou-
časně ruší všechny předchozí sou-
hlasy s čerpáním z IF na akce, kte-
ré dosud nebyly realizovány.  J.M. 
V souladu se zákonem na ochranu 
osobních údajů jsou jména obča-
nů uváděna pouze iniciálami.  

Olomoucký kraj udělil M ěstu 
Litovli titul STAVBA ROKU 2008 
OLOMOUCKÉHO KRAJE za ak-
ci Rekonstrukce městského parku  
v Litovli. Město Litovel bylo inves-
torem stavby, stavbu projektoval 
IDOP Olomouc. 



M Ě S T O   L I T O V E L 
zřizovatel příspěvkové organizace 

Základní škola Litovel, Jungmannova 655  
 

v souladu s  ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a s ustanoveními vy-
hlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích   

V Y H L A Š U J E 
konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace  

Základní škola Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc 

s předpokládaným nástupem k 1. srpnu 2009. 
TERMÍN PODÁNÍ P ŘIHLÁŠEK:  do středy 6. května 2009 

Rozhodující pro dodržení termínu podání přihlášek je datum poštovního razítka  

PÍSEMNÉ PŘIHLÁŠKY S UVEDENÍM KONTAKTNÍ ADRESY A ČÍSLA TELEFONU 
VČETNĚ  POŽADOVANÝCH NÁLEŽITOSTÍ ZASÍLEJTE DOPORU ČENĚ   

NA ADRESU:  

Město Litovel, Odbor školství, kultury a sportu  
nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel 

Obálku s přihláškou a požadovanými náležitostmi označte nápisem „Konkursní řízení ZŠ Jung-
mannova – Neotvírat !“ 
Bližší informace: odbor školství, kultury a sportu, tel. 585 153 153, habermann@mestolitovel.cz 
Další požadované náležitosti konkursního řízení jsou v plném znění uveřejněny na www.
mestolitovel.cz a úředních deskách v Husově ulici v Litovli. 

Město Litovel vyhlašuje soutěž o získání grantu 

ve výši 170.000 Kč na akci 
 

Dny evropského dědictví 

a Litovelské slavnosti 
 

Podmínky získání grantu: 
 

- podání žádosti, poskytnutí grantu a jeho vyúčtování se řídí 

zásadami pro poskytování veřejné finanční podpory podle 

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

k dispozici na OŠKS nebo na www.litovel.eu 

- termínem konání akce je jeden z víkendových dnů od 12. 

do 20. září 2009 

- žadatel je povinen dodržet téma letošních Dnů Evropského 

dědictví: Památky měřené časem 

- součástí žádosti o grant bude rozpis nabízeného kulturního 

programu 

- obálka s žádostí bude nadepsána Litovelské slavnosti 2009 

- termín pro podání grantu je úterý 12. května do 13.00 ho-

din k rukám vedoucího OŠKS nebo na podatelně. 
 

Přihlášky o grant budou posuzovány na nejbližším jednání 

rady města po termínu podání přihlášek. 
 

Kritériem pro přidělení grantu bude obsahová náplň akce. 
 

Město Litovel si ponechává právo grant nepřidělit a vyhlásit novou soutěž. 

Společenská rubrika 
U příležitosti ukončení knihovnické činnosti 

děkuje OV Nová Ves místnímu knihovníkovi 
panu Františku Vachutkovi za jeho práci. 
Funkci knihovníka v obci vykonával celých 60 
roků. Ještě jednou děkujeme a do dalších let 
přejeme pevné zdraví. 

OV Nová Ves Růžena Kučerová, předsedkyně 

V sobotu dne 16. května 2009 si manželé  
Jiřina a Adolf Hlavinkovi z Litovle  
připomenou 65. výročí sňatku.   
Do dalších let společného života 
jim hodně zdraví, pohody i spoko-
jenosti přejí a za rodičovskou lásku 
děkují 
syn Jiří a dcera Milada s rodinami. 

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

WWW.SEPREALITY.CZ 

• prodej RD Brníčko u Uničova 4+1, novost., poz. 
500 m2, cena 2,2 mil. Kč + DPH 

• 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, volný od 
05/09, náj. 7.000,- Kč/měs. + energie 

• prodej DR bytu 3+1 v Uničově, 74 m2, kolauda-
ce 12/2002, plast.okna, nová kuch. linka vč. el. 
spotřebičů, žal., reg. tepla, omítky, plov. podlahy, 
dlažba. Cena 1,65 mil.  

• prodej nemovitosti (bar s hernou) v Uničově. Ne-
movitost napojena na veškeré inž. sítě. Cena v RK.  

 zprostředkováváme prodej nové výstavby 17ti RD 
v lokalitě Křelov – Břuchotín, bližší info: www.

carmanhome.cz 

Jistě jste zaznamenali loňské setkání s eu-
roposlancem Březinou na kopci Parduska nad 
Chudobínem. Vede zde cyklostezka s odpočí-
vadlem, ze kterého je krásný výhled na jednu 
stranu na rovinu Hané, na druhou na lužní lesy 
a za nimi se zvedající Jeseníky. Ovšem když 
zaostříte pohled do blízkých houštin a okolí, 
malebná podívaná rázem zmizí. Kolem cesty 
jsou poházené zbytky loňských výletů - plasto-
vé lahve a obaly od kdečeho. Ale to pořád ješ-
tě není všechno! I přesto, že byla letitá černá 
skládka loni velkým úsilím technických služeb 
na náklady Města vyčištěna, neváhali někteří  
„pečliví“ občané opět příkopy a les zkrášlit na-
vezením stavebního odpadu a zbytků autovra-
ků včetně pneumatik a autosedaček.  

Částečným řešením tohoto problému by 
bylo umístění závor, které by jistě zamezily 
navážení alespoň objemného odpadu, který má 
své místo ve sběrném dvoře. V současné době 
ale v případě, že nechceme chodit na procház-
ky na smetiště, nám nezbývá nic jiného než 
čistit les a uklízet to, co jiný už nepotřeboval a 
odhodil. Na tomto místě je třeba poděkovat 
Michalovi a Petrovi Ambrožovým z Chudo-
bína a Mirkovi Horvátovi z Nasobůrek, kteří 
výše zmíněnou lokalitu v sobotu před Veliko-
nocemi vyčistili. Nasbírali zde 16 velkých pyt-
lů odpadků a další nakupili na hromadu, aby je 
bylo možno lépe naložit a odvézt tam, kam 
skutečně patří. V době, kdy se brigády moc 
nenosí a mládež se spíše zajímá o počítačové 
hry, je iniciativa těchto kluků potěšující a hod-
ná pochvaly.                                               Red. 

PLAVECKÝ BAZÉN 
při ZŠ Vítězná 1250 v Litovli  

Provoz bazénu v květnové svátky  
1. 5. 2009                    zavřeno 

2. 5. 2009  5. výročí provozu plaveckého ba-
zénu - otevřeno 13.00 – 19.00 hod. 

Děti do 10 let vstup zdarma 
8. 5. 2009             13.00 – 19.00 hodin. 



• REVIZE, SERVIS A PRODEJ HASICÍ TECHNIKY 
• PLNĚNÍ CO LAHVÍ 
• VYBAVENÍ NOVOSTAVEB 
• ZPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY 
 

Kamil Kuchejda 
Pavlínka 255, L I T O V E L 
tel.: 739 233 982, 775 153 894 

e-mail: hpkuchejda@seznam.cz 

SNÍŽENÍ  MANIPULA ČNÍHO  POPLATKU   
V PRŮBĚHU (K1 – K9). 

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 

Ekologická likvidace vozidel zdarma 
výkup vyřazených AKU baterií a katalyzátorů  

Autovrakoviště Horka nad Moravou  
Ing. Jiří Žoch tel. 606 724 755,  

736 600 604, email: zochjiri@seznam.cz 

Něco z historie MTS 
V průběhu roku 1992 vyvstala potřeba modernizace tepelných zdrojů 

zásobujících sídliště v Litovli. Jednalo se především o uhelné zdroje, a 
to kotelnu Vítězná, kotelnu Uničovská a olejovou kotelnu Novosady. 
Po řadě jednání a vypracování základní studie rozvoje teplárenství byla 
vybrána alternativa založení akciové společnosti s názvem Městská tep-
lárenská společnost a.s. Litovel /dále jen MTS/. Společnost byla založe-
na s cílem provozovat teplárenské zdroje a postupně provádět moderni-
zaci kotelen, rozvodů a výměníkových stanic. 

Od svého založení investovala společnost ve městě z vlastních zdrojů 
více než 100 milionů Kč na obnovu a modernizaci infrastruktury výro-
by a rozvodu tepla a elektřiny. Staré uhelné, ekologicky nevyhovující 
zdroje byly nahrazeny plynovými, postupně se staví i nové teplovody. 
Celková obnova ještě nebyla završena. 

V jiných městech se tyto modernizace uskutečňovaly i z prostředků 
měst a státních dotací. Město Litovel ale mělo velkou nevýhodu v tom, 
že zde nebyla v dřívějších letech vybudována kanalizace, proto se veš-
keré úsilí upřelo na problematiku odpadních vod a investice do výroby 
a rozvodů tepla se plně promítaly formou odpisů do ceny tepla.   

Modernizace výroby elektřiny a tepla v Litovli        
Vývoj ceny zemního plynu v posledních letech nabral velmi strmý 

vzrůst. Cena tepla kopíruje cenu plynu. Možností, jak zabránit stále se 
zvyšující ceně je jednak učinit opatření ke zvýšení účinnosti a snížení 
ztrát při výrobě a rozvodu tepla, jednak využít státem podporované 
kombinované výroby elektřiny a tepla. 

MTS již v roce 1995 uvedla do provozu v kotelně Uničovská první 
soustrojí kogeneračních jednotek o výkonu 800 kW elektrického výko-
nu, v té době první svého druhu v republice. Toto zařízení po dobu ži-
votnosti výrazně vylepšovalo ekonomiku společnosti a umožňovalo 
splácet nemalé úvěry čerpané na rekonstrukce zdrojů a rozvodů tepla. 
Jelikož životnost tohoto zařízení skončila, rozhodli jsme se postavit no-
vé zařízení, které bude moderní, s vysokou energetickou účinností. 
V roce 2007 jsme připravili projekt a požádali o dotace z programu 
Eko-Energie vypisovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Bo-
hužel dotace jsme nezískali. Projekt byl realizován z úvěru poskytnuté-
ho Českou spořitelnou za podpory Českomoravské záruční a rozvojové 
banky. Cena celé investice činila téměř 24 milionů Kč.  

Na základě pečlivého výběru jsme pořídili dvě kogenerační jednotky 
rakouské firmy Jenbacher, každou o 499 kW elektrického a 605 kW 
tepelného výkonu. Po demontáži stávajících kogeneračních jednotek 
bylo od června 2008 postupně instalováno nové zařízení, které bylo 
uvedeno do zkušebního provozu na podzim 2008. Výhodou je vysoká 
účinnost a provozní spolehlivost celého systému, celková účinnost je 
87%. Při výrobě elektřiny a tepla dochází k časové nesouslednosti výro-
by a spotřeby. Výroba elektřiny je soustředěna do ranní špičky, spotřeba 
tepla především v letních měsících je celodenní. Proto bylo nezbytné 

doplnit soustavu akumulační nádrží pro akumulaci tepla z kogenerační 
výroby. Teplo z akumulační nádrže je používáno celodenně pro vytápě-
ní a ohřev teplé vody. Zvýší se tak výroba elektrické energie a zamezí se 
neekonomickému startování kotlů v letních měsících. Kogenerační jed-
notky jsou řízeny z moderního dispečerského pracoviště.  

