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Je známou skutečností, že naše město proslavilo a nadále proslavuje Litovelské pivo, stejně
tak na poli sportovním je to bezesporu BOBR
CUP – závod extrémních štafet. Letošní patnáctý ročník, jak je uvedeno v titulku, přinesl několik nej – nejvíce návštěvníků, nejvíce účastníků
závodu a historicky nejlepší čas vítězné štafety,
která překonala rekord trati o 6 minut.
Za pořadatelský tým FREE LITOVEL BOBR
CUP se zhostil rozhovoru pro Litovelské noviny
ředitel závodu Keno Dimov.
Jaké byly začátky závodu?
Jako každá správná věc, také BOBR CUP
vznikl u piva, a to konkrétně v hospodě Na loděnici, kdy si parta mladíků – Petr Čamek, Lukáš Novosad, Martin Blažek a Tomáš Kutý –
v roce 1995 řekla, že udělá nějaký „srandazávod“ pro své kamarády. Protože všichni to
byli členové TJ Vodní sporty Litovel, chtěli
takovým netradičním způsobem završit vodáckou sezónu. Vymysleli tedy štafetový závod,
který by probíhal v okolí Litovle. K úžasu
všech hned první rok přijelo 120 soutěžících
tzn. 40 týmů. Duch závodu byl už tenkrát jasný – „ZÁVOD, KTERÝ SE NEVZDÁVÁ!“, a
název? Tak ten se zrodil skoro sám. V té době
byli populární bobři a někdo navrhl BOBR
CUP.
Vše se odehrávalo v areálu litovelské loděnice, v šatnách byla prezentace, v sušárce bufet,
v současném kempu byl start, předávka i cíl.
Při párty se tančilo úplně všude a jako pódium
sloužila stará dřevěná veranda. Aparaturou
tehdy byl gramofon značky TESLA a frčel starý dobrý vinyl. Dýdžej Sádlo to táhl docela
dlouho, ale tehdy bylo pivo za 5 korun, tak
musel být kolem desáté vystřídán, protože to u
něj zavánělo těžkým úrazem od gramofonové

jehly. Vystřídal ho Masta, který do té doby
tancoval s věšákem...
Počet závodníků postupně narůstal, a tak na
druhém ročníku bylo kolem 80 týmů, na dalším 120 a loděnice pro nás začala být těsná.
Původní trať vedla k Novým Mlýnům – mimo
dosah diváků, tak jsme vymysleli projekt
BOBR CUP na litovelském koupališti. Museli
jsme vytyčit atraktivní trať, jak divácky, tak
závodně. Ramena Moravy jsme využili k náročným brodům, přidali jsme brody u Templu,
během let se tratě ustálily do dnešní podoby.
Co jste očekávali od jubilejního 15. ročníku?
Očekávali jsme, že patnáctileté snažení bude
korunováno nějakým výjimečným úspěchem,
což se podařilo – padly rekordy. Trať byla
v ideálním stavu pro překonání letitého traťového rekordu. Podařilo se nám angažovat celou českou sportovní špičku – v běhu Pavel
Fašinbauer, Pavel Brýdl, na horském kole Jarda Kulhavý, Tomáš Vokrouhlík, Jan Hruška,
Martin Horák a na kajaku Kamil Mrůzek, David Knebel a Václav Lagner.
15. ročník byl úspěšný i z pohledu propagace závodu v médiích. Pro Českou televizi jsme
letos zajistili vrtulník. Televiznímu štábu z ČT
Ostrava pod vedením Dana Šumbery se i díky
podmínkám, které jsme jim připravili, podařilo
natočit fantastické záběry. Něco takového tu
snad ještě nebylo. Na sportovním kanálu ČT4
hned v následujícím týdnu proběhl 40minutový dokument BOBR CUP 2009 se čtyřmi reprízami v atraktivních vysílacích časech.
K propagaci BOBR CUPu i Litovle jako takové pořádáme každoročně v předstihu tiskovou konferenci v Praze. Pravidelným účastníkem bývá i Český rozhlas. Letos tam byla i
ikona české sportovní žurnalistiky Aleš Pro-

Zveme Vás do vzorkové prodejny
točené keramiky paní Miluše Hlavinkové,
na Šmakalově ulici 291 v Litovli.
Slavnostní zahájení prodeje 3. listopadu
v 17.00 hodin. Provoz po – čt, v kteroukoli
denní dobu, případně po domluvě i jindy
(mimo víkendů). Tel.: 608 423 739.
Vhodné k nákupu vánočních dárků!

V pátek dne 27. listopadu
od 8.00 hod. do 16.00 hod.
se ve vestibulu Městského
klubu uskuteční již 12. ročník prodeje vánoční hvězdy.
Pořádá jej SDRUŽENÍ ŠANCE - sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí při Dětské klinice FN v Olomouci
za pomoci studentů GJO v Litovli. Děkujeme
všem, kteří si tuto vánoční hvězdu koupí a přispějí tak na pomoc těžce nemocným dětem.
Tisk. zpráva
cházka, který udělal několik zajímavých rozhovorů, které šly v celostátním SPORTŽURNÁLU, jako upoutávka na BOBR CUP v Litovli.
Čím myslíte, že je BOBR CUP atraktivní?
Každá sportovní i kulturní akce si zaslouží obdiv. Nám se ale podařilo ve spolupráci Města
Litovel a Olomouckého kraje skoro nemožné.
Litovelské koupaliště – toto na první pohled nezajímavé místo na periferii – přeměnit na pár
dnů v atraktivní sportovní arénu. Samotné atraktivitě přispívá především to, že start, předávky,
brody, cíl a vyhlášení mají diváci i závodníci
přímo na dosah, a tak jsou vtaženi přímo do děje
závodu. Při závěrečném skoku vodáků do bazénu to místy vypadá jak v římské aréně, kdy diváci palcem ukazují, zda závodník vyplave či dojede…
Dokončení článku na str. 7.

V měsíci listopadu je plánováno dokončení stezky pro chodce a cyklisty Litovel – Nasobůrky. Jejím základním posláním je zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů a zlepšení plynulosti silničního provozu v uvedené lokalitě.
Nejdůležitějším prvkem realizované stavby je důsledné oddělení pěšího a cyklistického provozu od automobilové dopravy. Usměrněním jednotlivých druhů dopravy na pevně stanovené plochy dojde ke zvýšení
bezpečnosti účastníků silničního provozu.
Kulturnost prostředí je zvýšena odstraněním neudržovaných ploch zaslepeného silničního příkopu bez odtoku, provedením terénních úprav s
výsadbou zeleně a hlavně zajištěním odvodnění zpevněných ploch.
Upravovaná plocha začíná u křižovatky s ulicí Cholinskou v Litovli
(u tzv. myší díry) a končí u křižovatky do Nasobůrek u parkoviště firmy
Alibona v Nasobůrkách. Celková délka úpravy je 730 m. Chodník pro
pěší je v základní šířce 2,50 m a v Litovli navazuje na silniční obrubník
osazený v rámci rekonstrukce silnice II/635. Konec chodníku je v místě
sjezdu ke stavebninám. Od tohoto místa začíná stezka pro pěší a cyklisty, která má šířku 3,00 m (1,50 m cyklisté + 1,50 m pěší).
Výstavba stezky řeší také úpravu a zabezpečení stávajícího přejezdu
přes trať ČD světelnou a zvukovou signalizací, úpravu stávající autobu-

sové zastávky u Alibony a dotčených inženýrských sítí a nejbližších navazujících zpevněných ploch. Byly vybudovány opěrné zdi v těsném
sousedství s oplocením sousedních parcel (stavebniny, autobazar, sklad
uhlí) a v místě souběhu stezky a trati do Mladče.
Povrch chodníků a stezky bude ze zámkové betonové dlažby, stezka
je opatřena signálními a výstražnými pásy pro nevidomé z reliéfní dlažby. Vozovka zálivu autobusové zastávky a vjezd na parkoviště fy Alibona v konci úpravy je z asfaltového betonu.
V předstihu před prováděním stavby byly vykáceny stromy, náletové
dřeviny a keře. V rámci stavby budou po provedení stavebních, bouracích a zemních prací dokončeny terénní úpravy, osety přilehlé zelené
plochy travní směsí a vysazeny keře.
Stavbu realizuje stavební firma SWIETELSKY s.r.o., odštěpný závod
Dopravní stavby MORAVA. Cena díla celkem činí 8 090 508,- Kč vč.
DPH. Část nákladů bude hrazena z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury, rekonstrukci železničního přejezdu a vybudování zabezpečovacího zařízení uhradí Správa železniční dopravní cesty Olomouc a
zhruba polovinu ceny Město Litovel ze svého rozpočtu.

Provozovatel sběrného dvora se s Městem Litovel dohodl na omezení
odběru stavebního odpadu od občanů. Stavební odpad bude nadále
možné odložit pouze v množství jednoho stavebního kolečka na osobu
a den. Znamená to tedy, že již nebude možné přijet do sběrného dvora s
přívěsným vozíkem, multikárou či dokonce menším nákladním autem
(což se v minulosti často stávalo) naloženým stavebním odpadem, který
občanům vznikl při stavebních úpravách rodinných domků nebo bytů.
V tomto případě je nutné si objednat kontejner a po naplnění stavebním
odpadem odvézt na příslušnou skládku nebo zařízení pro recyklaci stavebního odpadu.

Institut Veřejné služby se ještě nedostal plně do povědomí lidí, proto
bude možná čtenáře zajímat, že i Město Litovel umožňuje spoluobčanům, kteří dlouhodobě nepracují a pobírají jako osoby v hmotné nouzi
sociální dávky, aby splnili podmínku pro její přiznání. Touto podmínkou se stalo odpracování 20 – 30 hodin měsíčně bez nároku na odměnu
na pracích pro své město nebo místní obce. Město Litovel po dohodě se
svou příspěvkovou organizací Technickými službami Litovel tuto možnost nezaměstnaným osobám nabídlo a tyto se smluvně k výkonu veřejné služby zavázaly.
V ulicích města a některých integrovaných obcí, jako jsou Unčovice,
Savín, Nová Ves, tak můžete vidět občany v oranžových bezpečnostních vestách s nápisem Technické služby Litovel, jak pomáhají udržovat
pořádek v ulicích, plejí okrasné keře na kruhových objezdech, čistí krajnice, udržují hřbitovní zeleň, zbavují chodníky, autobusové čekárny a
stanoviště plevelů apod.
Město Litovel takto eviduje měsíčně průměrně 20 osob a Technické
služby Litovel se starají o jejich vybavení pracovním nářadím, ochrannými prostředky, přidělením práce a její kontrolou. Můžeme poměrně
s uspokojením konstatovat, že až na malé výjimky, všichni tito občané
plní uložené úkoly bez větších problémů. V zimních měsících budou
dle možnosti zapojeni spolu s ostatními pracovníky technických služeb
do plnění nové povinnosti v souvislosti s tzv. chodníkovým zákonem.
Dostanou přidělen úsek chodníků, ze kterých budou pomáhat odstraňovat sníh.
I touto cestou Město a Technické služby Litovel děkují za pomoc nejen občanům vykonávajícím veřejnou službu, ale i těm předsedům osadních výborů, kteří jejich práci organizují ve svých obcích.
E. Kulatá, TS Litovel

Město Litovel organizuje letos naposled ve dnech 13. – 15. listopadu
(tj. pátek - neděle) sběr biologického kompostovatelného odpadu.
Stanoviště kontejnerů budou:
1. U kalového pole cukrovaru
2. Komárov
3. Pavlínka
4. Sochova ulice
5. Červenská – u zahrádkářské kolonie
6. Žerotínova ul.
– za garážemi
Prosíme, odpad ukládejte pouze do přistavených kontejnerů.
Je možno ukládat pouze trávu, shrabky a listí, nikoliv větve.

Město Litovel již třetím rokem třídí i nápojové kartony. Přesto je odbor životního prostředí MěÚ často dotazován, kam mají dávat občané
prázdné nápojové kartony od mléka, džusů apod. (tetrapaky). Opakovaně tedy občany informujeme, že tento druh odpadu je možné třídit společně s plastem – tedy do žlutých kontejnerů.
Odbor ŽP

KLÍČE ZÁMKY TREZORY
DRÁPAL A NOVÁK
ŠAFAŘÍKOVA UL. 721/1, LITOVEL, mob. 776 593 520
Výroba klíčů, prodej zadlabacích zámků,
dveřní a okenní kování, cylindrické vložky FAB,
chráněné vložky (GUARD, FAB CONTROL, HUL-T-LOCK)
Novinka: bezpečnost. protipožár. dveře SHERLOCH, trezory, skříně
na zbraně. Dále provádíme: broušení nůžek, nožů, i do masových
mlýnků.
PO – PÁ 8.00 – 17.00, SO 8.00 – 11.00 hodin

Informace z odboru MHaSI

Pacienti ze Šternberku a okolí, kteří trpí onemocněním ledvin a potřebují pravidelnou dialýzu, budou mít dostupnější a vysoce kvalitní péči. Po
letech, kdy v regionu podobné zařízení chybělo, bylo v Nemocnici Šternberk slavnostně otevřeno vůbec první dialyzační středisko. Nemocnici
Šternberk, která je členem skupiny AGEL, vybudování centra a pořízení
zdravotnických přístrojů přišlo na téměř devět milionů korun.
V nově zrekonstruovaném příjemném prostředí moderního dialyzačního
střediska je kapacita až osmi dialyzačních křesel. „Počítáme, že do střediska bude docházet ze Šternberka a okolí zhruba 20 až 30 pacientů týdně,“ uvádí primářka MUDr. Zahálková.
Dialyzační středisko je umístěné v budově bývalé neurologie, v které od
července probíhaly stavební úpravy. V této době došlo k přesunům jednotky intenzívní péče, některých ambulancí a neurologického oddělení do
jiných prostor a zkvalitnila se tak péče i o tyto pacienty.
Ing. Tomáš Želazko, mluvčí holdingu Agel

Vážení spoluobčané,
s blížící se zimou „straší“ města zákon, který se do povědomí lidí dostal pod výstižným názvem „chodníkový zákon“. Jde o změnu v zákoně
o pozemních komunikacích, podle jeho novely č. 97/2009 Sb., která má
výrazný dopad na povinnosti měst a obcí v oblasti údržby komunikací
v zimním období. Zatímco dosud bylo povinností majitelů nemovitostí,
aby dbali o schůdnost chodníků přilehlých k jejich nemovitostem, od
účinnosti změny tohoto zákona, tedy již od letošní zimy, přechází tato
povinnost na města a obce.
V podmínkách našeho města Litovel se o údržbu komunikací trvale
z pověření města starají Technické služby Litovel, příspěvková organizace, a to na základě interní směrnice k zabezpečení údržby, úklidu a
servisu místních komunikací města Litovel a integrovaných obcí.
Zimní údržba, která podle zákona od 1. 11. do 31. 3. následující
roku spočívá v tom, že se podle pořadí důležitosti zmírňují závady
vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve
sjízdnosti komunikací a schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic (§ 41 vyhl. 104/1997 Sb.).
Tolik slova zákona. Ale v praktickém chodu se Technickým službám
Litovel se stávající technikou a stávajícími pracovními silami nepodaří
na všech místech současně odstranit sníh, náledí a námrazu ze silnic a
chodníků. Je proto důležité najít zdravý kompromis mezi ideálním stavem a našimi možnostmi, mimo jiné i finančními. Podle propočtů se
Technické služby Litovel běžně starají o údržbu 20 km komunikací ve
městě Litovel a 17 km komunikací v integrovaných obcích. Délka dosud udržovaných chodníků představuje cca 11 km. „Chodníkový zákon“ zvýší tuto délku na cca 27 km, z větší části ručního čištění, protože ne na všechny chodníky ve městě a obcích je možno použít techniku,
kterou jsou TS Litovel vybaveny. Na chodníky je možno využít zametací vůz CITY CAT a malotraktor VEGA s radlicí nebo se sypačem při
ošetřování náledí a námrazy. Velký podíl práce je na ručním dočišťování a posypu ploch. Při těchto pracích chceme využít i naše spoluobčany
ve „veřejné službě“, kteří se již osvědčili při běžné údržbě pořádku ve
městě v průběhu 2. pololetí tohoto roku. V neposlední řadě se obracíme
prostřednictvím Litovelských novin jménem vedení Města Litovel i na
ty občany, kteří úklid chodníku před svým domem doposud považovali

V naší rubrice zveřejňujeme další snímky, které ukazují na nehezká
„zátiší“ v našem městě. V ulici Jungmannově, kudy chodí děti do školy, je
pozemek, za jehož rezavým plotem a bránou je rumisko s plevely. Dvůr
patří k domu č.p. 756. Žádáme majitele pozemku, aby provedl úklid a nehyzdil naše město. Netěší nás chodit kolem zanedbaných míst. Kdyby toto
bylo u každého domu ve městě, tak budeme jedno velké smetiště.
Hned v sousedství je stanoviště tříděného odpadu. Kolem kontejnerů se
válí odpadky a toto stanoviště patří k těm nejvíce zanedbaným. Apelujeme
na občany, aby zde nedávali odpad mimo kontejnery a na firmu .A.S.A.,
aby prováděla častější úklid.
Celé toto zátiší uvedených dvou míst v centru města je nevábné a ostudné a dává našim dětem nedobrý příklad. Jak je chceme potom vychovávat
k čistotě a pořádku ?
Mladí strážci pořádku

za běžnou občanskou povinnost, aby nám v zimní údržbě, pokud jim to
zdraví dovolí, pomohli i v letošních zimních měsících, za což jim předem děkujeme.
Město Litovel tak při zimním úklidu komunikací v rozšířeném rozsahu zkombinuje několik postupů:
- kvalitněji se pojistí pro případ úrazů občanů na neošetřených chodnících a komunikacích
- zapojí do úklidu vyhrazených chodníků osoby ve „veřejné službě“
- investuje do dalších technických doplňků na stroje, například na sekačky ETESIA, které jsou v zimě nevyužity
- v odlehlejších částech města zřejmě budou rozmístěny dopravní značky, „tato komunikace se v zimě neudržuje“.
V loňském roce ze 151 zimních dnů padal sníh celkem 27x. V případě stejné zimy by si „chodníkový zákon“, bez pomoci alespoň části litovelské veřejnosti, vyžádal nárůst finančních prostředků na zimní údržbu
minimálně o cca 600 tisíc korun. Protože tyto finance město pro TS Litovel ze svého rozpočtu nemohlo pro letošní zimu vyčlenit, musí se TS
se svým úkolem vyrovnat se stávajícími finančními prostředky z rozpočtu pro rok 2009.
Přednostně budou udržovány vybrané místní komunikace dle priorit
stanovených interní směrnicí o zabezpečení zimní údržby, a to: komunikace v I. pořadí budou obslouženy do 6 hodin od vzniku závady ve
sjízdnosti, komunikace v II. pořadí budou obslouženy bezodkladně po
hlavních silnicích v I. pořadí, nejpozději však do 12 hodin po vzniku
závady ve sjízdnosti. Chodníky a přístupové komunikace ke školám,
zdravotnickým zařízením, lékárnám, úřadům a obchodům s potravinami
budou rovněž odklízeny přednostně. V případě kalamitní situace spolupracují TS Litovel s krizovým štábem města. Doufejme, že tato situace
nenastane a že společnými silami zajistíme dostačující sjízdnost a
schůdnost místních komunikací a chodníků v letošní „zkušební“ zimní
sezoně.
Za pochopení a spolupráci Vám, občanům města Litovel a integrovaných obcí, předem děkujeme.
MVDr. Vojtěch Grézl
starosta Města Litovel