Co je to kogenerace a kogenerační jednotka 
Slovo kogenerace označuje v technické mluvě společnou - kombinovanou – 

výrobu elektrické energie a tepla. V klasické elektrárně je teplo vzniklé při vý-
robě elektřiny vypouštěno do okolí. Kogenerační jednotka využívá teplo 
k vytápění a ohřevu teplé vody, šetří se tak palivo a postup je šetrný k životnímu 
prostředí, neboť se výrazně snižují emise znečišťujících látek. 

Elektrická energie vzniká v elektrárnách poháněním elektrického generátoru 
pomocí turbíny. Teplo nutné k výrobě páry, která turbínu pohání, se většinou 
získává spalováním uhlí, nafty nebo štěpením jader uranu. Velká část tepla však 
není využita a je bez užitku vypouštěna do ovzduší. Účinnost výroby v tepelných 
elektrárnách se pohybuje kolem 30 %. 

V kogenerační jednotce vzniká elektrická energie stejným způsobem jako v 
jiných elektrárnách poháněním elektrického generátoru pomocí pístového spa-
lovacího motoru. Motory v kogeneračních jednotkách jsou konstruovány na 
zemní plyn, mohou však spalovat i jiná kapalná či plynná paliva, bioplyn nebo 
skládkový plyn. Teplo, které ve spalovacím motoru vzniká, je prostřednictvím 
chlazení motoru, oleje a spalin efektivně využíváno a díky tomu se účinnost ko-
generačních jednotek pohybuje v rozmezí 80 - 90 %.  

Ekonomické cíle projektu 
Naším záměrem bylo, aby projekt byl tak efektivní, abychom byli 

schopni splácet poskytnutý úvěr a zároveň  mohli  
„dotovat“ cenu tepla ze zisku z prodeje elektrické energie a tím teplo 
zlevnit. Projekt nabíhá do plného provozu v roce 2009. Efektivnost rea-
lizovaného projektu se projeví v roce 2009.   

Teplo v Litovli zlevní 
Vlivem využívání kogeneračních jednotek a zároveň postupným sni-

žováním ceny zemního plynu dojde v Litovli k výraznému snížení ceny 
tepla. Obzvláště to bude patrné v letních měsících, kdy jsou v provozu 
pouze kogenerační jednotky bez výroby tepla v kotlích. Cena tepla se 
sníží o 27 % oproti maximální ceně z přelomu let 2008 a 2009 a odbě-
ratelé využívající teplo pro ohřev teplé vody v domovních předávacích 
stanicích zaplatí 485 Kč za GJ, teplo pro ohřev teplé vody ve výměníko-
vých stanicích bude stát 470 Kč za GJ. V zimních měsících se cena bu-
de pohybovat kolem 545 Kč/GJ, to je však závislé na ceně zemního ply-
nu. Vycházíme z předpokladu získaného od dodavatele plynu, cena je 
však určována měsíčně a může se ještě změnit. Ceny jsou uvedeny bez 
9% DPH. V roce 2010 je předpokládána stagnace ceny plynu, proto by 
se cena tepla oproti roku 2009 neměla výrazně lišit.  

Blízké cíle 
Pro rok 2009 máme zpracovaný projekt  na rekonstrukci zbývajících 

starých teplovodů na sídlišti Karla Sedláka, Gemerská, spolu se sídliš-
těm Novosady by měly být zrušeny výměníkové stanice na těchto sídliš-
tích a nahradit by je měly domovní předávací stanice tepla. Toto opatře-
ní přinese další výraznou úsporu a snížení ceny tepla. Vše je závislé na 
možnosti získání dotace z programu Eko-Energie, o kterou právě žádá-
me. 

 Ing. Jan Fiala, předseda představenstva 



1. května           Dětský den – dopoledne plné soutěží, her a zábavy. 
Dopravní hřiště, park Míru, začátek v 9.00 hod. Pro děti zdarma – ská-
kací hrad a jízda na koni. K poslechu hrají Piňovští kanci, tradiční ob-
čerstvení zajištěno.                                             Hedvika Weberová, DiS.  
6. května           Zelená stezka – zlatý list. Přírodovědně-ekologická 
soutěž pro školy. Litovelský městský les u chaty Doubravka. Začátek  
v 8.00 hodin.                                                                    Ing. Pavel Sova  
16. května         Pokus o zápis do KNIHY REKORDŮ 
                          – VESELÉ ZVONĚNÍ   
Zábavné odpoledne pro malé i velké v parku Míru a dopravním hřišti  
v Litovli od 14.00 hod. Zveme vás na atrakce – skákací hrad, Moucha, 
Bungee running, soutěže, taneční přehlídky, vystoupení Jany Kotvové – 
mistryně ČR v lasování a ovládání honáckého biče, vystoupení Mirosla-
va Zeidlera – vítěz závodů v ČR ve flatlandu aj. To vše je spojeno s po-
kusem o zápis do knihy rekordů. Kdo přijde se zvonkem na kolo (ne 
houkačkou), má vstupné na jednu z atrakcí zdarma a přitom se stane 
účastníkem rekordu. Čeká vás také bohaté občerstvení. Pojďme do to-
ho!!! Soutěžíme také o nejkurióznější zvonek.    Mgr. Ivona Odstrčilová  

23. května     Návštěva terarijních trh ů v Ostravě. Sraz účastníků je 
v 4.20 hodin na nádraží ČD Litovel město. Návrat do 16 hodin. Cena za 
dítě je 300,- Kč.                                                               Ing. Pavel Sova 

23. května        Free space – aneb sobotní otvíračka v Klubu mladých 
(budova bývalého agitačního střediska, Sušilova ul.). Otevřeno bude od 
13.00 do 16.00 hod., vstupné 5 Kč.                         Grunová Šárka, DiS.  
28. květen        Litovelský skřivánek - pěvecká soutěž jednotlivců ur-
čená dětem školního věku. Soutěž proběhne v budově DDM na Staro-
městském náměstí od 13.00 hod.                                          Alena Černá  
30. května        Výměnná setkání železničních modelářů. Nádraží ČD 
v Července od 7.00 hod. Pronájem stolu 20,- Kč, vstupné: děti 5,- Kč, 
dospělí 10,- Kč.                                                   Mgr. Ivona Odstrčilová  
30. května        Litovelská dětská výstava domácích mazlíčků – jarní 
kolo. Sraz vystavujících je v 8.00 hodin u DDM na Komenského ulici, 
vstup pro veřejnost je od 9.00 hodin. Výstavní poplatek je 20,- Kč za 
jednu expozici, vstupné pro veřejnost je 10,- Kč.         Ing. Pavel Sova  
Každý čtvrtek   Dopravní hřiště pro veřejnost. Na DH v Litovli 
14.30 – 16.30 hod. za poplatek 10,- Kč. Děti do 10 let s doprovodem 
osoby starší 18 let. V případě špatného počasí zavřeno.             
                                                                            Mgr. Ivona Odstrčilová 
 
PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN        
6. června          Den dětí - svátek dětí oslavíme společně v areálu do-
pravního hřiště. Začátek akce je ve 14.00 hod. Připraveny budou soutě-
že nejen pro děti, ale i pro rodiče. Občerstvení zajištěno. 
13. června        Nesnáším loučení... každoročně se Klub mladých zavírá 
po dobu letních prázdnin, využijte poslední příležitost rozloučit se 
s kamarády. Otevřeno bude od 13.00 do 16.00 hod.     
Zatím bez termínu Sobota v sedle – Ranč „N“  Albrechtice u Rýmařo-
va. Další podrobnosti budou uvedeny na plakátech. 

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

tel., fax: 585342448 

Program na měsíc květen 

A tak jsme se opět sešli na Litovelských vodních hrátkách ☺ 
Dne 21. března 2009 jsme se po roční pauze (zapříčiněné tím, že jsme 

loňský školní rok trávili v provizorních podmínkách z důvodu rekon-
strukce DD) sešli s našimi kamarády z jiných dětských domovů na na-
šich vodních hrátkách. Pozvání přijali kamarádi z DD Plumlov a DD 
Zábřeh na Moravě. Přijelo celkem 22 dětí a s nimi tři tety. S mnohými 
už jsme se několikrát viděli na různých jiných akcích, a tak to bylo shle-

dání příjemné a milé.  
A co nás čekalo? Dvě hodiny plné her a zábavy v našem malém lito-

velském bazénu. Sešli jsme se před bazénem, přivítali se a šli na to 
s heslem: „Není nutné zvítězit, ale zúčastnit se“. 

Málokdo si pod názvy disciplín jako třeba plavání na vodní nudli, 
plavení na voru a překonání pontonového mostu a ještě jiné, dokázal 
představit, v čem se vlastně bude soutěžit.  

Nejprve jsme se rozplavali. Tety společně s paní plavčicí rozdělily ba-
zén na dvě části (pro soutěžící a pro ty, kteří si jen ve vodě hráli) a už to 
začalo. Tři soutěžící družstva plnila pět disciplín: plavání se štafetovým 
míčkem, lovení perel z mušlí, plavání na vodní nudli, plavení na voru a  
překonání pontonového mostu. Vše jsme zvládli v pohodě a nejlepší 
nakonec: teta z našeho DD vyzvala tety z Plumlova a ze Zábřehu, že 
teď nám ony ukážou, jak se takový most zdolává. No, dopadlo to stejně 
jako nám. Prostě jim to klouzalo, takže hned po prvních dvou krocích 
skončily jako děti – ve vodě.  

Bazén jsem měli zamluvený na dvě hodiny, a tak jsme zbývající čas 
využili k hrám a dovádění s tetami a strejdou ve vodě. Bylo to moc fajn. 

V hodnocení dopadly nejlépe děti z DD Zábřeh, druhé byly děti z DD 
Plumlov a třetí byly naše, ale vůbec nám to nevadilo, protože to prostě 
bylo bezva. Všichni zúčastnění si odvezli odměny. 

Po dobrém obědě následoval výstup na radniční věž. Vypadalo to, ja-
ko bychom měli objednané počasí, byl krásný výhled na všechny světo-
vé strany, Svatý Kopeček a Praděd jsme měli jako na dlani.  

Dětem ani tetám se nechtělo domů. Líbilo se jim i u nás v domově a 
tiše nám záviděli, jak to máme všechno pěkné a nové. 

V neděli 19. dubna 2009 měli nádherný zážitek všichni, kdo se přišli 
podívat do sportovní haly v ZŠ Litovel, Vítězná. Ve 12.00 hod. tady začal 
program soutěžní taneční přehlídky „O erb města Litovel“. A bylo na co 
se dívat. Přijelo 20 souborů se 743 soutěžícími a předvedli celkem 70 vy-
stoupení. Účastníci přijeli z Brna, Dubicka, Hradce nad Moravicí, Krnova, 
Kunštátu, Libiny, Lipníka nad Bečvou, Mohelnice, Náměště na Hané, 
Olomouce, Opavy, Osoblahy, Ostravy, Přerova, Senice na Hané, Šumper-
ka, Uničova a Valašského Meziříčí.  

Vlastní soutěžní maratón trval celých 6 hodin. I diváků se letos sešel re-
kordní počet - jen 3 lidé chyběli do 600. A ti, kdo přišli, viděli nádherná 
vystoupení dětí od předškoláků po juniory, od Disko přes Hip Hop po ta-
neční formace, vynikající choreografie a třpytivé kostýmy. Vystupovaly 
taneční kroužky středisek volného času, základních škol, základních umě-
leckých škol, klubu rekreačního sportu i tanečních škol. Vystoupily samo-

zřejmě i domácí soubory a uspěly i 
přes tvrdou konkurenci. Úroveň sou-
těže opět velice stoupla a porotě 
opravdu nebylo co závidět. Kromě 
téměř profesionálních tanečních škol 
zaznamenal velký úspěch TS Styl 
Dance Uničov. Pořadatelsky byl celý 
den výborně zvládnutý, moderátor 
Zdeněk Jančí pracoval skvěle, děti 
tančily jak nejlépe uměly a publikum 
oceňovalo všechna vystoupení bouř-
livým potleskem. Škodu měli jenom 
ti, kteří nepřišli.  

Tak zase za rok.             J. Čekelová 



Výzva pro podávání návrhů na ocenění jednotlivců i družstev  
z řad dětí a mládeže, kteří dosáhli výrazného úspěchu  

v rámci školních a mimoškolních aktivit ve školním roce 2008/2009.  
Rada města Litovle připravuje každoroční ocenění jednotlivců či družstev z řad dětí a mlá-

deže, kteří dosáhli výrazného úspěchu v rámci školních a mimoškolních aktivit, zejména  
v předmětových, uměleckých, sportovních a ostatních soutěžích či přehlídkách, případně vy-
konali čin vedoucí k ochraně lidského zdraví a důstojnosti, k záchraně lidského života či 
majetku. Důvodem je snaha motivovat děti a mládež k aktivní, cílevědomé a dlouhodobé práci 
ve všech oblastech lidské činnosti a potřeba odměnit ty, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí.  
Návrhy na ocenění předkládá Radě města komise školství, kultury a sportu. Návrhy mohou po-
dávat její členové, rodiče, ředitelé škol a školských a kulturních zařízení i předsedové sportov-
ních oddílů a organizací. Rada města může udělit ocenění i bez návrhu komise.  

Oceněni mohou být žáci a studenti litovelských škol a školských zařízení, členové litovel-
ských sportovních oddílů a kulturních organizací v dětských a mládežnických kategoriích, 
ostatní v případě, že jsou žáky či studenty základních a středních škol.   

Kritériem pro podání návrhu bude: 
a) zvláště výrazná reprezentace města 
b) umístění v krajském či nadregionálním kole přehlídek a soutěží (1. – 3. místo) 
c) postup do celostátního kola přehlídky či soutěže 
d) účast v prestižní mezinárodní přehlídce či soutěži 
e) vykonání mimořádně významného či statečného činu při ochraně lidského zdraví 
a důstojnosti, záchraně života či majetku 
f) jiný důvod, který rada města uzná za hodný ocenění  

Každý návrh musí být podán písemně a musí obsahovat jméno, věk a bydliště navrženého, ná-
zev školy, oddílu nebo organizace a podrobné zdůvodnění ocenění. Zároveň musí být  
v návrhu jméno a funkce navrhovatele, který bude vystupovat jako patron oceněného.  
Termín pro podání návrhů je do 15. května 2009 na OŠKS MěÚ Litovel. Slavnostní ocenění 
proběhne v litovelské obřadní síni během měsíce června za účasti starosty města, oceněných, 
jejich patronů a rodičů. Patron představí oceněného a důvody, jež vedly k návrhu na udělení 
ceny. S oceněním je spojeno předání pamětního listu a jednotné symbolické ceny.  Komise ŠKS 

Vážení čtenáři Litovelských novin, 
dovoluji si podělit se s Vámi o radost, kterou 

nám v nedávné době udělali žáci naší školy na 
různých soutěžích a přehlídkách. 

Pro letošní školní rok byly Ministerstvem 
školství vyhlášeny soutěže základních umělec-
kých škol pro dechové nástroje, bicí a zpěv. 

Naše zpěvačky k všeobecné lítosti v době ko-
nání okresního kola postihla chřipková epide-
mie, a tak byly z tohoto klání vyřazeny. 

Trumpetista Dominik Solovský si ve Šternber-
ku vybojoval 2. místo, hornista Pavel Pozdíšek a 
hráč na bicí nástroje Vladimír Vařeka 1. místa  
s postupem do krajského kola. V krajském kole 
byly již díky větší konkurenci soutěžících a také 
určitého limitu počtu postupujících hodnotící 
kritéria poroty přísnější. P. Pozdíšek si z Hranic 
na Mor. odvezl diplom za 3. místo a Vladimír 
opět 1. s postupem do ústředního kola. V době, 
kdy čtete tyto řádky, má Vladimír Vařeka už 
zkušenost s obrovskou konkurencí těch nejlep-
ších z Česka. I zde zaujal porotu a už má doma 
diplom a cenu za skvělé třetí umístění. Hrál 
skladby pro čtyři tympány s doprovodem klavíru 
(Mgr. E. Rousová). Všem aktérům, včetně p. uč. 
Korduljaka, vyjadřuji svůj dík a uznání za odve-
denou práci, která nepochybně zvedla prestiž 
školy i města Litovle. 

Také naši klavíristé mohou být spokojeni. Na 
soutěžních přehlídkách talentovaných klavíristů, 
konaných v jarních měsících v  Olomouci a Pro-
stějově, v tradičně velké konkurenci zde získaly 
Barbora Němcová a Lenka Schönová „Cenu pu-
blika“ za svůj výkon. Ale ani ostatní mladí kla-

víristé ze ZUŠ Litovel neodjeli s „ostudou“.  
S pochopitelnou radostí jsem si vyslechl uznání 
na kvalitu našeho klavírního oddělení od kole-
gů, ředitelů ZUŠek (Olomouc, Šternberk).  

Ta druhá je o tom, že město Litovel si dle mého 
názoru jistě zaslouží vlastní dechový orchestr. 

Proto VYZÝVÁM všechny ty, kteří mají zá-
jem o spolupráci na vytvoření takového soubo-
ru, eventuelně upozornění na ty, kteří by mohli 
v tomto směru nějak pomoci, aby se s důvěrou 
obrátili na: Ivo Škrabal, řed. ZUŠ Litovel, tel: 
724 320 749, 585 342.  Ivo Škrabal, ředitel ZUŠ 

Vladimír Vařeka při soutěžním vystoupení. 

Cestu za velikonočním zajíčkem uspořádal  
na počátku dubna kolektiv pracovníků MŠ Či-
hadlo ve spolupráci s Klubem žen Litovel. Ak-
ce se konala v okolí MŠ a ve školní zahradě, 
děti plnily zajímavé úkoly. Za splnění všech 
disciplín si domů odnesly diplom, zajíčka a 
sladkou odměnu, za kterou děkujeme těmto 
sponzorům: paní Rozmanové, Urbanové 
(IRIS), Doležalové (Modrá kočka) a panu Hej-
nému (Jantar).                   kolektiv MŠ Čihadlo 

 
Mateřská škola Čihadlo děkuje manželům 

Pavlíkovým a Koudelkovým za sponzorský 
dar – dva stojany s kontejnery na stavebnice 
pro děti.  

Ve středu 8. 4. 2009 se konaly na MŠ Gemer-
ská a MŠ Kollárova besedy s pracovníky pre-
ventivně informační skupiny Policie ČR Olo-
mouc. 

Děti vyslechly skutečný příběh o ztracené Ka-
rolínce, kterou našel a zachránil policejní pes, o 
porušeném slibu dvou malých bratrů, které mu-
seli hasiči vytahovat z vody a o klukovi, který si 
bral věci, které mu nepatřily. Povídaly si o 
správném chování, jak se bezpečně pohybovat  
v silničním provozu a jak je důležité znát své 
jméno a adresu. 

Děti si mohly prohlédnout policejní průkaz, 
obušek, pouta, vysílačky, reflexní a neprůstřel-
nou vestu a policejní zbraň. Vyzkoušely si poli-
cejní helmy, čepice a ve své výzbroji se jim 
předvedli členové zásahové jednotky obvodního 
oddělení Policie ČR v Litovli. Setkání vyvrcho-
lilo prohlídkou vybavení policejního vozu i  
s předvedením výstražné houkačky.  

Za správné odpovědi a vzornou spolupráci při 
besedě dostaly děti drobné odměny a sladkosti. 
A jak se dětem akce líbila? Zeptejte se jich, kdo 
chce v budoucnu pracovat u policie. Dozvíte se, 
že zájemců je mezi nimi víc než dost. 

Děkujeme kpt. Jiřímu Bradovi a pracovníkům 
jmenovaných skupin Policie ČR za ochotu, tr-
pělivost a kamarádský přístup k dětem. 

Za kolektivy mateřských škol B. Jachanová 

Vážení, dále mám dvě výzvy: 
Ta první se týká těch zodpovědných rodičů, 

kterým není lhostejný příští život svých rato-
lestí. Je nejvyšší čas přihlásit své talentované 
dítě k profesionálnímu vedení, které zajišťují 
jen v základních uměleckých školách učební 
plány a pedagogické vedení. Nečekejte na do-
bu měsíce Září, kdy je již mnohdy problém 
s umístněním žáka do jednotlivé třídy. 



Nemocnice Šternberk je od července roku 
2007 pod vedením Středomoravské nemocniční 
a.s., která je součástí holdingové společnosti 
Agel. Našim klientům chceme nechat nahléd-
nout do její činnosti, do jejího nitra. A tak vám 
postupně podají touto cestou primáři jednotli-
vých oborů, které jsou v nemocnici zastoupeny, 
informace o jejich činnosti, budoucnosti a per-
spektivě. 

Jako první vám píše pan primář a vrchní sestra 
chirurgicko-traumatologického oddělení.  

CH-T odd. je umístěno v čelní budo-
vě nemocnice společně s odděleními ARO, JIP 
chirurgických oborů, RDG komplementem, cen-
trálním příjmem a příslušnými ambulancemi. Po 
rekonstrukci celé budovy za 136 mil. Kč patří 
chirurgický pavilon k nejkomfortnějším komple-
xům v rámci republiky. 

Chirurgicko-traumatologickou péči pro stotisí-
covou spádovou oblast Šternberka, Uničova, 
Litovle a nyní stále více i pro pacienty Rýmařo-
va, Mor. Berouna a Bruntálu, zajišťuje kolektiv 
11 lékařů a 29 sester. Z toho 5 lékařů má nejvyš-
ší atestaci z chirurgie, 3 lékaři mají atestaci I. 
stupně a 3 lékaři jsou v přípravě na atestaci. 

Velkou výhodou ambulantní části je bezpro-
střední návaznost ambulancí na vyšetřovací 
komplement, a to jak RDG, ultrazvuk, tak i 
možnost vyšetření CT. Pacient je tak kompletně 
vyšetřen, aniž by musel být transportován do 
jiné budovy.  

Naší snahou je neustále zkracovat čekací dobu 
na ošetření. Proto byly zřízeny 3 ambulance. 
Jedna ambulance 24hodinová pro čerstvé úrazy 
a dvě ambulance převazové, kde jsou pacienti 
objednáváni. 1x týdně je ambulance mamologic-
ká a 1x týdně ve čtvrtek ordinuje dopoledne or-
toped z nemocnice Přerov. Ten pak objednává 
pacienty vyžadující ortopedickou operaci, ze-
jména endoprotézy kolenního kloubu na ortope-
dii v přerovské nemocnici, která je také součástí 
Středomoravské nemocniční a.s.  

Celkem bylo za rok 2008 ošetřeno 49 457 pa-
cientů ambulantně a bylo provedeno 1 686 am-
bulantních operačních výkonů. Narůstající počty 

ambulantních ošetření i výkonů svědčí o kvalitní 
práci lékařů, sester a dalšího zdravotnického 
personálu. Proto jsou naše ambulance stále více 
vyhledávány i pacienty z mimospádových oblas-
tí. 

Lůžková část chirurgicko-traumatologického 
oddělení je umístěna do I. a II. poschodí. Dispo-
nuje 45 lůžky, z toho 4 jsou vybavena nadstan-
dardně. Pokoje jsou 2 – 3lůžkové se samostat-
ným sociálním zařízením a signalizací. Dva mo-
derní operační sály vybavené klimatizací mají 
přímé spojení s nově vybudovanou centrální ste-
rilizací a vyhovují nejpřísnějším hygienickým 
normám. Chirurgický operační sál je vybaven 
nejmodernější operační technikou jako je např. 
Harmonický skalpel, který provádí řez ultrazvu-
kem s minimálním krvácením a lepším hojením 
operační rány. Pomocí laparoskopu je pak mož-
no provádět operace z malých operačních přístu-
pů, což podstatně snižuje bolestivost 
v pooperačním období a urychluje rekonvales-
cenci pacientů. Tímto laparoskopickým přístu-
pem bylo v minulém roce odoperováno na 265 
pacientů. Z toho bylo 130 operací provedeno 
pro onemocnění žlučníku a 68 operací pro zánět 
slepého střeva. Celkem bylo v roce 2008 prove-
deno 956 chirurgických operací na žaludku, ten-
kém i tlustém střevě, křečových žilách, operace 
při onemocnění prsu, včetně operací urologic-
kých. Do Fakultní nemocnice v Olomouci byli 
odesíláni jen pacienti k rekonstrukčním cévním 
operacím. 