Ing. Karel Zmund
ředitel Technických služeb Litovel

O víkendu 19. – 20. září nám nějaký „zodpovědný spoluobčan“ vysypal do našeho místního rybníčku zřejmě po svém podzimním úklidu
spíže celý vozík zavařenin a lahví od alkoholu. Zarážející je v tomto
případě skutečnost, že se někdo takhle chová v době, kdy máme v každé
obci nádoby na tříděný odpad, máme sběrný dvůr a platíme poplatky za
komunální odpad. Úklid těchto černých skládek, kdy hrozí znečištění
vodního toku, stojí nemalé peníze a námahu všech, kteří musí tuto
skládku odstranit.
Ve spolupráci s odborem životního prostředí, .A.S.A. Litovel, TS Litovel a dobrovolnými hasiči Rozvadovice jsme tuto skládku odstranili.
Za to patří všem velký dík.
Skřepský Jiří, OV Rozvadovice

64. schůze Rady města Litovel
se konala dne 17. září 2009
K již přijatým usnesením:

• RM revokuje část usnesení a nově schvaluje členy komise pro otevírání obálek - výběrové řízení na
TDI akce „Litovel – napojení místní části Tři Dvory“ ve složení: Ing.
Jiří Forejtek ml. (náhradník Ing.
Vladimír Forejtek st.), Ing. Zbyněk
Cupák (náhradník Ing. Lukáš Zimmermann), Ing. Zdeněk Potužák
(náhradník Ing. Karel Zmund), p.
Petr Šrůtek (náhradník p. Miloslav
Číhal), Mgr. Blahoslav Papajk
(náhradník p. Zdeněk Jančí).
Rada města projednala:

a Komise FRB ze září 2009
ku obnovení značení v Rozvadovicích řeší odbor dopravy.
Z jednání KŽP: bude osloven
ředitel Supermarketu TESCO,
aby byl zajištěn kvalitnější
úklid v okolí marketu. Odbor
MHaSI prověří, zda je možno rekonstrukci kopečku u Uničovského
rybníka provést v rámci titulu regenerace panelových sídlišť v opačném případě budou na kopečku provedeny pouze nejnutnější
úpravy z prostředků OŽP.

• výpověď nájemkyně pohostinství

v Březovém z pronájmu nebytových prostor dohodou, ukončení
pronájmu k 30. 9. 2009

• žádosti o souhlas s podnájmy bytů
• žádost pořadatele BOBR CUPu • informace z jednání Bytové komi-

o refundaci nákladů TS Litovel na
letošní ročník závodu. Rada souhlasí s bezplatným použitím areálu
koupaliště a dále s poskytnutím příspěvku na úhradu nákladů TS Litovel do max. výše 15.000,- Kč.

žádost p. S. H. z Nasobůrek o
úhradu rozbitého okna. V průběhu
taneční zábavy na hřišti v Nasobůrkách, která byla RM povolena, jim
neznámý pachatel rozbil skleněnou
výplň okna v domě. Náklady na
opravu činí cca 2.500,- Kč. Rada
města konstatuje, že Město Litovel
se k plnění uvedené škodní události
nehlásí. Poškozený musí záležitost
řešit s Policií ČR a následně se zástupci své pojišťovny jako pojistnou událost.

•

• žádost OS Litka o finanční příspěvek na věcné ceny pro účastníky
Mezinárodního šachového turnaje
zdravotně postižené mládeže
v Litovli (říjen). Poskytnuty 3.000,žádost MK Litovel o příspěvek
na úhradu cestovních nákladů spojených s účastí na soutěži mažoretek v Lanškrouně (říjen), poskytnut
příspěvek 2.000,- Kč

•

• žádost ZŠ Vítězná Litovel o příspěvek na organizaci a odměny pro
účastníky Plavecké soutěže měst
(říjen), poskytnut příspěvek 6.000,Kč, Město Litovel bude spoluorganizátorem akce.
• žádost Mgr. H. K. o příspěvek na
zajištění, dopravu a propagaci pěv.
sboru při předvánočních koncertech, poskytnut příspěvek 6.000,-.
Rada města bere na vědomí:

• zápis z výběrového řízení na do-

davatele stavební akce „Stavební
úpravy původní kanalizace v Litovli, ul. Jungmannova“. Nejvýhodnější nabídku podala fa Global s.r.
o. Litovel.

• zápisy z jednání Letopisecké komise a Komise dopravy a BESIP ze
srpna, Komise životního prostředí

z postupů dle vnitřní organizační směrnice č. 1/2009.

• z jednání KD a BESIP: otáz-

se a schvaluje předložené návrhy.
Rada města schvaluje:

předložený návrh nájemní
smlouvy s p. R. N. z Rozvadovic
na dobu 6 let. Touto smlouvou si
ML pronajímá za sjednané nájemné pozemek parc. č. 256/4 ost. plocha/sportoviště a rekreační plocha,
o výměře 4 000 m2 v k.ú. Rozvadovice, který bude sloužit jako víceúčelová plocha ke sportovnímu i
společenskému vyžití.

•

• uzavření dodatku ke Smlouvě o

závazku veřejné služby se společností Veolia Transport Morava a.s.
Ostrava – Moravská Ostrava, jde o
prodloužení platnosti stávající
smlouvy na ostatní dopravní obslužnost do roku 2015
uzavření smluv mezi Správou
železniční dopravní cesty, s.o., jako
povinným a Městem Litovel, jako
oprávněným, o zřízení věcných
břemen uložení kanalizace do pozemků: v místech přejezdu trati Litovel – Senice na Hané v ul. Svatoplukově, v ul. Zahradní, hl. tok řeky Moravy a v ul. Javoříčské, dále
v místě přejezdu trati v ul. Loštické. Jednorázová náhrada za zřízení
věcných břemen bude stanovena
dle platné směrnice povinného.
Rada města souhlasí:

•

• s navrženým platovým výměrem ředitelky ZŠ Jungmannova
• s omezením pozemku parc.
č. 56/19 v k.ú. Víska u Litovle, v lokalitě průmyslové zóny, v souvislosti s přesahem „
požárně nebezpečného prostoru“,
který vznikne stavbou montované
haly na pozemku firmy BRAVE
PASTOR s.r.o. Olomouc

• s uzavřením Dodatku k smlouvě
o dílo s firmou MODOS spol. s r.o.
na zvýšené objemy stavebních prací v rámci akce „Rege-nerace sídliště Vítězná, II. etapa, část B“. RM
souhlasí s udělením výjimky

odprodej části pozemku parc.č.
56/19 orná půda, o výměře cca 500
m2, v k.ú. Víska u Litovle v průmyslové zóně, za cenu 300,- Kč/m2
firmě BRAVE PASTOR s.r.o.,
Olomouci

•

979/2
• s vegetačními úpravami parkova- • odprodej pozemku parc.č.
2

cí plochy v ul. Příčné v Litovli. Dle
studie vegetačních úprav by plocha
měla být ozeleněna dvěma, resp.
třemi pásy zeleně, které budou tvořeny živým plotem a kultivary javorů a dubů. Zelený vegetační pás by
umožnil parkování i uprostřed parkovací plochy, čímž by došlo i ke
zvýšení počtu parkovacích míst a
usměrnění parkování.

• s podáním žádosti o dotaci na
rekonstrukci koupaliště.
Rada města přijímá:
• nabídku firmy BRAVE PASTOR s.r.o. na odvoz navážky inertu
v průmyslové zóně s tím, že snižuje
cenu na 50,- Kč/t, bez DPH.
22. zasedání Zastupitelstva města
Litovel se konalo 1. října 2009.
Zastupitelstvo schvaluje:
předložený návrh 3. rozpočtových změn r. 2009

•

• revokaci usnesení 17. zasedání
ZML ze dne 26. 2. 2009 a nově
schvaluje odkoupení části pozemku parc.č. 282/2 zahrada, o výměře
cca 61 m2, v k. ú. Rozvadovice, z
vlastnictví pana J. P. za sjednaných
podmínek.
• revokaci usnesení ze 14. zasedání ZML ze dne 4. 9. 2008, nově
schvaluje odkoupení části pozemku parc.č. 272, o výměře cca 40
m2, v k. ú. Rozvadovice, z vlastnictví paní V. K. z Přerova, za sjednaných podmínek.

směnu části pozemku parc. č.
• s vyklizením bytu č. 101 v objek- •498/1
zahrada, ve vlastnictví MU-

tu č.p. 791, č. or. 4, v ul. 1. máje
v Litovli, exekucí. Nájemcům M.
K. a slečně J. N. skončila nájemní
smlouva dne 31. 8. 2009. Z důvodu
dluhu na nájemném a službách
spojených s užíváním bytu jim nebyla prodloužena. Byla sepsána dohoda o úhradě dlužného nájemného, která však není dodržována.

schváleného pozemku, tvořícího
zázemí objektu č.p. 183/2B v ulici
Vítězné v Litovli, za cenu 350,Kč/m2 a vydlážděnou část pozemku parc.č. 318/7 ost. plocha/
komunikace za cenu 1.000,- Kč/
m2, MUDr. A. D. z Litovle

Dr. A. G. z Olomouce, o výměře
cca 11 m2, za část pozemku parc. č.
501 zahrada, z vlastnictví Města
Litovel, o výměře cca 11 m2, vše
v k.ú. Litovel.

• odprodej části pozemku parc. č.