Pacienty vyžadující vysoce specializované en-
doskopické vyšetření, zejména vývodných žlu-
čových cest a slinivky břišní pak převážíme na 
gastroenterologické oddělení Nemocnice v Pros-
tějově, která tyto pacienty koncentruje a zajišťu-
je ošetření pro celou Středomoravskou nemoc-
niční a.s. 

Pacienti, kteří utrpěli úraz, jsou ošetřováni na 
samostatném superaseptickém operačním sále. 
Je vybaven moderním mobilním rentgenovým 
přístrojem, sadami nástrojů předních zahranič-
ních i českých firem, které umožňují nejmoder-
nější miniinvazivní operační postupy. Tak je 

možné co nejvíce zmírnit následky úrazu, umož-
nit rychlý návrat pacienta k rodině a do práce. 

Těchto úrazových operací jsme v roce 2008 
provedli celkem 1015. Nejčastěji to byly opera-
ce pro zlomeniny krčku stehenní kosti, kterých 
bylo celkem 108. U starších pacientů tyto zlo-
meniny ošetřujeme jak sešroubováním, tak i im-
plantací umělého kyčelního kloubu. Dokonalé                                                                                     
artroskopické vybavení pak umožňuje operace 
na velkých kloubech - koleni, lokti, hleznu i ra-
meni – z malých přístupů. Tak je zajištěna mini-
mální bolestivost a rychlá rekonvalescence paci-
entů. Těchto artroskopických operací bylo pro-
vedeno v r. 2008 celkem 225, a to včetně ošetře-
ní menisků, chrupavky, náhrad předního zkříže-
ného vazu, uvolnění hybnosti ramene, lokte atd. 

Snahou Chirurgicko-traumatologického zdra-
votnického kolektivu a snahou všech zaměst-
nanců nemocnice je poskytnout pacientům co 
nejvyšší odbornou lékařskou a ošetřovatelskou 
péči v příjemném a bezpečném prostředí laska-
vých zdravotních sester, ošetřovatelek a sanitá-
řek. Vzestup počtu operací, zavedení nových 
operačních metod, jsou jasným důkazem dalšího 
rozvoje chirurgicko-traumatologického oddělení 
i pod novým vedením Středomoravské nemoc-
niční a.s. Jsou zárukou, že po chirurgické strán-
ce bude o nemocné v regionu i nadále dobře po-
staráno.  

Důkazem toho, že jsme na správné cestě, je 
získání Certifikátu o odborné akreditaci pro úra-
zovou chirurgii od Ministerstva zdravotnictví již 
mezi prvními pracovišti v ČR. 

Velkým úspěchem Nemocnice Šternberk je 
získání Certifikátu kvality od Spojené akreditač-
ní komise ČR v prosinci 2008. Zatím jen 20 
zdravotnických zařízení v ČR zajišťujících akut-
ní léčebnou péči obdrželo tento certifikát. Mezi 
nimi je i naše nemocnice. 

Šternberk duben 2009  
 
prim. MUDr. Josef Ščudla, v. s. Dáša Jünglin-

gová, chirurgicko-traumatologické odd.  
Nemocnice Šternberk 

Soutěž pokračuje!  V minulém kole se účast-
nilo 13 soutěžících. Z nich uspěly: Libuše Va-
řeková, Jarmila Balcárková z Litovle a Hana 
Krumniklová z Vísky. Blahopřejeme! 
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. 

EVROPSKÝ DEN MELANOMU 
11. květen 2009 byl vyhlášen  

dnem boje proti rakovině kůže. 
Můžete přijít bez objednání v době  

od 11.00 – 12.00 hod. a nechat si preventivně 
prohlédnout svá „mateřská znaménka“ 
v kožní ordinaci MUDr. Ivety Fremlové,  

1. Máje 788, Litovel. Tel. 585343243 

V dubnu byla spuštěna nová funkcionalita na 
Czech POINTu. Jde o výpis z insolvenčního 
rejstříku, který je dalším informačním systémem 
veřejné správy. Insolvenční rejstřík je spravován 
Ministerstvem spravedlnosti ČR.  

Jde o veřejně přístupný rejstřík, nebude tedy 
nutné ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku je 

možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů - 
identifikačního čísla organizace nebo podle 
osobních údajů. Poplatek za ověřený výpis se 
bude řídit zákonem o správních poplatcích, tzn. 
za první stranu 100 Kč, za následující 50 Kč.  

Co je to insolvenční rejstřík? 
Insolvenční rejstřík je novým informačním 

systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou 
je zajistit maximální míru publicity o insolvenč-

ních řízeních a umožnit sledování jejich průbě-
hu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou 
zveřejňovány veškeré relevantní informace týka-
jící se insolvenčních správců, dokumenty  
z insolvenčních spisů i zákonem stanovené in-
formace týkající se dlužníků.  

Více informací o insolvenčním rejstříku nalez-
nete na příslušných stránkách ministerstva spra-
vedlnosti.                                              Info MěÚ 



Není každý den posvícení. Tak jako jsme se chválili mi-
nulý měsíc, že naše akce jsou hojně navštěvovány, ty dvě 
poslední byly naopak co do účasti slabší. Možná nám chtělo to nádher-
né slunečné počasí napovědět, že tanečky i přednášky máme organizo-
vat spíše na podzim a v zimě, ne teď, kdy jsou všichni na zahrádkách či 
výletu na kole. Mluvím o nedělním tanečním odpoledni 5. dubna, kde 
se ve Velkém sále Záložny téměř ztratilo na třicet věrných a na přednáš-
ce o onkologii 14. dubna, kde nás bylo zhruba také tolik. Ale, chybami 
se jeden učí! 

V měsíci květnu jsou připraveny dva zájezdy do Kroměříže, a to 
v úterý 19. a v pátek 22. 5. Pro velký zájem jsme vypravili zájezdy dva 
a věříme, že se na všechny zájemce dostalo. Odjezd je vždy v 8 hodin 
z náměstí. Ať nám to počasí vydrží a sluníčko se na nás dál přívětivě 
usmívá.  

Velmi nás překvapil zájem seniorů o společné schůzky. Původní zá-
měr, scházet se v klubovně Městského klubu se ukázal jako prostorově 
nevyhovující, a tak se pokorně vracíme do jídelny DPS. V měsíci květ-
nu se sejdeme dvakrát – 13. a 27. 5. vždy od 16 do 18 hodin. Postupně 
vybavujeme místo schůzek potřebnými rekvizitami, aby nám tam bylo 
prima. K dispozici jsou stolní hry i časopisy, je možné se občerstvit ká-
vou nebo čajem. Přijďte a přineste třeba zajímavé fotografie, recepty, 
tiskoviny či zajímavé výrobky. Těšíme se na vás!                                 jh 

Letos jsme se vrátili v měsíci březnu k původnímu mottu, které tradičně 
provázelo tento měsíc akce v knihovnách – Březen měsíc knihy. V dubnu 
jsme se pak zaměřili zejména na aktivity konané k propagaci celostátní 
televizní ankety Kniha mého srdce. 
A co se všechno dělo? Do knihovny si děti přišly poslechnout v Týdnu 
čtení úryvky z knih, které si vybraly samy, četlo se tedy z Karla Čapka, 
Martina Strouhala a Eduarda Štorcha. O pomoc jsme požádali litovelské 
herce, kteří pohádky a příběhy přečetli s profesionálním nasazením.  
Další zdařilou akcí byla Noc s Andersenem, které se účastní děti na více 
než 800 místech České republiky, v Polsku, Slovensku a ve Slovinsku. 
Noc s Andersenem probíhá vždy na počátku měsíce dubna. V naší 
knihovně děti nejdříve zasadily a ozdobily strom Pohádkovník, poté je na-
vštívila jejich paní učitelka. Místo pohádkového dědečka přišel čer-
nokněžník s popleteným šášou a když čaroděje děti spolu s knihovnickými 
maminkami uprosily, aby je nezačaroval, tak jim za odměnu přečetl vlast-
ní pověsti o vodníkovi, o znaku města Litovle a o znaku pánů z Bouzova a 
navíc legrační básničky. Pak se hledal a našel poklad, soutěžilo se ve zna-
lostech o dánském pohádkáři Andersenovi, vyprávělo se a poté se šlo do 
hajan. Pohádková noc, které se litovelská knihovna účastnila poprvé, se 
dětem velmi líbila a určitě se napřesrok zopakuje. 
Pro dospělé návštěvníky knihovny jsme připravili možnost hlasovat pro-
střednictvím knihovny o nejoblíbenější knihu v anketě České televize  
„Kniha mého srdce“. 1. kolo bylo ukončeno k 19. dubnu. Přijďte hlasovat 
také ve 2. kole, kdy budete dávat hlasy knihám, které se umístily v první 
stovce. Druhé kolo bude odstartováno 9. května. 
Spolupráce s Klubem seniorů pokračuje dalším kursem v základech práce 
s počítačem, který navštěvuje 9 účastníků. 
Veškeré informace o dění v knihovně včetně bohaté fotodokumentace na-
jdete také na http://www.knih-litovel.cz.                                      L. Fišrová 

Řvali až spadli…aneb Indiana Džouns na poslední bobří výpravě. 
Pod tímto názvem proběhly třetí dubnový víkend hned dvě představení 
komediálního seskupení Maniaci. O tom, že si Litoveláci i přespolňáci 
tento druh zábavy oblíbili svědčila obě vyprodaná představení.  

Při páteční premiéře vládla v zákulisí lehce nervózní atmosféra…
Protagonisté byli zvědavi na reakce diváků, ale také na spolehlivost 
techniky, která byla tentokrát nedílnou součástí vystoupení.  

Obavy byly zbytečné. Publikum se skvěle bavilo. V tříhodinovém ma-
ratonu nám Maniaci naservírovali „maniakovsky“ přepracovanou po-
hádku o 12 měsíčkách, kouzelnickou show plnou známých světových 
mágů. Součástí bylo i vystoupení profesionála – kouzelník Magic Se-
bastian asi zamotal hlavu většině zúčastněných.  

Po přestávce diváky uvítal a celou druhou půlkou představení prová-
zel známý Indiana Džouns. Na své dobrodružné výpravě navštívil zase-

dání radních, tábor bobroskautíků, indiány, rusalky … 
Zakončení putování Indiana Džounse a vtipné přenesení 

do psychiatrické léčebny asi nikdo nečekal. Program uzavřela skvělá 
retropárty a do Litovle zavítaly hvězdy jako: Hanka Zagorová, Petr Re-
zek, Jana Kratochvílová, Standa Procházka, Víťa Vávra atd… 

Recese, satira, humor – někdy dost černý, velmi zajímavé kostýmy a 
skvělé technické i hudební doplňky – to vše obsáhlo 11. pokračování 
Maniaků.  

Za smíchem rozmazané oči, namožené bránice diváků a příjemně strá-
vené tři hodinky plné srandy a „odreagovačky“ chci poděkovat Viktoro-
vi Kohoutovi a Lubovi Faltusovi (jsou hlavním hnacím motorem), za 
skvělé výkony a úsilí pak všem Maniakům – Marovi Faltusovi,Mildovi 
Dino Novákovi,  Kamile Navrátilové, Věrce Jarošové, Tomášovi 
Ostřanskému, Špuntovi, Tomovi Fryblikovi a všem z technického týmu. 
Těšíme se na další prima vystoupení…doufám že dřív, než opět po 11. 
letech…                                                                                             K.M.  

Hra „ Už tu byla?“- již druhý autorský počin Michala Schmalze, který 
litovelští ochotníci uvedli v premiéře na sklonku minulého roku, letos vy-
jela na prkna přehlídek i představení v okolních městech a městečkách i 
do vesnických hospodských sálů. Odborné poroty složené z profesionál-
ních režisérů, dramaturgů nebo divadelních teoretiků, proprali hru kriticky 
v dobrém i tom horším tak, že většina z nás některé odborné výrazy slyše-
la naprosto poprvé. Verdikt poroty z Kojetína ale potěšil dvěma čestnými 
uznáními; pro Pavla Soldána „Za herecké ztvárnění role Dalibora“ a Mi-
chala Schmalze „Za autorský přínos hry Už tu byla?“.  

Národní přehlídka sokolských divadel v Boskovicích byla nesoutěžní. 
Nejvíc nás ale potěšil velmi příznivý ohlas diváků, kteří přišli v krásném 
počasí a zcela „nedivadelním“ čase v překvapivém počtu. To platí i pro 
zatím nejlepší letošní představení v Šumvaldu, kde jsme si to 
v hospodském sále U Blaháků opravdu užili spolu s výborným publikem. 

Přestože je jistě nutné mít kontakt s ostatními ochotnickými soubory a 
dovědět se odborný názor, ověřili jsme si znovu, že nám opravdu nejvíc 
svědčí představení pro radost naši i diváků. 

Na 17. ročníku kojetínské přehlídky byly soubory z Vyškova a Kroměří-
že, které fungují zcela jinak, než náš – pravidelně zde hostují profesionální 
režiséři a dramaturgové, reprízy se počítají do desítek a mají dokonce abo-
nentní předplatitelský cyklus. Pochopitelně pracují i s jiným rozpočtem na 
hru a v podstatě tak suplují profesionální divadlo obvyklé ve větších měs-
tech.  

Tato cesta pro nás určitě není. Vážíme si přízně „našich“ diváků, kteří 
téměř vždy naplní sokolovnu, také zázemí, jaké tu máme. Díky tomu už 
v Litovli bylo možno vidět řadu zajímavých, žánrově pestrých osvědče-
ných i autorských inscenací psaných hercům i herečkám „na tělo“. Pokud 
se podaří udržet ochotnickou partu a nadšení i nadále, můžeme se těšit 
v Litovli na dobré divadlo a vyvézt ho občas i do širokého okolí. Je dobře, 
že i v nelehké době je o podobné akce nadšenců pořád velký zájem. Chce-
te-li vědět vše z minulosti souboru i aktuální informace, najdete nás na ad-
rese www.divadlolitovel.estranky.cz                                                         IK 



CANTIKUM LITOVEL 2009 
sobota 2. 5., Koncertní sál MK Litovel, 17 hod., vstupné: 

40 Kč, spolupořadatel: Smíšený pěvecký sbor KANTIKA 
 
JIŘÍ ZAPLETAL - obrazy 
7. – 29. 5., Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT: 8 – 15 hod., ST: 8 – 17 
hod., PÁ, SO: 10 – 13 hod. 
vernisáž: středa 6. 5. v 17 hod.  
 
LÉTAJÍCÍ SNOUBENKY 
středa 13. 5., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: 200 Kč  
- hrají: Pavel Trávníček, Lucie Trnková, Vilma Frantová, Hana Tunová, 
Zdeněk Rumpík aj. Francouzská komedie (lásky přilétají a odlétají, nesmí 
se ovšem změnit letový řád a abyste se pobavili, přesně to se stane)  
Pořadatel: Divadlo Pavla Trávníčka 
 
KRIMINALITA MLÁDEŽE s Josefem Klímou 
pondělí 18. 5., Velký sál Záložny, 8.15 a 10.00 hod., vstupné: 40 Kč  
pro žáky II. stupně ZŠ a střední školy 
 
LAĎA KERNDL s orchestrem 
úterý 19. 5., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: předprodej od 
160 Kč, na místě +50 Kč 
koncert populárního jazzového a swingového zpěváka 

EVROPSKÝ DEN PARKŮ  
neděle 24. 5., vestibul MK Litovel, 10.00 – 16.00 hod.  
zveme všechny zájemce na příjemný výlet do Litovelského Pomoraví, na 
kterém se dozvíte víc než při běžné návštěvě v jiné dny, pořadatel: Odbor 
životního prostředí MěÚ Litovel, Správa CHKO Lit. Pomoraví a UP Ol. 
 
50. VÝROČÍ OD ZALOŽENÍ DPS MLÁDÍ 
sobota 30. 5., Velký a Malý sál MK Litovel, 18 hod., vstupné: 50 Kč  
pořadatel: DPS Mládí 
 
Na červen připravujeme:  
HANÁCKÉ BENÁTKY  (celoměstská slavnost)  
FOLKOVÉ POMORAVÍ  (minifestival) 
 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 
 
PŘEDPRODEJ: 
TIC (Bavi) Litovel , nám. Př. Otakara 754, tel./fax.: 582 342 300, e-mail: 
info@bavi.cz 
Městský klub Litovel, nám. Př. Otakara 753, tel./fax.: 585 341 622-33, 
775 339 098, e-mail: brustikova@mklitovel.cz, www.mklitovel.cz, www.
mestolitovel.cz 

V květnu zavítá do Litovle jazzový a 
swingový zpěvák Laďa Kerndl, pře-
zdívaný též „český Sinatra“. Už při 
domlouvání koncertu se ozval ze slu-
chátka sympatický hlas paní Kernd-
lové, která vyřizuje slavnému manže-
lovi agendu. Neskrývala radost nad 
tím, že díky našemu koncertu bude 
mít příležitost vrátit se do míst svého 
dětství a dospívání.  
Paní Kerndlová, můžete čtenářům 
Litovelských novin říci, jaký máte 
vztah k našemu městu? 
V Litovli jsem žila téměř 22 let. 
Chodila jsem zde do školky, na zá-
kladní školu a pak vystudovala gym-
názium. Moje maminka učila na 
zdejší základní škole a otec pracoval 
v Tesle. Bydleli jsme v domě, kolem 
kterého protékalo jedno ze šesti ra-

men řeky Moravy. Takže můj vztah? Prožila jsem zde 22 let. Těší mě, že 
můj manžel bude zpívat v mém rodném městě.   

Jak vnímají toto malé město Vaši nejbližší, manžel a dcera? 
S manželem jsem se poznala v roce 1977 v Luhačovicích, kde vystupo-

val v hotelu Alexandria. Do Litovle za mnou jezdil, když se vracel 
z dalekých cest. Znal se i s mým otcem a docela si padli do oka. Poslou-
chali spolu americkou jazzovou muziku a debatovali o životě. Bohužel 
můj otec zemřel v roce 1981 ve svých 52 letech na rakovinu maminka se 
potom odstěhovala. Do Litovle jezdím pravidelně hlavně na hrob naší ro-
diny, kde je otec pohřben. Při této příležitosti jsem několikrát ukázala své 
dceři i manželovi toto kdysi královské město se zajímavou historií, ke kte-
ré patří radniční věž, krásný kamenný most, morový sloup, zbytky hradeb 
a kostely a v neposlední řadě budova gymnázia, kam jsem chodila.  

Co litovelští spolužáci a přátelé? Setkáváte se s nimi? 
Abych byla upřímná, tak na to není moc čas. Ale občas se setkáme na 

srazu z gymnázia.  
Víme, že jste s manželem několik let jezdila na zaoceánské lodi. Dokon-

ce i s dcerkou Terezkou. Jaké máte vzpomínky na toto životní období?  
Víte, já jsem hodně realistka, žiji z toho, co je teď, a ne z toho, co bylo. 

Na lodi to bylo velice zajímavé a krásné období, cestovali jsme hlavně po 
Skandinávii a některých evropských městech. Trvalo to až do doby, než 
Tereza nastoupila na základní školu. Pak rakovina zastavila  i mého muže 
a už se na lodě nikdy nevrátil. Začal vystupovat u nás v republice a za těch 
15 let vydal 13 CD, 2 DVD a o svém cestování napsal knihu.  

Vedete agenturu, která zajišťuje panu Kerndlovi koncertní vystoupení, 
programy pro veřejnost a jistě i další – propagaci, kontakt s médii… Jaká 
je spolupráce s manželem takříkajíc na poli pracovním? 

Myslím, že spolupráce je velmi důležitá. Vždy s ním konzultuji, co do-
mlouvám, rozhodně by se nenechal tlačit někam, kam nechce. On je někdy 
až moc veliký dobrák a někteří toho i zneužívají, a to pak u nás je trošku 
boj. Ale kde není? Patří to k životu.  

Co nám prozradíte k dráze dcery Terezy jako profesionální zpěvačky? 
Tereza už žije svůj vlastní život. Do jejích 17 let jsem jí dělala mana-

žerku a vozila ji do dabingu, stepu, sboru Ivy Bittové a na vystoupení. Ze 
dne na den se však vše změnilo, protože jsem sama onemocněla rakovinou 
a Tereza musela jít dál sama. Působila 5 let ve velmi úspěšné kapele Black 
Milk. Pak odešla a dala se na sólovou dráhu, má za sebou 3 sólové des-
ky – Orchidej, Have some fun a Retro. Na 11 CD nosičích Ladi Kerndla 
zpívá jako jeho host. Natočila 9 videoklipů. Poslední dotočila minulý tý-
den, je k písni Holka jako já. Odehrává se na letecké základně v době těs-
ně před 2. světovou válkou. Protože je pořád v jednom kole, jsem ráda, 
když přijede na pár dní domů. Těším se na prázdniny, už teď mi řekla, že 
zůstane na celý měsíc.  

Málokdo ví, že se věnujete i charitě a pořádáte odborné semináře. 
Chcete nám k tomu něco říci? 

Pravidelně pořádáme na našem statku charitativní akci spojenou 
s koncertem pro vozíčkáře blanenského okresu. Výtěžek věnujeme právě 
jim. Také proto, že jsem sama prodělala rakovinu, máme 1x za rok semi-
nář pro ženy nemocné rakovinou prsu. Moje onkoložka paní primářka 
MUDr. Renata Neumanová přišla s touto myšlenkou před čtyřmi roky. 
Mám z toho krásný pocit, když přijede okolo stovky žen a všichni jsme 
na ,,jedné lodi“, s nemocí se musí bojovat a nic nevzdávat. Letos bude se-
minář na podzim. 

Ještě předtím v  červnu budeme pořádat zahradní slavnost pro Nadaci 
Nike, výtěžek půjde na děti postižené spinální atrofií. Většinou jsou tyto 
akce uvedeny na našich www stránkách. (www. kerndl.cz)  

Pustila jste se také do psaní knih. Můžete čtenářům přiblížit, o čem 
jsou a zda v současné době máte nějakou další rozepsanou? 

Ano, napsala jsem knihu ,,Ze světa dětí do světa dospělých“ ve spolu-
práci s novinářkou Leou Slámovou. Byla to taková zpověď matky k dceři 
v době, kdy jsem onemocněla. Věnovala jsem ji Terezce k jejím 18. naro-
zeninám. 

Teď mám rozepsaný román pro ženy, bude to spíš rodinná sága, mám 
už několik kapitol. Na psaní je potřeba mít čas. Taky musíte mít náladu, a 
tak jsem psaní zatím přerušila… ale to zase přijde. Moc ráda vařím, mám 
rozepsanou i kuchařku pro mladé dívky a novomanželky.  

Věříme, že se na koncert v Litovli zvlášť těšíte, stejně jako se my bude-
me těšit na pana Kerndla. Děkujeme za rozhovor.                       MK a red. 