318/1 trvalý travní porost, o výměře cca 50 m2, části pozemku parc.č.
318/7 ostatní plocha/komunikace,
o výměře cca 30 m2, části pozemku
parc.č. 318/12 trvalý travní porost,
o výměře cca 15 m2 a části pozemku parc.č. 1637/7 trvalý travní porost, o výměře cca 10 m2, vše v k.ú.
Litovel, jako rozšíření k prodeji již

zahrada, o výměře 291 m , v k.ú.
Litovel, manželům V. a V. Z. z Litovle, za cenu 350,- Kč/m2

• přijetí finančního příspěvku od
Ol. kraje na řešení kalamitní situace přemnožení komárů - 92.202,Kč
• přijetí dotace Ministerstva pro
místní rozvoj ČR pro rok 2009 na
akci „Regenerace panelového sídliště – Litovel, Vítězná, II. etapa“
• přijetí neinvestičního finančního
příspěvku na hospodaření v lesích
ve výši 440.090,- Kč z prostředků
Olomouckého kraje
• poskytnutí nutného podílu Města

Litovel ve výši 43.000,- Kč, tj. 10
% z předpokládaných nákladů na
opravu fasády nemovité kulturní
památky, domu č.p. 787/5 v ul.1.
máje v Litovli. Částka bude poskytnuta v roce 2010 za předpokladu,
že žadatel obdrží finanční podporu
od Ministerstva kultury ČR.

• poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
• OZV č. 1/2009 „O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálních územích
spravovaných Městem Litovel,
včetně systému nakládání se stavebním odpadem“
• navrhovanou změnu ve Zřizovací
listině ZŠ Jungmannova a předložený návrh Zřizovací listiny p.o.
Technické služby Litovel.
ZML nesouhlasí:
• se stavbou rodinného domu na
pozemku parc.č. 132/5 orná půda,
o výměře 14 763 m2 v k.ú. Rozvadovice. Pozemek je mimo současně zastavěné území obce.
• Revokuje své usnesení přijaté na

10. zasedání ZML dne 18. 12.
2007 a nově schvaluje nabytí pozemku parc.č. st. 129/1 zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 451 m2,
v k.ú. Chořelice, obec Litovel,
včetně smluvních podmínek za
kupní cenu 160.000,- Kč. Kupní
smlouva je nedílnou součástí toho
zápisu.
Pokračování na str. 4

65. schůze Rady města Litovel
se konala dne 8. října 2009
Rada města souhlasí:

• s tím, že nestátní interní odděle-

ní, s.r.o. (novostavba) nebude mít
zbudovánu fixní rampu, ale schodiště s možností zavěšení mobilního zařízení pro imobilní občany

• s prodloužením nájemní smlouvy
p. M. S. k užívání parkovacího
místa ve dvoře domu Poděbradova
748-749 po dobu 1 roku

- místní 200 Kč + el., + voda
- SDH
0 Kč + el., voda

• dne 4. 12. se bude konat ve
spolupráci Komise ŠKS a
Městského klubu slavnostní
rozsvícení vánočního stromu.
5. 12. se uskuteční Sraz čertů,
Mikulášů a andělů, dále program připravený profesionální
agenturou, ten bude hrazen z propagace města.
Rada města bere na vědomí:

• informace z jednání Bytové ko• s umístěním sídla zakládané spo- mise
a schvaluje předložené návr-

lečnosti KARDIO INTERNA s.r.o.
MUDr. P. M., PhD. v nemovitosti,
jejíž je Město Litovel vlastníkem,
na adrese Kollárova 664 a Vítězná
173/1A

hy, informace z jednání výboru a
komisí

• s pronájmem pozemku v Litovli

• sociální služby pro Seniory Olomouc dávají výpověď ze smlouvy
uzavřené s Městem Litovel, tzn., že
přestanou vydávat obědy v DPS a
uvolní nebytové prostory.
Žádosti o příspěvky:

• se snížením měsíčního nájemné-

• na akci „Chudobínský bobřík odvahy“ dne 31.10.2008 od 18 do 20
hod. na fotbalovém hřišti
v Chudobíně. RM souhlasí s konáním akce, poskytnuto 3.000 Kč

Dr. Z. D. ze Seničky za účelem využívání asfaltové plochy pro výcvik
soukromé autoškoly (plocha parkoviště)
ho - žádost MUDr. V. Š. Dne
5.7.2009 došlo v objektu polikliniky k vodovodní havárii, která zasáhla ordinace chirurgie a ortopedie. Prostory jsou již upraveny,
operační sálek však dle MUDr. V.
Š. nevyhovuje hygienickým normám.

• se svoláním schůzky s projektan-

tem a jednáním ohledně využití Záložny. Pan P. K. žádá o pronájem
prostor v budově Záložny za účelem zřízení pizzerie

• s udělením odměny v navržené
výši ředitelce MŠ Frištenského a
řediteli ZŠ Vítězná za kvalitní práci
při vedení školy
• s bezúplatným převodem vozidla

CAS 16-IVECO z požární stanice
Šternberk pro SDH Tři Dvory

se záměrem společnosti .A.S.A.
na zpracování projektové dokumentace „Komunitní kompostárna“
a „Terénní úpravy inertem“, v celkové ceně za projektové práce
105.000 Kč

•

• se zajištěním průzkumu a násled-

nou realizací opravy dešťové kanalizace v Unčovicích. Předpokládané náklady 50 - 30 tisíc Kč dle rozsahu poškození budou hrazeny
z rozpočtu města.

• s doplněním místní části Chořelice do „Obecných pravidel stanovených pro pronájem místností
v objektech města využívaných
k pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí, přilehlých venkovních prostranství a
hřišť, nacházejících se v místních
částech Města Litovel“. Nájem
hřiště i klubovny u hřiště v Chořelicích:
- ostatní 500 Kč + el., voda

• na pokrytí části nákladů spojených s činností dívčího házenkářského klubu Litovel. RM vyhovuje
a bude souhlasit s poskytnutím
10.000 Kč po předložení dokladů
týkajících se založení, stanov, předmětu činnosti a oprávněných osob
pro jednání.
• p. E. V. z Nasobůrek žádá o zvýšení finančního příspěvku na vybudování soukromé části kanalizační
přípojky. RM již schválila příspěvek na přípojky ve výši 15.000 Kč.
Důvody pro zvýšení příspěvku musela být vybudována kanalizační
přípojka tlaková, kde je rozdíl
v ceně 93.000 Kč. Provoz tlakové
kanalizace vyžaduje trvalou následnou péči a vyšší cenu energie. RM
vyhovuje a souhlasí s poskytnutím
příspěvku 10.000,- Kč
Ing. P. R. žádá o příspěvek na
výstavbu hřiště na plážový volejbal
v areálu hřiště v Unčovicích. Předkládá rozvrh prací. Příjem
z pronájmu hřiště bude odváděn
Městu Litovel. RM souhlasí se zařazením příspěvku 200.000 Kč na
výstavbu hřiště do rozpočtu města
pro rok 2010.
Rada města schvaluje:

•

• předložené znění dopisu týkající-

ho se zaplevelení pozemků parc.č.
830 a parc.č. 831, vše v k.ú. Litovel, které PF pronajímá soukromému zemědělci. RM pověřuje vedení
města jednáním s Olomouckým arcibiskupstvím ve věci uzavření
smlouvy o budoucí kupní smlouvě
týkající se pozemku parc.č. 830
v k.ú. Litovel.

•

novou rámcovou smlouvu mezi

Městem Litovel a Telefónicou
O2 Czech Republic o poskytování telefonického připojení se
zařazením dalších subjektů do
smlouvy

• poskytnutí dotací na individuální projekty z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava – rekonstrukce MK Čihadlo a
Staroměstské nám., Bezbariérové
úpravy zastávek veřejné dopravy
v Litovli - na ul. Palackého a ul.
Uničovské
• uzavření dodatku ke KPSS Litovelska – doplnění nové sociální
služby, a to zařízení pro péči o seniory. Mělo by se jednat o víceúčelové zařízení poskytující řadu služeb pro seniory z Litovle a přilehlých obcí. Objekt by měl stát na
pozemku, kde dříve byl 1. stupeň

ZŠ Jungmannova a nyní zde má
sídlo Charita. Přízemí budovy by
bylo využito pro denní stacionář a
v patře by bylo 30 - 40 bytových
jednotek.
Rada města nesouhlasí:

• s úpravou ceníku za pronájem
Kulturního domu v Unčovicích.
O úpravu ceníku žádá OV Unčovice, za účelem tréninku florbalu a
zkoušky kapely, 1x týdně.
• mst. Mgr. Papajk informuje o
jednání s týmem Kometa Brno.
Chtějí umístit jejich reklamu na
web města a nabízejí prodej lístků
pro fanoušky. RM nesouhlasí
s podporou týmu Kometa Brno.
• s uzavřením nájemní smlouvy
s firmou Kohout Invest. Předmětem nájmu jsou pozemky (cca 2 ha)
v k.ú. Haňovice.
J.M.

Ve městě Litovli a v místních částech bylo v průběhu měsíce října 2009 zaznamenáno mimo jiné i spáchání těchto
událostí:
Dne 2. října 2009 mezi 16.00 a 17.00 hodinou dosud neznámý pachatel
odcizil u prodejny Albert v Litovli uzamčené dámské kolo.
Dne 3. října 2009 proběhla ve služebním obvodu obvodního oddělení
Policie ČR Litovel bezpečnostní akce s názvem BOBR CUP 2009, jejímž
cílem bylo zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a veřejného pořádku v souvislosti s konáním závodu štafet „BOBR CUP 2009“.
V době od 3. října 2009 do 10. října 2009 se dosud neznámý pachatel
nezjištěným způsobem vloupal do hlásící kabiny na fotbalovém stadionu
Tatranu Litovel a odcizil zde zesilovač s mikrofonem.
Dne 3. října 2009 v podvečerních hodinách dosud neznámý pachatel
vnikl do oploceného areálu Státních hmotných rezerv na ul. Loštické
v Litovli a odcizil zde nákladní vozidlo a další 4 nákladní vozidla poškodil. Odcizeným nákladním vozidlem vyrazil dvě kovové brány a poté na
ul. Novosady způsobil dopravní nehodu, kdy vozidlem poškodil oplocení
zahrady a z místa dopravní nehody ujel. Následně pachatel poškozené vozidlo odstavil v místě odcizení.
Z.Č.