I já děkuji. Pěkný den a hodně zdraví Vám přeje Milada Kerndlová 



PONDĚLÍ         9.30 – 11.30 hod.       KAŠPÁRKOVO DOPOLEDNE S PROGRAMEM (děti 2,5 – 4 roky), Jana Baciak 
                         10.30 – 12.00 hod.       VOLNÁ CVI ČEBNA – pro děti a rodiče, skluzavka s balónky, velké míče, cvičebna 2. p.  
                         15.00 – 16.30 hod.       BABY CLUB  (děti 12 – 18 měsíců), Jana Baciak 
                         15.00 – 17.00 hod        VOLNÁ CVI ČEBNA – pro děti a rodiče, skluzavka s balónky, velké míče, cvičebna 2. p.  
                         17.00 – 18.00 hod.       ANGLI ČTINA HROU PRO DĚTI A RODI ČE (děti 3 – 5 let), Mgr. L. Skopalová  
                         18.10 – 19.30 hod.       ANGLI ČTINA PRO RODI ČE, Mgr. L. Skopalová  
ÚTERÝ              8.30 – 10.00 hod.       CVIČENÍ PRO MAMINKY S MIMINKY (děti 3 – 12 měsíců), Jana Baciak 
                           9.30 – 11.30 hod.       KAŠPÁRKOVO DOPOLEDNE S PROGRAMEM (děti 1,5 – 2,5 roku), Jana Baciak 
                         10.30 – 12.00 hod.       VOLNÁ CVI ČEBNA – pro děti a rodiče, skluzavka s balónky, velké míče, cvičebna 2. p.  
                         14.30 – 16.30 hod.       KAŠPÁRKOVO ODPOLEDNE S PROGRAMEM (děti 2,5 – 4 roky), Jana Baciak 
                         16.30 – 17.30 hod.       CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI ( děti 3 – 6 let), V. Krylová 
                         17.30 – 18.00 hod.       POHÁDKOVÁ BABI ČKA – čtení a vyprávění pohádek z knížek (děti 3 – 6 let ), Mgr. M. Kratochvílová 
STŘEDA            9.30 – 11.30 hod.       DOPOLEDNE S PROGRAMEM (pro všechny zájemce ), M. Blažková 
                         10.30 – 12.00 hod.       VOLNÁ CVI ČEBNA – pro děti a rodiče, skluzavka s balónky, velké míče, cvičebna 2. p.    
                         16.30 – 18.00 hod.       VÝTVARNÉ TVO ŘENÍ S DĚŤÁTKY PŘEDŠKOLÁTKY (děti 4 – 6 let), Mgr. M. Nýdecká 
                         16.30 – 18.00 hod.       KLUB ARCHA  – biblické příběhy pro děti (1x za 14 dní ), P. Eibová 
                         20.00 – 21.00 hod.       KURZ BŘIŠNÍHO TANCE – pro přihlášené (10 maminek, babiček), V. Schmiedová 
ČTVRTEK        9.30 – 10.30 hod.        CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (děti 1,5 – 2,5 roku), Jana Baciak 
                         10.45 – 11.45 hod.       CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (děti 2,5 – 4 roky), Jana Baciak 
                         18.00 – 19.00 hod.       PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER (1x za měsíc) – přednášky odborníků (hlídání dětí zajištěno v 1. patře) 
                         17.00 – 18.00 hod.       ANGLI ČTINA HROU PRO DĚTI  (5 – 6 let), Mgr. L. Skopalová  
                         18.00 – 19.30 hod.       ANGLI ČTINA PRO RODI ČE – hlídání dětí (2 – 6 let) dle domluvy, Mgr. L. Skopalová  
PÁTEK              9.00 – 10.30  hod.      BABY CLUB  (děti 12 – 18 měsíců), J. Skácelová 
                         10.00 – 12.00  hod.      KLUBÍ ČKO – dopoledne s programem (děti 1,5 – 2,5 roku), J. Skácelová 
                         17.00 – 18.00 hod.       ANGLI ČTINA HROU PRO DĚTI  (6 – 9 let), Mgr. L. Skopalová  
                         18.00 – 19.30 hod.       ANGLI ČTINA PRO RODI ČE, Mgr. L. Skopalová  

AKCE NA KVĚTEN  
pondělí 4. května - EXPEDICE SLUŇÁKOV  pro děti 2,5 – 5 let a 
rodiče, ekologický program zaměřený na MC, sraz v Horce na Moravě 
8.45 hod., dopolední program nahrazuje volná cvičebna v MC Rybička 
 
čtvrtek 14. května 18.00 – 19.00 hod. ODPOLEDNÍ POSEZENÍ     
                                                               PRO VŠECHNY ŽENY  
Zveme Vás na posezení u kávy nebo čaje s kosmetikou Mary Kay 
Program:         Osobní kosmetické poradenství 
                         Poslední novinky v pleťové a dekorativní kosmetice 
                         Nové trendy líčení, proměna vzhledu 
 
NOVINKY: KLUB ARCHA - Biblické příběhy pro děti od 3 do 6 let 
(vede paní Pavla Eibová). 

VOLNÁ CVI ČEBNA: Volná herna k dovádění dětí na skluzavce a  
v kuličkovém bazénu. Prostor pro maminky na výměnu zkušeností a 
povídání u kávy. 

V prostorách MC je k dispozici KNIHOVNA, kde si můžete vypůjčit 
knížky o výchově dětí, rodině a partnerských vztazích z nakladatelství 
GRADA a PORTÁL. 
Na všechny kurzy, cvičení, výtvarnou tvořivost v pravidelném měsíčním 

programu se předem přihlašuje, omezený počet míst. 

Celoměstskou slavností již tradičně ožije o červnovém víkendu město 
Litovel. Na třech scénách najdete pestrý program pro širokou veřejnost. 
Scéna pro děti (dvě divadelní představení, originální hry), lidová scéna 
u gymnázia, jarmareční krámky, doprovodné akce, nafukovací atrakce 
pro děti zdarma, a na co nesmíme zapomenout, již tradiční zpřístupnění 
radniční věže a dobrodružnou projížďku pod náměstím.  

Hlavní scéna na náměstí bude letos úžasným hudebním výletem mezi 
žánry a styly různých kultur. Hned na úvod devítičlenná kapela CA-
MAEL  zazpívá jak písně moravské a romské, tak třeba i skotské tradi-
cionály. Dále se můžete těšit na zpěvačku z česko-polského pomezí 
EWU FARNOU s kapelou, která zahraje své hity: Měls mě vůbec rád, 
Zapadlej krám atd. Vystřídá ji vítěz Anděla 2008 za album roku v kate-

gorii Ska a Reggae PRAGUE SKA CONSPIRACY se svou charisma-
tickou zpěvačkou Marianou. V odpoledních hodinách vystoupí kutno-
horská pop-punková kapela RYBIČKY 48 a dále pokračuje skvělý 
rockový zpěvák KAMIL ST ŘIHAVKA  s kapelou Leaders .  

CALATHEA hrající melodickou melancholickou hudbu s příměsí 
gothic-rocku a pop-metalu je asi největší neznámou pro posluchače, 
proto si nenechte vystoupení mj. předkapely HIM a NEGATIVE ujít. 
Večer pak pro vás zahraje legenda slovenské populární hudby MIRO 
ŽBIRKA  a poté se představí kubánský orchestr SANTY Y SU MA-
RABÚ se strhující a pestrobarevnou plejádou karibských rytmů. Benát-
ky opět zakončí jedinečný ohňostroj. 

Celoměstská akce Hanácké Benátky vám stejně jako vloni přinese kus 
poctivé živé muziky. I vy všichni si můžete zatančit a zazpívat a prožít 
krásný červnový den.                                                                   

      -MK- 

Mateřské centrum Rybička si dne 14. dubna připomenulo 6. výročí své 
činnosti v Litovli. Tento den si všichni zájemci mohli Rybičku a její vyba-
vené prostory v Městském klubu prohlédnout.                            Foto: L.Z. 

Vedoucí projektu:  
Ing. Ludmila Zavadilová - 736 750 222, litovel@caritas.cz 
Lektor cvi čení, animátorka MC:  
Jana Baciak – 739 246 016, mcrybickalitovel@seznam.cz 

Lektor angli čtiny:  
Mgr. Lenka Skopalová – 606 255 642, mgr.skopalova@seznam.cz 
Lektor výtvarného tvoření:  
Mgr. Marie Nýdecká – 604 429 749  

RO
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V našem regionu patří k nejznámějším současným řezbářům loštický 
Jaroslav Beneš. Na snímku je zachycen ve své dílně při práci na posled-
ním díle – sv. Barboře, patronce horníků, kterou si objednala soukromá 
sběratelka z Ostravy. „Na sochu jsem použil dřevo z lípy zasažené bles-
kem, je v něm ohromná energie. Se sochou se budu loučit nerad, nejra-
ději bych si ji ponechal,“ uvedl pan Beneš.  

V únoru uplynulo 20 let od smrti místního malíře Františka Flasara. 
Umělec je známý především díky sgrafitům, která dodnes zdobí budovy 
v širokém okolí. Mnoho lidí už ale neví, jak rozsáhlá a pestrá je Flasa-
rova tvorba. Jeho obrazy zachycují litovelská a červenská zákoutí, ne-
chybí ani obrázky Olomouce, Unčovic, Mladče, Moravičan nebo krajin 
v Tatrách, kde na svých cestách působil, zátiší, kytice, figury. Malování 
bylo jeho velkou láskou, jíž se věnoval celý život. Kromě kreseb a ma-
leb s různou tematikou se malíř specializoval na rekonstrukce kostelů a 
kaplí na Moravě, v Čechách i na Slovensku, v rámci kterých vytvářel 
sgrafita, stropní a oltářní obrazy, plastiky Křížových cest.  

Obecní úřad v Července ve spolupráci s rodinou vydal začátkem břez-
na Almanach o životě a díle umělce s názvem „František Flasar 1903-
1989“. Hlavní část tvoří obrazová příloha, kde jsou ukázky z Flasarovy 
tvorby, fotografie ze života malíře a z jeho působení v ochotnických 
spolcích v Litovli a Července. Životopisné údaje doplnil svými vzpo-
mínkami profesor PhDr. František Dvořák, CSc. z Prahy, autor zná-
mých biografií o Karlově mostě a Královské cestě.  

Případní zájemci mohou Almanach získat na Obecním úřadě 
v Července a také v muzeu Litovel.                                 Petra Prucková 

Po úspěšných zájezdech uskutečněných v září a říjnu loňského roku 
Muzejní společnost Litovelska (MSL) připravila výlet autobusem 
tentokrát do východních Čech, do Letohradu. Kromě Muzea řemesel si 
prohlédneme historický střed města, místní park, městské muzeum, 
kostel... Zájezd se uskuteční v pondělí 18. května 2009, odjezd je 
v 7.30 hodin z náměstí Přemysla Otakara v Litovli. Pro zájemce je tady 
ještě pár volných míst. Těšíme se na vaši účast.                                 red. 

Slavnostní vernisáží dne 8. dubna byla v litovelském muzeu otevřena 
výstava Dřevo v umění – přírodní krása. Podchytila řadu lidí z celého 
regionu tvořících s tímto krásným přírodním materiálem a představuje 
je vždy několika díly. Najdete tady vedle řezbářů a šperkařů i restaurá-
tory, intarzisty a dokonce i modeláře. Výstava bude v muzeu přístupná 
do 23. srpna 2009. Těšíme se na vaši návštěvu. 

MMMMístní organizace Křesťanské a demokratické unie ístní organizace Křesťanské a demokratické unie ístní organizace Křesťanské a demokratické unie ístní organizace Křesťanské a demokratické unie ---- Československé  Československé  Československé  Československé 
strany lidové ve spolupráci s Římskokatolickou farností Litovelstrany lidové ve spolupráci s Římskokatolickou farností Litovelstrany lidové ve spolupráci s Římskokatolickou farností Litovelstrany lidové ve spolupráci s Římskokatolickou farností Litovel        
pořádají v neděli 3. 5. 2009pořádají v neděli 3. 5. 2009pořádají v neděli 3. 5. 2009pořádají v neděli 3. 5. 2009    

 tradiční POUŤ tradiční POUŤ tradiční POUŤ tradiční POUŤ    
 ke svátku svatého Filipa a Jakuba ke svátku svatého Filipa a Jakuba ke svátku svatého Filipa a Jakuba ke svátku svatého Filipa a Jakuba    

    
 Poutní mše svatá bude sloužena  Poutní mše svatá bude sloužena  Poutní mše svatá bude sloužena  Poutní mše svatá bude sloužena     
v 9.30 hod.v 9.30 hod.v 9.30 hod.v 9.30 hod.    
 na venkovním prostranství bude  na venkovním prostranství bude  na venkovním prostranství bude  na venkovním prostranství bude 
od 13 hod. koncertní vystoupení od 13 hod. koncertní vystoupení od 13 hod. koncertní vystoupení od 13 hod. koncertní vystoupení 
ppppoooopulární kapely z Drahanovicpulární kapely z Drahanovicpulární kapely z Drahanovicpulární kapely z Drahanovic    
 v kostele od 15 hod. pásmo písní  v kostele od 15 hod. pásmo písní  v kostele od 15 hod. pásmo písní  v kostele od 15 hod. pásmo písní 
Karla Kryla v podání Michala Karla Kryla v podání Michala Karla Kryla v podání Michala Karla Kryla v podání Michala 
ZZZZaaaapletala.pletala.pletala.pletala.    
    
V prostoru Staroměstského náměstí v Litovli budou již od pátku 1. 5. 2009 V prostoru Staroměstského náměstí v Litovli budou již od pátku 1. 5. 2009 V prostoru Staroměstského náměstí v Litovli budou již od pátku 1. 5. 2009 V prostoru Staroměstského náměstí v Litovli budou již od pátku 1. 5. 2009 
až do pátku 8. 5. 2009 připraveny pro děti laž do pátku 8. 5. 2009 připraveny pro děti laž do pátku 8. 5. 2009 připraveny pro děti laž do pátku 8. 5. 2009 připraveny pro děti lunaparky unaparky unaparky unaparky ---- autodrom,  autodrom,  autodrom,  autodrom, „„„„Time Time Time Time 
Trip” (lavice), dětská manéž, malý a velký řetízkový kolotoč, bobová dráha, Trip” (lavice), dětská manéž, malý a velký řetízkový kolotoč, bobová dráha, Trip” (lavice), dětská manéž, malý a velký řetízkový kolotoč, bobová dráha, Trip” (lavice), dětská manéž, malý a velký řetízkový kolotoč, bobová dráha, 
střelnice, houpačky, nafustřelnice, houpačky, nafustřelnice, houpačky, nafustřelnice, houpačky, nafukovací skluzavka, skákací hrad a jiné atrakce.kovací skluzavka, skákací hrad a jiné atrakce.kovací skluzavka, skákací hrad a jiné atrakce.kovací skluzavka, skákací hrad a jiné atrakce.        
Na pouti bude v neděli od rána k dispozici stánkový prodej poutního zboží Na pouti bude v neděli od rána k dispozici stánkový prodej poutního zboží Na pouti bude v neděli od rána k dispozici stánkový prodej poutního zboží Na pouti bude v neděli od rána k dispozici stánkový prodej poutního zboží 
všeho všeho všeho všeho druhu druhu druhu druhu ---- štramberské uši, perníky, keramické zboží, výrobky ze dřeva a  štramberské uši, perníky, keramické zboží, výrobky ze dřeva a  štramberské uši, perníky, keramické zboží, výrobky ze dřeva a  štramberské uši, perníky, keramické zboží, výrobky ze dřeva a 
slámy, upomínkové předměty, cukrová vata, nafukovací balónslámy, upomínkové předměty, cukrová vata, nafukovací balónslámy, upomínkové předměty, cukrová vata, nafukovací balónslámy, upomínkové předměty, cukrová vata, nafukovací balónky a mnoho ky a mnoho ky a mnoho ky a mnoho 
zajímavých pouťových suvenýrů. Po celou neděli je pro návštěvníky zajištzajímavých pouťových suvenýrů. Po celou neděli je pro návštěvníky zajištzajímavých pouťových suvenýrů. Po celou neděli je pro návštěvníky zajištzajímavých pouťových suvenýrů. Po celou neděli je pro návštěvníky zajiště-ě-ě-ě-
no občerstvení.no občerstvení.no občerstvení.no občerstvení.    
    
Spolupořadatel:  CK BAVI Spolupořadatel:  CK BAVI Spolupořadatel:  CK BAVI Spolupořadatel:  CK BAVI                                                                 
Všichni jste srdečně zváni.Všichni jste srdečně zváni.Všichni jste srdečně zváni.Všichni jste srdečně zváni.    

Hlavní sponzoři akce: Město Litovel, Litovelská stavebnHlavní sponzoři akce: Město Litovel, Litovelská stavebnHlavní sponzoři akce: Město Litovel, Litovelská stavebnHlavní sponzoři akce: Město Litovel, Litovelská stavební spol. s r.o.í spol. s r.o.í spol. s r.o.í spol. s r.o.    

Přijměte pozvání Smíšeného pěveckého sboru Lašan Brušperk na krátký 
koncert ve farním kostele sv. Marka v Litovli, který se uskuteční 24. 5. 
2009, začátek v 17.30 hodin.  

Tento třicetičlenný sbor zpívá už 52 let. V programu na rok 2009 mají  
„Lašani“ mj. dvě společná vystoupení s Pěveckým sborem Bílovec. Na 
sobotu 13. 6. připravují třetí ročník hudebně-společenského odpoledne 
Brušperk zpívá. Starobylé městečko Brušperk – někdy nazýváno Lašský 
Betlém – má 3750 obyvatel a leží ve středu pomyslného trojúhelníku mezi 
Ostravou, Novým Jičínem a Frýdkem-Místkem. Sbormistryní je Mgr. Jit-
ka Hummelová, sólo zpívá Magda Frištenská.                            SPS Lašan  

LETECKO-MODELÁ ŘSKÁ JARNÍ SOUTĚŽ  
Modelářský klub při DDM Litovel pořádá dne 10. května  

na letové ploše v obci Příkazy letecko-modelářskou veřejnou soutěž  
pro kategorie H, A3, F1H. Prezentace v době od 8.30 do 8.45 hod., 

soutěžní lety 9.00 – 13.00 hodin. 
Vklady: senioři 50,-; nevýdělečně činní 25,- a za každou další katego-

rii 10,- Kč.                         Na vaši účast se těší pořadatelé. „Letu zdar“ 
 
Pozn. U váhy v Příkazích je třeba odbočit pod dálniční most, dále 

přes železniční přejezd a za přejezdem doprava. Vozidla je třeba zapar-
kovat na odstavném parkovišti, jízda po ploše zakázána.       

MO ČSSD Litovel pořádá  
v sobotu 30. května 2009 u příležitosti 

Mezinárodního dne dětí 

Výlet na Bouzov – Trójský kůň  
Odjezd:  Litovel, autobus. nádraží /záliv/  

v  9. 00 hod. 
Autobus je zdarma pro všechny účastníky! 

Vstup: děti zdarma. 
Dále doporučujeme účastníkům výletu:  

 prohlídku hradu, horské koloběžky a minikáry . 
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ! 

 



Co je to Evropský den parků? 
 

V roce 1909 bylo ve Švédsku založeno prv-
ních devět evropských Národních parků. Velko-
plošná chráněná území, mezi která u nás patří 
nejen národní parky, ale také chráněné krajinné 
oblasti, pak byla vyhlášena ve všech zemích Ev-
ropy. Za sto let své existence se stala vedle zá-
kladního poslání, kterým je ochrana ohrožených 
druhů a společenstev, také významným záze-
mím pro vzdělávání a rekreaci občanů.  

V České republice máme v současné době  
4 národní parky a 25 chráněných krajinných ob-
lastí. Snahou naší ochrany přírody je nabízet 
v chráněných územích prostor pro poučení i od-
dych, pokud tyto aktivity probíhají šetrným, ne-
bo jak je stále běžnější označení, „trvale udrži-
telným“ způsobem. Město Olomouc má v tomto 
smyslu mimořádně výhodnou polohu, protože 
CHKO Litovelské Pomoraví leží v těsném sou-
sedství města a občané města i celého regionu 
oblast hojně využívají především ke krátkodobé 
rekreaci formou vycházek, cyklistických vyjíž-
děk i plaveb po řece Moravě. Při respektování 
pravidel pohybu ve zvláště chráněných územích 
se zde nabízí řada pro přírodu šetrných aktivit 
bez potřeby složité a přírodu často poškozující 
infrastruktury.   

Rádi bychom se připojili k oslavám Evrop-
ského dne parků v České republice a zdůraznili 
význam CHKO Litovelské Pomoraví pro obyva-
tele Olomoucka z hlediska výchovného a vzdě-
lávacího potenciálu, možností rekreačního vyu-
žití i dalších funkcí této jedinečné oblasti. 

Kdo se na přípravě Evropského dne parků 
v Olomouci podílí?  

Iniciátorem a koordinátorem oslav je Katedra 
ekologie a životního prostředí Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Palackého. Proč právě akade-
mické pracoviště organizuje akci pro veřejnost? 
Katedra ekologie a životního prostředí oslaví 
příští rok dvacáté výročí založení a za dobu své 
existence vychovala stovky specialistů v oboru 
ochrana životního prostředí a absolventi katedry 
pracují na všech úrovních státní správy ochrany 
přírody, včetně téměř všech správ chráněných 
krajinných oblastí a národních parků v ČR. Cí-
lem p racov iš tě  je  být  neustále  
v kontaktu s děním na domácím i mezinárodním 
poli ochrany přírody a při tom neztratit kontakt s 
domovským městem naší univerzity a s regio-
nem střední Moravy. Od roku 2007 je katedra 
rovněž členem mezinárodní organizace  
„EURO-PARC Federation“, která sdružuje ved-
le správ většiny evropských velkoplošných chrá-
něných území a dalších pracovišť ochrany příro-
dy i výzkumná a pedagogická pracoviště a další 
subjekty podílející se na ochraně přírody  
v Evropě. Právě EURO-PARC Federation je 
hlavním iniciátorem akcí, kterými se připomíná 
sto let existence velkoplošných chráněných úze-
mí v Evropě a Katedra ekologie a životního pro-
středí PřF UP jako její člen cítí povinnost se  
k nim připojit. Mimo jiné je to i dobrá příležitost 
pro studenty, kteří významně přispívají  
k organizaci akce, získat zkušenosti v propagač-
ní práci s veřejností.     

Organizace Evropského dne parků je samo-
zřejmě záležitost poměrně složitá a podílí se na 

ní více subjektů. Samozřejmě že jedním z klíčo-
vých partnerů je správa Chráněné krajinné ob-
lasti Litovelské Pomoraví a Agentura ochrany 
přírody a krajiny České republiky, která předsta-
vuje organizační a koncepční zastřešení české 
ochrany přírody. Poskytuje personální pomoc a 
řadu propagačních materiálů, které budou 
k dispozici nejen v den výročí založení prvních 
národních parků, ale také na Ekojarmarku na 
Horním náměstí na Prvního máje  2009 a 
v dalších květnových dnech na Magistrátu města 
Olomouce.   