M ěstská televize Litovelský INFOkanál

vysílání v listopadu 2009
premiéry:
středa 4. listopadu a 18. listopadu v 18.45 hod.
reprízy:
denně v 6.45, v 11.00, v 18.45 a ve 23.00 hodin.
on-line: http://infokanal.litovel.eu
Připomínky, názory, nápady, náměty, ale i věcnou kritiku týkající se vysílání můžete volat nonstop na telefonní záznamník tel. č. 581 003 467.
Informace o kulturních, sportovních i jiných nekomerčních akcích, událostech a zajímavostech, které chcete bezplatně zveřejnit prostřednictvím
TV obrazovky ve čteném zpravodajství, sdělte telefonicky či písemně na
MěÚ Litovel tel.: 585 153 250 (Ing. J. Hlavinka), e-mail: hlavinka@mestolitovel.cz nebo infotv@centrum.cz

Dům dětí a mládeže Litovel,
Komenského 719/6, 784 01 Litovel,
tel., fax: 585342448, ddmlitovel@ddmlitovel.cz

Program na měsíc listopad
12. listopadu Uzávěrka soutěže „DĚTI, POZOR ČERVENÁ!“
pro všechna školská zařízení Litovle i litovelského regionu.
Mgr. Ivona Odstrčilová
13. listopadu Pletení z papíru – výroba podložky nebo vázičky.
DDM Staroměstské náměstí v 15.00 hod. Nahlásit se do 10. listopadu.
Cena – 60,-Kč.
Alena Černá
14. listopadu Free space – aneb sobotní otvíračka v klubu mladých
(Sušilova ul.). Otevřeno od 13.00 do 16.00 hod. Pro zájemce je připraveno výtvarné překvapení. Vstupné 10,- Kč.
Šárka Grunová, DiS.
14.listopadu Litovelská dětská výstava domácích mazlíčků – podzimní kolo, DDM Komenského ul. Sraz vystavovatelů v 8.00 hodin,
vstup pro veřejnost od 9.00 hod. Poplatek za výstavní klec nebo terárium 20,- Kč, vstupné pro veřejnost 10,- Kč. Vystavovatelé získají pěkné
ceny pro sebe i svá zvířátka.
Ing. Pavel Sova
14.listopadu PUZZLIÁDA - Tradiční soutěž ve skládání puzzlat pro
malé i velké, děti, maminky, tatínky, strýčky, tetičky, babičky, dědečky
13.30 hod. DDM, Komenského ul., startovné 25,- Kč, pro vítěze jsou
připraveny pěkné ceny.
Mgr. Ivona Odstrčilová
19. – 30. listopadu Výstava Podzimní krása – výstava výtvarných prací dětí MŠ, ŠD a jednotlivců v Knihovně města Litovel, po, út, čt –
9.00 – 12.30 a 13.00 -17.00 hod., pá 13.00 – 16.00 hod. Vernisáž výstavy 19. 11. 2009 v 10.00 hod.
Hedvika Weberová, DiS.

Základní škola Jungmannova pracuje podle školního vzdělávacího programu, který nese název: Učíme se vzájemné komunikaci … doma i ve
světě. A to nás inspirovalo k tomu, abychom si v rámci letošního Evropského dne jazyků s dětmi prakticky ověřili, jakou roli hraje znalost cizích
jazyků v našem životě. Rozhodli jsme se připravit anketu, ve které by žáci
zjišťovali, jak jsou na tom občané našeho města se znalostí některého cizího jazyka, jak hodnotí svoji schopnost domluvit se jiným než mateřským
jazykem a kdy jim neznalost cizího jazyka působila nějaká omezení.
Nejdříve žáci společně s učiteli připravili v hodinách českého jazyka anketní otázky. Ve výchově k občanství si potom vyzkoušeli, jak vystupovat
na veřejnosti, jak oslovovat občany a jak se správně ptát.
Protože Evropský den jazyků připadl na sobotu, realizovali jsem projektový den už v pátek. Žáci 6. až 9. tříd si oblékli školní trička a vyrazili do
ulic města. Během dopoledne zvládli oslovit více než dvě stovky občanů
Litovle. Všechny odpovědi si pečlivě zaznamenávali do připravených dotazníků.
Získané informace potom zpracovávali žáci 8. a 9. ročníků v hodinách
informatiky. Odpovědi z anketních lístků převedli do názorných grafů a ty
pak následně umístili i s komentářem do elektronické prezentace.
Výsledky ankety se ukázaly jako dobrá motivace pro učení se cizím jazykům. Žáci totiž názorně viděli, v čem by jim v budoucnu neznalost cizího jazyka bránila. Zhruba 10 % dotázaných uvedlo, že neznalost domluvit
se v zahraničí jim zabránila získat zaměstnání nebo se v něm dobře uplatnit, okolo 50 % mělo problémy při cestování a 11 % dotazovaných by
ocenilo znalost jazyka při práci na počítači.
Anketa ukázala ještě jeden zajímavý prvek - jak politické změny v naší
zemi ovlivnily jazykovou vybavenost lidí. Zatímco asi 70 % dotázaných
ve věku do 35 let hovoří více či méně dobře anglicky nebo německy, ve
skupině od 35 do 50 let měla angličtina a němčina zastoupení asi 20 %,
ruština však 50 % a ve skupině nad 50 let mluví rusky přes 50 % litovelských občanů a německy téměř 30 %. Tato, ale ještě i další zjištění byla
pro žáky zajímavým tématem při následných diskusích.
Ani žáci prvního stupně nechtěli zůstat pozadu. Evropský den jazyků
si připomněli ve třídách při výrobě koberce ze slovíček. Každá třída
kromě prvňáčků postupně zapisovala na balicí papír anglická slovíčka,
další třída je vždy překládala a přidala další slovíčka pro starší spolužáky. Tak vznikl koberec, který teď připevněný na zeď zdobí chodby na
prvním stupni. A prvňáčci? Ti se postarali o výzdobu slovíčkového koberce svými obrázky.

21. listopadu O zlatou rybičku - přehlídka tanečních kolektivů a soutěž jednotlivců v disko tanci, začátek v 15.00 hod. ve Velkém sále Záložny v Litovli, přihlášky do 13. 11. 2009.
Mgr. Mirka Grulichová
26. listopadu a 3. prosince- Výběrový casting do základního kola Dívka roku 2010 v DDM Litovel, Komenského ul., od 14.00 do 16.00 hod.
Hedvika Weberová, DiS.
27. listopadu Vánoční chystánky 1 - přijďte si udělat adventní věnec,
vánoční svícen a drobné dárečky s využitím decoupage (ubrouskové
techniky). DDM Staroměstském náměstí v 15.00 hod. Nahlásit se do
24. listopadu. Cena – 80,-Kč.
Alena Černá
28. listopadu 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
PŘIPRAVUJEME:
Vyhlášení výtvarné soutěže VÁNOCE pro děti předškolního a školního věku. Práce předávejte nejpozději do 10. prosince
4. prosince
Mikulášská nadílka pro MŠ a ŠD,
jako každoročně podle dohody. Je třeba objednat předem.
5. prosince
Pečení mikulášských perníčků.
Přihlaste se do 1.12. 2009 u Hedviky Weberové, DiS.
5. prosince
Mikulášský vlak. Mikuláš, čert a anděl
budou jezdit ze stanice ČD Litovel - město do stanice
Červenka dle jízdního řádu od 12.00 do 16.00 hod. a
přitom bude probíhat nadílka. Cena za nadílku 30,- Kč
5. prosince
Mikulášská nadílka v rodinách.
Návštěva proběhne v časovém rozmezí od 16.00 do 20.00 hod.

Projektový den přispěl k rozvoji většiny klíčových kompetencí i naplnění některých průřezových témat. Přinesl zjištění, která motivují žáky
k výuce jazyků – a to takovou formou, kterou žáci nadšeně přivítali.
Věříme, že tento podnět zvýší jejich zájem o jazykové vzdělávání.
A jak tento den viděli žáci? Nejen pohled jejich očima, ale i další fotografie můžete vidět na webových stránkách naší školy: www.zsjl.cz.
Mgr. Milena Jindrová, ZŠ Litovel, Jungmannova ul.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA JUNGMANNOVA UL., LITOVEL PŘIPRAVUJE:
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – 10. 12. 2009

Ve čtvrtek 1. října se naše třída 2. B s třídou 5. A ze ZŠ Vítězná v Litovli zúčastnily akce Den lesa v lesním terénu Nebeského rybníka u Nových
Zámků u Litovle. Akce byla pořádána v rámci Týdne lesů v Olomouckém
kraji, který vyhlásil KÚ.
Pro 290 dětí základních škol ze širokého okolí tuto zajímavost připravily organizace: Správa lesů města Olomouce, LČR – Lesní správa Šternberk, Město Litovel, ÚHUL Brandýs nad Labem, KÚ Olomouc, SEV Studánka, Správa CHKO Litovelské Pomoraví.
Všem patří poděkování, děti i učitelé si odnesli spoustu hezkých zážitků
z oblasti, která je nedaleko našeho města. Žáci se seznámili formou her a
prožitkové výuky s významem lesa pro člověka. V úvodu akce si poslechli
troubení na lesní roh a na závěr viděli přehlídku dravců.
Mgr. I. Navrátilová, tř. uč. 2. B

V měsíci říjnu letošního roku oslavila Základní škola prof. V. Vejdovského v Litovli, dříve známá jako škola pro slabozraké či zrakově
postižené, kulaté výročí, a to 55 let od svého založení. U příležitosti významného výročí se konala celá řada kulturních a společenských akcí,
které měly připomenout tradice školy, založené významným olomouckým očním lékařem prof. V. Vejdovským. Tradice žijí nejen ve vzpomínkách jejích absolventů, ale stále se rozvíjí a prohlubují.
Jednou z pořádaných akcí byla krásná výstava žákovských výtvarných
prací, která se konala za velké účasti odborné i laické veřejnosti
v budově Regionálního centra v Olomouci. Výstava ukázala nejen výsledky výtvarného snažení zrakově postižených dětí, ale také poukázala
na mnohdy nevšední talent, fantazii, citlivé vnímání světa a především
neobyčejnou manuální zručnost. Ta je u žáků s nejrůznějšími typy zrakového postižení, mezi kterými jsou i děti nevidomé, opravdu obdivuhodná. Poté se výstava přesunula do Litovle, aby ji mohli shlédnout zástupci litovelské obce, školské veřejnosti, rodiče a především absolventi
školy, kteří se v sobotu 3. října sjeli ze všech koutů republiky.
Na setkání si absolventi školy zavzpomínali se svými bývalými spolužáky i kantory na společně prožitá léta, podívali se do míst, kde strávili
podstatnou část svého mládí. Při této příležitosti se konal velice pěkný
komorní koncert, absolventky školy, nyní studentky Konzervatoře Jana

Organizace školního roku 2009/2010 v základních,
středních, základ. uměleckých školách a konzervatořích.

Deyla v Praze, zahrály několik skladeb starých mistrů. Důkazem toho, že
škola a její pracovníci vždy byli a jsou i nyní na vysoké odborné i lidské
úrovni, je nejenom hojná účast bývalých žáků, ale i slova chvály, která
z jejich úst na tuto adresu zazněla. Myslím, že tohoto uznání si všechny
generace zaměstnanců školy, přítomných na srazu, váží nejvíce!
My musíme jenom doufat, že v době příštího kulatého výročí bude již
vyřešena ožehavá otázka nové budovy školy, neboť stará, historická budova pro tento účel již dosluhuje a zrakově postižené děti si opravdu
zaslouží výuku v budově moderní, odpovídající standardům Evropy i
21. století!
Mgr. Mirko Spurník, pracovník školy
V roce 2009 si na celém světě nejen organizace sdružující nevidomé
připomínají 200. výročí narození Louise Brailla (4. leden 1809) - tvůrce
geniální šestibodové soustavy slepeckého písma. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS) připravila k tomuto významnému výročí řadu akcí konaných pod mottem „Braillovo slepecké
písmo – symbol naší gramotnosti“.
Oslavy vyvrcholily finálovými boji celostátní soutěže, kde své umění
číst a psát porovnala stovka nevidomých a slabozrakých soutěžících.
Soutěž se konala 18. října 2009 v prostorách Ústřední knihovny Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí.

Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 začalo ve
všech základních, středních, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2009. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2010. Období školního vyučování ve druhém
pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2010.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2009.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2009 a
skončí v pátek 1. ledna 2010. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2010.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2010.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 15. 2. – 21. 2. 2010 pro okres Olomouc, spolu s okresy Šumperk, Opava, Jeseník a dalšími.
Velikonoční prázdniny budou ve čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna 2010.
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2010 do úterý 31.
srpna 2010.
Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne ve
středu 1. září 2010.
MŠMT

Komise školství, kultury a sportu letos opět ve spolupráci s Městským
klubem připravuje akci na Mikuláše – HODNOCENÍ NEJLEPŠÍCH
MASEK MIKULÁŠŮ, ČERTŮ A ANDĚLŮ v rámci zábavného odpoledne na náměstí Přemysla Otakara v Litovli. Akce je plánována na sobotu 5. prosince. Sobota je výhodná, bude dost času, abyste se mohli na
náměstí dostavit a ještě stihli obejít rodiny s dětmi.
Informujeme s předstihem, ať se
můžete řádně na tuto akci vybavit a opatřit vše potřebné. Zveme
všechny Mikuláše s čerty i anděly, chystáme pro vyhodnocené
opět zajímavé ceny.
Prozatím byl každým rokem nárůst zúčastněných masek, očekáváme Vás i letos v hojném počtu.
Ilustrační foto, red.

Dokončení článku
V areálu litovelského koupaliště se zkrátka
celý den při BOBR CUPu něco děje a případná hluchá místa vyplní doprovodné akce a soutěže pro diváky. Absolutně pohodovou domácí atmosféru dotváří i dvojice sportovních moderátorů z ČT Jiří Rejman a Jiří Hoelzel, kteří našemu závodu dodávají neobyčejný punc profesionality. No,
takové kombinaci se přece nedá odolat, a tak nám divácká návštěvnost
každým rokem roste bez ohledu na počasí či hospodářskou krizi.
Necítí se amatéři znevýhodněni proti profesionálům?
U nás si absolutní amatér může stoupnout na start klidně vedle mistra
světa; je to tím, že startujeme během a po několika metrech se pole závodníků roztáhne. U bikového závodu je to něco jiného, protože když nejste
závodník, neumíte se pohybovat v cyklistickém pelotonu, můžete ohrozit
všechny kolem sebe. Pro amatéry máme crazy kategorii a lidi to berou jako zábavu. Necháváme prostor pro to, aby si všichni užili BOBR CUP po
svém. Každý si může stanovit svůj osobní reálný cíl, čeho chce dosáhnout.
Profíci sice excelují při závodě, amatéři zase mají vrchol dne při závěrečné
párty…
Vzpomenete na opravdu extrémní podmínky, které připravilo počasí?
Letošní závod jsme zahajovali v tričku s krátkým rukávem, takové teplo
si opravdu nepamatuji. Před dvěma roky byly na startu 2 oC, pršelo, vstup
do vody byl hodně drsný… Měli jsme i ročníky, kdy byla vysoká voda,
všechny brody se plavaly, i s kolem nad hlavou… Ten, kdo to zažil napoprvé a přežil, vyprávěl dál, co to bylo za „maso“. Tak vznikaly zkazky o
BOBR CUPu, který je v současnosti českou outdoorovou legendou.
A co nehody, úrazy?
Sem tam se stane - utopené kolo, vymknutý kotník, loni se podařilo vy-

dráždit hnízdo sršňů, byly tam i anafylaktické šoky, což bylo dost nepříjemné… Vyloženě vážné zranění jsme dosud na závodě neměli.
Jak dlouho trvají přípravy na BOBR CUP?
Organizační tým v podstatě pracuje celoročně, už teď vymýšlíme koncepci na příští rok. Organizaci zastřešuje agentura AAR promotion, která
pořádá více závodů – v květnu je to Litovelská Free jízda pro rodiny s dětmi, v srpnu Bobr bike, který zahajuje Litovelský otvírák a vrcholem je
v říjnu BOBR CUP. Všechny informace najdete na našich stránkách
www.inrace.cz včetně fotografií a výsledků. Hlavním cílem našeho projektu je podpora turistiky, cyklistiky a vodní turistiky v našem regionu.
Ten skýtá pro tyto aktivity ideální terény a krásnou přírodu, kterou nám
kdekdo závidí.
Kolik lidí se podílí na organizaci?
Rozpočet závodu disponuje s omezenými prostředky, a o to větší úsilí
musí vynaložit pořadatelský tým. Základní kádr BOBR CUP Teamu tvoří
cca deset nadšenců, kteří poslední dva měsíce před závodem musí pracovat ve svém volném čase bez ohledu na pracovní dobu a povětrnostní podmínky. Mnohdy jedou na hraně svých možností. Svojí obětavou prací nakazí i další dobrovolníky, takže celý tým lidí, který zajišťuje BOBR CUP
může mít kolem stovky. Jsou to lidé nakažení BOBRMÁNIÍ, patří jim za
to velký dík.
Takový velký projekt jako je BOBR CUP se samozřejmě neobejde bez
podpory partnerů závodu. Touto cestou děkuji všem, kteří nás podpořili.
Mezi hlavní partnery patřili: OLOMOUCKÝ KRAJ, MĚSTO LITOVEL,
pivovar LITOVEL, NUTREND, TREK, NEW LINE, DENÍK, RETIS,
EVROPA 2, AUTO HLAVÁČEK, ADRIANA, ORRERO.
Za rozhovor pro Litovelské noviny poděkovala J. M.