Významným partnerem pro organizaci oslav 
je Centrum  ekologických aktivit Sluňákov, kte-
ré pomáhá s propagací Evropského dne parků, 
jehož oslavy se staly součástí letošních Ekolo-
gických dnů Olomouc. Dalším spoluorganizáto-
rem je správa Lesů města Olomouce, která hos-
podaří na významné ploše lesů v CHKO Lito-
velské Pomoraví. Cílem lesních hospodářů  
v chráněné krajinné oblasti musí být vedle tra-
diční hospodářské činnosti zejména snaha o za-
chování tzv. mimoprodukčních funkcí lesa.  

Zvláštní poděkování pak patří Magistrátu 
města Olomouce, který poskytl prostředky i pro-
story pro propagaci ochrany přírody a Evropské-
ho dne parků a Městskému úřadu v Litovli, kte-
rý rovněž nabídl pomoc s propagací, organizač-
ním zajištěním a prostory. 

Co nabízíme, kdy a kde? 

Především zveme všechny zájemce na pří-
jemný výlet do Litovelského Pomoraví v neděli 
24. května 2009, na kterém se dozvíte víc než 
při běžné návštěvě v jiné dny. Připravujeme pro 
Vás jedinečnou živou naučnou stezku na trase 
od Centra ekologických aktivit v Horce nad Mo-
ravou do Litovle. Na této trase se setkáte se 
strážci CHKO a studenty Katedry ekologie a ži-
votního prostředí Přírodovědecké fakulty Uni-
verzity Palackého v Olomouci, kteří vám po-
skytnou živý výklad o nejdůležitějších a nejcen-
nějších fenoménech CHKO Litovelské Pomora-
ví a zodpoví Vaše dotazy.  

Kromě zastávek v přírodě Litovelského Po-
moraví nabídneme i možnost vystoupit na rad-
niční věž v „Hanáckých Benátkách“ – městě Li-
tovli. Rozhled po celé oblasti z tohoto jedineč-
ného vyhlídkového bodu uprostřed roviny  je 
skutečně nenahraditelný.   

Vlastní „živá naučná stezka“ bude otevřená 
v neděli, 24. května 2009 od 10:00 do 16:00. Po 
tuto dobu bude otevřeno rovněž Centrum ekolo-
gických aktivit Sluňákov, kde můžete získat ma-
teriály o ochraně přírody a informace o provozu 
tohoto zařízení. Podobně bude sloužit Městské 
kulturní a informační středisko v Litovli na dru-
hém konci této jedinečné živé naučné stezky. 
Tímto jsme vlastně vymezili nabízenou trasu. 
Povede po běžně využívaných lesních a turistic-
kých cestách z Horky do Litovle, na kterých, na 
rozdíl od jiných dnů v roce, potkáte skupinky 
ochránců přírody a studentů. Můžete se jich ze-
ptat na spoustu zajímavostí o Litovelském Po-
moraví, jeho přírodě, ochraně přírody v regionu 
i hospodaření v lesích.   

 
Vedle výše popsaných aktivit v terénu se bu-

deme snažit podat v průběhu května obyvatelům 
i návštěvníkům Olomouce maximum informací 
pomocí místních organizátorů a médií (tisk, tele-
vize, rozhlas, webové stránky organizátorů i 
speciálně zřízená stránka www.edp.upol.cz). 
Propagovat myšlenku významu a funkce velko-
plošných chráněných území rovněž vydatně po-
mohou studenti Univerzity Palackého ve stánku 
Centra ekologických aktivit Sluňákov na EKO-
JARMARKU dne 1. května 2009. Propagační 
panely budou také od 4. 5. až do 22. 5. vystave-
ny ve vstupní hale Magistrátu města Olomouce, 
informační materiály budou k dispozici také  
v Infocentru na radnici na Horním náměstí.  

Na Horním náměstí budeme k návštěvě Lito-
velského Pomoraví zvát zájemce ještě v sobotu  
23. května.  

Doufáme, že Vás myšlenka Evropského dne 
parků zaujala a že nám všem bude přát počasí a 
setkáme se s vámi - pěšky nebo na kole – 
v neděli 24. května na cestách Litovelského Po-
moraví.       Vlastimil Kostkan, Radomír Studený 



SPORT  SPORT  SPORT  

Na hlavním hřišti TJ Tatran Litovel byly za brankami nainstalovány nové sítě na zachytávání 
míčů. Firma AMS-intes, s.r.o. provedla montáž sloupů i natažení silonových sítí, které budou 
sloužit především mužům a našim dorostencům při nácviku střelby. 

Poděkování patří především panu Pěruškovi, který již v loňském roce se svojí firmou AMS-
intes, s.r.o. provedl instalaci záchytných sítí i na tréninkovém hřišti, které slouží především na-
šim žákům a minifotbalu.                                                                                             Pavel Blažek 

V pořadí 4. ročník Silácké Litovle byl uspořá-
dán na počest 130. výročí narození Gustava Friš-
tenského ve sportovní hale ZŠ Vítězná v Litovli 
dne 18. dubna. Soutěžili amatérští sportovci. To-
to klání však nebylo pouze o síle, ale o celkové 
mrštnosti, obratnosti, pohotovosti, schopnosti 
rozložení vlastních sil… tedy v duchu sportovní-
ho režimu Gustava Frištenského. Po splnění 
sportovních disciplín bylo určeno celkové pořa-
dí: 1. místo Vápenka Vitoul, 2. místo Siláci  
z Olomouce a 3. družstvo rozhodčích. Zvláštní 
ocenění klubu Hellas Brno získalo družstvo dí-
vek a žen z oddílu zápasu. 

K plněným disciplínám patřil kupříkladu tlak 
na lavičce se zátěží 80 kg (benč), skok snožmo 
do dálky (kde doskočil první člen družstva, za-
čal druhý, z jeho místa skočil třetí a odtud se 
odrazil čtvrtý – měřila se výsledná doskočená 
vzdálenost celého družstva), hod medicinba-
lem, zdvih činky se zátěží (počítal se celkový 
maximální počet zdvihů každého jednotlivce a 
za družstvo výsledný součet), přenášení břeme-
ne po pevně vytyčené trase formou štafety, zve-
dání činky obouruč na Girondově lavici (tzv. 
Scottově lavici). 

O přestávce byla předvedena exhibiční ukázka 
řecko-římského zápasu zápasníků Sokola z Olo-
mouce a žen z klubu Hellas Brno (v tomto klubu 
začal před 100 lety zápasit i Gustav Frištenský). 

Ať žijí silové sporty a následníci odkazu Friš-
tenského!                                        Zd. Frištenská 

Z FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ  
Litovelští fotbalisté nenavázali na 

suverénní podzimní tažení krajským 
přeborem a v jarní části se jim tolik 
nedaří. Především jim chybí góly 
dvojice Krpec a Svačina, kteří už v 
mužstvu nejsou a bez gólů se jak 
známo vyhrát nedá. To potvrdil i po-
slední domácí zápas 18. 4 proti Žela-
tovicím. Přestože hosté nepředvedli 
žádný oslnivý fotbal, odvážejí si z 
Litovle tři body, neboť domácí hra 
byla bez nápadu a ani pokutový kop 
jim nestačil ke vstřelení gólu. Sní-
mek z tohoto utkání zachycuje ur-
putnou snahu domácího Pavla Kva-
pila.                           Foto: J. Kupka 

Vítězné družstvo Vápenky Vitoul v přetahování lanem. Šlo o mimosoutěžní disciplínu, jejíž vý-
sledky určovaly startovací pořadí družstev. Hlavní sponzor pan Vitoul pořídil družstvu, které 
reprezentovalo jeho společnost, nové sportovní dresy.     Fota: Pavel Čunderle, Mirosl. Burián 



 
 
 
 

Svoz nebezpe čného a velkoobjemového  
odpadu 27. – 30. kv ětna 2009 

 
Společnost .A.S.A odpady Litovel, s.r.o. informuje občany o organizaci pravidelného jarního úklidu for-

mou mobilního sběru, který prob ěhne ve dnech 27. – 30. Května 2009 

A) nebezpečný odpad – jde o odpad jedovatý, výbušný nebo jinak nebezpečný např. oleje, tuky, barvy, fotochemikálie, léky, akumulátory, zářiv-
ky, výbojky, elektrotechnický odpad, agrochemický odpad včetně obalů.  

B) pneumatiky - současně s nebezpečnými odpady se budou sbírat staré pneumatiky z osobních automobilů. Větší pneumatiky z traktorů, ná-
kladních aut, strojů atd. budeme brát také, ale pouze za úplatu.  

C) vyřazená elektrozařízení – současně s nebezpečnými odpady se budou předávat vyřazená elektrozařízení pocházející z domácností. Jsou to 
např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné  trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky apod.  

D) velkoobjemový odpad - jde o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic. Jsou to např. staré koberce, lino-
lea, starý nábytek, vyřazené oblečení apod.  

Nebezpečné odpady, vyřazené elektrozařízení a pneumatiky budou předávány zaměstnancům společnosti .
A.S.A. odpady Litovel,s.r.o. na místě k tomu určeném starostou obce. 
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♦ MONTÁŽE A OPRAVY MONTÁŽE A OPRAVY MONTÁŽE A OPRAVY MONTÁŽE A OPRAVY     
                ANTÉN, SATELITŮANTÉN, SATELITŮANTÉN, SATELITŮANTÉN, SATELITŮ    
♦ SPEKTRÁLNÍ SPEKTRÁLNÍ SPEKTRÁLNÍ SPEKTRÁLNÍ     
                ANALÝZA SIGNÁLŮANALÝZA SIGNÁLŮANALÝZA SIGNÁLŮANALÝZA SIGNÁLŮ    

JOSEF KULICH, LitovelJOSEF KULICH, LitovelJOSEF KULICH, LitovelJOSEF KULICH, Litovel    

Palackého 1001 Palackého 1001 Palackého 1001 Palackého 1001     

mobil: 603 538 093 

e-mail: anteny.kulich@quick.cz 

 

Rada města Litovel zveřejňuje  

dlouhodobý pronájem nebytových prostor bývalé Restaurace  
„Záložny“ v Litovli, na nám ěstí Přemysla Otakara až na dobu 20 roků. 
K pronájmu se nabízí prázdné nevybavené nebytové prostory bývalé restaurační části, kuchyně a 

zázemí. K dispozici je cca 600 m2 nebytových prostor. 
Písemné žádosti spolu s uvedením podnikatelského záměru, kontaktními údaji a kontaktním spo-

jením zasílejte, nebo předejte k rukám tajemníka,  
Městský úřad Litovel, nám. Př. Otakara 778, 784 01  Litovel  

Termín přihlášek stanoven do odvolání.  Obálku označte heslem „Záložna“ 
Úplné znění této nabídky najdete na www.mestolitovel.cz nebo na úředních deskách Města Litovel, Husova ul. 

Rada města Litovel vypisuje 
výběrové řízení  

na pronájem bufetu  
na městském koupališti   

Podmínky pronájmu: 
• Bufet je částečně vybaven policemi, 
jednou lednicí a průtokovým ohříva-
čem vody. Nájemce proto musí uvažo-
vat nejen o dovybavení bufetu police-
mi, ale zejména o zvýšení chladící ka-
pacity, která je v současné době nedo-
statečná. 

• K pronájmu jsou i plastové stoly a 
židle k venkovnímu posezení. 

• Nájemní smlouva s vybraným zájem-
cem bude uzavřena na dobu neurčitou. 

 
Termín výběrového řízení bude 14. nebo 
15. května 2009 a přihlášeným bude 
upřesněn – sdělte v přihlášce telefonický 
kontakt.    
Nájemce bude vybírán formou výběrové-
ho řízení. Výběrovou komisí je Rada 
města Litovel.  
Písemné přihlášky zašlete, nebo předejte  
nejpozději do 12. 5. 2009 do 14,00 hod. 

k rukám tajemníka 
Městský úřad Litovel 

nám. Přem. Otakara 778 
784 01 Litovel 

možno i e-mailem na adresu:  
vasicek@mestolitovel.cz  