Zahraniční zájezdy jsou pro nás velkou poctou. Byli jsme proto rádi,
když nás pěvecký sbor z Kolína nad Rýnem „Vocapella Collonia e. V.“
pozval na oplátku své loňské návštěvy u nás k návštěvě jejich města.
Konečně nastal čtvrteční večer a s ním náš odjezd do Německa. Naše
cesta začala opravdu skvěle. Před odjezdem jsme zjistili, že jedna členka chybí, neb si spletla den odjezdu a v klidu doma spala. Po telefonickém probuzení naší sbormistryní utrpěla šok, ale touha zpívat s námi
převážila, a tak slíbila přijet za námi i s manželem autem.
Cesta byla dlouhá, ale zpestřili jsme si ji několikahodinovou prohlídkou starého biskupského města Würzburg, položeného uprostřed vinic.
Prošli jsme nádherné zahrady u biskupské rezidence a vyšplhali nad
město ke středověké pevnosti Marienberg. Výhled na řeku Mohan nám
připomínal pohled z Hradčan. Načerpali jsme energii a při čekání na autobus jsme si vesele zanotovali „O Čelčec“ i s malým tanečním doprovodem. A hurá do Kolína!
Obavy nad chybějící členkou se rozptýlily ve chvíli, kdy na místo srazu se zástupci německého sboru dorazilo i auto s českou SPZ. Konečně
jsme byli všichni. Prvním úlovkem do fotoaparátů se stala obrovská
vzducholoď, plující po zšeřelém nebi. Po bohaté večeři jsme vyjeli výtahem do 28. patra kolínské vyhlídkové věže a prohlédli si noční město
z výšky. Poté nás rozvezli členové německého sboru do svých domovů.
V sobotu ráno jsme si prohlédli historickou část Kolína. Náš tlumočník byl rodilý Čech, který nám vše ochotně překládal. Na vzduchu nám
řádně vytrávilo a milí hostitelé nás pozvali na oběd do stylové hospůdky, kterou kdysi navštívil i Bill Clinton. A věděl proč. Snesla se před
nás obrovská kotleta… uf! Mnozí se s ní statečně porvali. Dobrůtku
jsme zapili místním pivkem (0,2 l).
Odpoledne následovala okružní jízda Kolínem. Město leží ve spolkové zemi Severní Porýní – Vestfálsko, má více než milion obyvatel a je
čtvrtým největším v Německu. Dodnes zde probíhá archeologický výzkum počátků římské doby a doby středověku. Zde také vznikla známá
kolínská voda. Nad střechami domů se rýsovala spousta věží a věžiček
různých slohů. Kolín má přes tři desítky sakrálních staveb a je nejstarším z velkých německých měst. Zaujala nás i kabinová lanovka přes řeku Rýn s cílovou stanicí v ZOO.
Zajímavé byly tzv. živé sochy, které pózovaly pro turisty u kolínské
katedrály. Ladné pohyby „stříbrné dámy s koulí“ nenechaly nikoho
chladným. Nejen dámu, ale i živý strom a římského vojáka, fotili snad
všichni, kdo šli kolem.
Zavítali jsme i do místních obchůdků a hledali vhodný suvenýr pro
své blízké. Večer nás čekal koncert ve společenském sále. Zpívalo se
nám velmi dobře. Publikum bylo milé, s veselím reagovalo na naše šát-

ky na hlavě při „hereckém“ znázornění sekání a hrabání louky k lidové
písni „O Čelčec“. Ohlas měla i díla
klasická. Při přátelském posezení jsme ochutnali dobroty a speciality
z domácí kuchyně našich hostitelů, a společně jsme si notovali až do
pozdních nočních hodin.
V neděli ráno jsme se vydali na okružní plavbu lodí po řece Rýn s výhledem na rozmanité stavby a historické skvosty, které se vkusně prolínají se soudobou moderní architekturou. Nepřehlédnutelné bylo např.
Muzeum čokolády, Muzeum olympiády a sportu a budova Filharmonie.
Z lodi vedly naše kroky přes most ke kolínské katedrále. Na mostě nás
zaujala ohromná spousta zámků s vyrytými jmény či monogramy, které
tam věsí zamilované páry. Při vhození klíče do řeky věří, že jejich láska
vydrží na věky. Kolínský Dóm nás ohromil svou velikostí a nádhernými
výjevy v okenních vitrážích. Obrovská katedrála, jejíž stavba trvala přes
600 let, nám připomněla náš Chrám sv. Víta v Praze. Sbormistr německého sboru nás pozval na zkoušku chrámového sboru v Dómu. Umožnil
nám tak i jiný zajímavý pohled na prostory katedrály z výšky. Sbor nám
na rozloučenou zazpíval známou píseň A. Brucknera - Graduale. Pak už
jsme spěchali rozezpívat se do baziliky St. Aposteln, kde jsme večer
uvedli dílo MUDr. Karla Martínka - Missa in Es. Bazilika vracela náš
zpěv v bohaté ozvěně a při skvělých sólech tenoristy Jana Valuška a sopranistky Barbory Antonové jsme mnozí měli husí kůži po těle. Díky
nádherné akustice kostela a výborné spolupráci naší Kantiky a hostů
z Palory se andělské tóny ještě dlouho posvátně vznášely prostorem.
Posluchači náš výkon odměnili bouřlivým potleskem ve stoje.
Po večeři v restauraci jsme se s našimi milými hostiteli rozloučili a
s písní na rtech vyrazili domů.
Děkujeme našemu předsedovi Ing. Zdeňku Zavadilovi za snahu a trpělivost při nelehké organizaci zájezdu, naší sbormistryni Ireně Blektové za pevné nervy, přesnou dirigentskou ruku, stálý úsměv na rtu a dobrou náladu (i přesto, že na koncert v bazilice nedorazily její osobní věci,
a tak dirigovala v cestovních botách). Poděkování patří Ing. Pavlu Soldánovi za precizní varhanní doprovod, na jehož nacvičení měl šibeniční
termín, dvěma děvčatům z Palory za výpomoc ve sboru a Honzovi a
Báře za krásně zazpívaná sóla nejen v Misse in Es, ale i v samostatných
programech sboru.
A v neposlední řadě děkujeme také pánům řidičům, kteří nás
s úsměvem vozili nejen v hektickém Kolíně, ale starali se o nás i během
obou cest (za to jsme jim vraceli podšálky ☺). Děkujeme také za sponzorské dary Městu Litovel a všem ostatním, kteří nás podporovali.
Za Kantiku Lea Hutařová

Stěžejní témata podzimního veletrhu: Zelená úsporám, dotace na zateplení, nízkoenergetické stavění, moderní architektura.
Stavební a technický veletrh STAVOTECH - Moderní dům Olomouc se
uskuteční ve dnech 5. – 7. listopadu 2009 v pavilonu A Výstaviště Flora a
přilehlých venkovních plochách. Jde o největší podzimní stavební veletrh
na Moravě, který přináší bohatou nabídku stavebních materiálů, výrobků,
služeb a technologií. Součástí je řada doprovodných výstav, konferencí,
seminářů a prezentací.
Co tedy návštěvníci na veletrhu najdou?
Úspory energie, nízkoenergetické stavění a využití obnovitelných zdrojů
energie jsou stěžejní témata veletrhu a jeho specializované sekce EKOENERGIE. Znamená to prezentaci dotačních programů Ministerstva životního prostředí Zelená úsporám a programu Olomouckého kraje na zateplení a výměnu oken. Celodenní seminář k nízkoenergetickému a pasivnímu
stavění, MiniVIDEOsolarFEST - komentované promítání filmů a „
videoprocházek“ z unikátních solárních instalací v ČR i cizině, spojeno se
základním poradenstvím k termickým a fotovoltaickým solárním systémům i nízkoenergetickým a pasivním domům.
Olomoucký kraj zastřešuje expozici měst a obcí Olomouckého kraje,
která je součástí již osmého ročníku přehlídky investičních příležitostí pod
názvem RegionInvest. Kromě Olomouckého kraje se zde představí města
Olomouc, Přerov, Prostějov, Šternberk a Litovel. Své místo pro prezentaci tady mají oceněné obce krajského kola soutěže Vesnice roku.

Další součástí veletrhu jsou OLOMOUCKÉ DNY ARCHITEKTURY A STAVEBNICTVÍ. Jejich program je tradičně bohatý a zahrnuje
spoustu přednášek např. k designu městského mobiliáře, mobilním mateřským školám, architektuře v zátopových oblastech, k architektonickým
soutěžím, k regeneraci okolí obchodního domu PRIOR v Olomouci, včetně jeho rekonstrukce.
Ve výstavní části této sekce se představí architektonické soutěžní i nesoutěžní přehlídky - Salon dřevostaveb, Nový domov, Stavba roku ČR
2009, Grand Prix – Národní cena za architekturu Architekt award, Přehlídka diplomových prací studentů fakult architektury, studentská soutěž
Mobilní mateřská škola a naposledy také uceleně všechny hodnocené
stavby soutěže Stavba roku 2008 Olomouckého kraje. Nechybí ani architektonická procházka. Letos zavítáme s šéfredaktorem architektonického časopisu ERA 21 Osamu Okamurou a architekty objektu z Ateliéru M1 do prostor
Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci.
Nosnou částí veletrhu STAVOTECH – Moderní dům je prezentace firem ve výstavní části. Letos více než stovka vystavovatelů představí širokou nabídku stavebních materiálů, výrobků a služeb, ale i interiérového
vybavení a nábytku. Prezentace firem doplní poradenské centrum nezávislých odborníků České komory autorizovaných inženýrů a techniků.
Nenechejte si tedy ujít příležitost a zavítejte na olomoucké Výstaviště
Flora 5. - 7. listopadu mezi 9.00 – 18.00, v sobotu do 17.00 hodin.
Volnou vstupenku najdete na vedlejší straně! Tisková zpráva

V těchto listopadových dnech se litovelské veřejnosti naskýtá nevšední
příležitost shlédnout v prostorách Výstavní síně Městského klubu zajímavou fotografickou výstavu. Chuť, odhodlání, čas i odvahu - jednoduše
„SOUZNĚNÍ“ - jak nese název výstavy, našly čtyři moravské fotokluby.
Vedle místního Fotoklubu Litovel, který je naší veřejnosti dobře znám, se
představují fotokluby Beseda z Otrokovic a Okamžiky a Reflex ze Zlína.
Představme v krátkosti hostující fotokluby:
Fotoklub otrokovické Besedy byl založen v roce 1949 jako fotokroužek
vznikajícího Závodního klubu Svit. Za uplynulých 60 let prošlo tímto fotoklubem více než 270 fotoamatérů i profesionálních fotografů; získali nespočet úspěchů na soutěžích i výstavách nejen doma ale i v zahraničí.
K nejvýznamnějším úspěchům patří umístění v Turnovském mapovém
okruhu, kdy se v dosavadní téměř čtyřicetileté historii soutěže podařilo
tomuto kolektivu zvítězit již patnáctkrát. V současné době je patronem
kulturní dům Beseda Otrokovice. Pod jeho záštitou pořádají od roku 2007
fotosalony, kde prezentují své práce spolu s přizvanými hosty. K aktivitám
patří i účast na Otrokovickém výtvarném salonu, kde vystavují fotografie i
s výtvarníky jiných oborů. Litovelská výstava je jen malým zlomkem tvorby současných členů fotoklubu Beseda Otrokovice.
Historie fotoklubu Okamžiky Zlín sahá do doby industriálního rozmachu
regionu (Baťovy závody) v období 1. republiky, kdy pravidelné schůzky
navštěvovalo více než 100 fotografů. V současnosti má klub 12 aktivních
členů, zaměřujících se především na živou fotografii, občas se ale na fotografiích jednotlivých autorů objeví i jiná témata jako krajina, krajinný detail, portrét, akt i zátiší. Fotoklub se každoročně účastní Českobudějovického mapového okruhu a jeho členové pravidelně vystavují na celostátních výstavách a zahraničních fotografických salonech. K nejvýraznějším
zahraničním aktivitám fotoklubu patří prezentace v USA, Argentině, Maďarsku, Řecku, na Slovensku a ve Francii.

Fotografická tvůrčí skupina Reflex byla založena v roce 1969 při Parku
kultury a oddechu v Gottwaldově, dnešním Zlíně. Objevovat a na citlivou
vrstvu zachycovat obrazy – reflexy okolí, to je smyslem tvůrčí aktivity
současných členů. Vlastní tvorba skupiny není záměrně vymezována či
usměrňována. Jsou to dlouholeté společné zájmy a přátelství, které udávají
směr jejich práce. Hlavním tématem je krajina, detail krajiny, městská krajina, zátiší, lidé a jejich zobrazování specifickým rukopisem každého
z nich. Členové Reflexu obesílají každoročně řadu výstav nejen v České
republice, ale i v zahraničí, kde získali řadu ocenění a čestných uznání.
Jako skupina se pravidelně zúčastňují populárního Českobudějovického
mapového okruhu. Na společných výstavách se veřejnosti představili nejen ve Zlíně, ale i např. v Kroměříži, Přerově, Brumově–Bylnici, Jindřichově Hradci, Novém Jičíně, Bystřici pod Hostýnem, Otrokovicích, Žilině, Frýdku–Místku, Moravské Třebové, Štítné nad Vláří, Uničově a nyní
v Litovli. Výstava by měla být ohlédnutím za mnohaletou poctivou fotografickou činností členů skupiny Reflex Zlín.

Tomáš Klus je mladý talentovaný zpěvák, textař a herec. V roce
2007 vyhrál zpěváckou soutěž
Czechtalent ve Zlíně a hned v dalším roce vydal u Sony BMG album
Cesta do záhu(d)by. V tentýž rok
natočil hudbu pro film Anglické
jahody a byl předskokanem sku-piny
Chinaski. Studuje herectví na
Divadelní fakultě Akademie múzických umění. Jako herce ho bylo
možno vidět třeba v seriálu Hop
nebo Trop, nebo ve filmu Šejdrem.
Písničkář vyjíždí na svou první
koncertní „šňůru“, kterou nazval po svém „tkaničkou“. S novým
albem „Hlavní uzávěr splínu“, které vy-chází v říjnu tohoto roku, ho
můžete vidět na 15 samostatných kon-certech a jedním z nich je právě
vystoupení v Litovli. Zazní zde písně nejen z nového alba, ale také
songy dosud nevydané. Kluse bude dopro-vázet kytarista Jiří
Kučerovský. Doplňme jen, že koncert ve Švandově divadle v Praze
spojený s křestem nového CD, byl vyprodán do posledního lístku.
Přijďte si i vy poslechnout jeho folk-popové písničky: Pocity,
Chybíš mi, Navěky, Marie, VeSmíru, Malčik aj. Koncert se uskuteční
ve středu 18. listopadu v 19 hod. v Koncertním sále MK Litovel. MK-

Pod tímto názvem uvede Městský klub další představení divadelní sezóny. Hrdina příběhu Josef, člen divadelního spolku, se tajně rozhodne
léčit si pocuchané nervy. Proto nastoupí jako sluha do zdánlivě poklidné
domácnosti doktora Jaroslava a jeho ženy Kláry, veliké milovnice divadla.
Jenže nic není takové, jak na první pohled vypadá. V domácnosti nastane
opravdový blázinec. Veselohra na způsob vídeňské frašky je jednou z nejúspěšnějších bláznivých komedií proslulého českého dramatika a herce
druhé poloviny 19. století. Je plná zápletek, překvapivých zvratů a komických situací.
Hrají: Jaroslava Obermaierová, Oldřich Navrátil, Martina Hudečková / Kamila Špráchalová, Julie Jurištová / Kateřina Fixová, Libor Jeník a
Jiří Hána / Mário Kubec.
Divadelní společnost Julie Jurištové odehraje toto představení ve čtvrtek 26. listopadu v 19 hod. ve Velkém sále Záložny v Litovli.
-MK-

Zavítáte-li v průběhu listopadu do Divadla P. Bezruče v Jeseníku, můžete si ve výstavní síni divadla prohlédnout velkoformátové fotografie členů litovelského Fotoklubu. Výstava připomíná nedávné šedesátileté výročí tohoto fotografického uskupení a je jednou z posledních repríz úspěšné
výstavy k významnému výročí. Po premiérové výstavě v Litovli v roce
2007 byl tento soubor fotografií k vidění i v dalších městech:
v Olomouci, Uničově, Lošticích, Svitavách, Moravské Třebové, Poličce a
Pardubicích. V Jeseníku tak jde o vůbec první výstavu Fotoklubu Litovel.
Ing. P. Dolinský

Do soutěže amatérských fotografií, vyhlášené místní akční skupinou
Moravská cesta, se zapojilo celkem 13 fotografů. Výstavka soutěžních
fotek bude putovat po regionu, v této době ji lze shlédnout ve Skrbeni,
dále poputuje do Pňovic a Haňovic, její prosincová trasa ještě není stanovena. V říjnu byla instalována v Bílé Lhotě a v Července.
Fotografie získávají body, které jim udělují sami návštěvníci. Zkuste
se hodnocení fotek také zúčastnit, je to možné i stránkách www moravska-cesta.cz.
Red.
TJ SOKOL UNČOVICE
pořádá v pátek 20. 11. 2009

KATEŘINSKOU ZÁBAVU
v Hanáckém stylu
V KD Unčovice od 20.00 hod.
Hraje AXEL Olomouc
vstupné 40,- Kč.
Vystoupení dětského souboru Hanačka
a domácích sokolek.

TURBO – legendární rocková kapela se známými hity
pondělí 2. 11., Velký sál Záložny, 19 hod.,
vstupné: předpr. 100 Kč, na místě +50 Kč
O DOBRU A ZLU
středa 4. 11., Velký sál Záložny, 10 hod., vstupné: 40 Kč
pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ, včetně veřejnosti
SOUZNĚNÍ - fotovýstava
5. 11. - 8. 12., Výstavní síň MK, PO, ÚT, ČT: 8 – 15, ST: 8 – 17, PÁ: 8 –
13, SO: 10 – 13 hod.
Vystavují: Fotoklub Litovel, Okamžiky a Reflex Zlín, Beseda Otrokovice
Vernisáž: středa 4. 11. v 17 hod.
POODHALENÁ TVÁŘ ÍRÁNU (vyprávění cestovatele V. ARNOŠE)
úterý 10. 11., Malý sál Záložny, 18 hod., vstupné: 30 Kč
v rámci „Týdne vzdělávání dospělých“, doplněno fotoprojekcí
Q VOX – mužské vokální kvarteto – koncert KPH
čtvrtek 12. 11., varna Pivovaru Litovel, 19.30 hod., vstupné: 100 Kč
JEN POČKEJ, ZAJÍCI! - nedělní divadelní pohádka nejen pro děti
neděle 15. 11., Velký sál Záložny, 15 hod., vstupné: 60 Kč, děti 30 Kč,
na místě +50 Kč
hraná pohádka na motivy ruského animovaného seriálu, Divadlo Polárka
MIROSLAV DONUTIL
úterý 17. 11., Velký sál Záložny, 19 hod., vstupné: od 150 Kč, na místě
+50 Kč
populární herec, komik a vypravěč s novým pořadem „Cestou necestou“
TOMÁŠ KLUS (folk-pop)
středa 18. 11., Koncertní sál MK, 19 hod., vstupné: předpr. 120 Kč,
na místě +50 Kč
koncert mladého, talentovaného zpěváka

Vzpomínáte si na divoké honičky v trolejbusu či na stadionu? Fandili jste spíše hodnému
zajícovi nebo zlému vlkovi? Nebo jste také
přemýšleli, kdo z nich je vlastně hodný a kdo
zlý? Kdo chytrý a kdo hloupý? Za zvuků toho
nejlepšího z ruského hudebního undergroundu
se na scénu vrací slavná vypečená dvojice!
Legendární ruský animovaný seriál z dílny Vjačeslava Kotěnočkina a
Sergeje Rusakova skýtá ideální předlohu pro pohybové jevištní ztvárnění s akcentem na výtvarnou složku díla. Díky minimu verbálních vyjadřovacích prostředků, kterými disponuje, je tento kus určen pro nejmenší
diváky. Svou akčností a komikou rozesmává již několik generací, ale
působí i v naučné a výchovné rovině. Tak jen počkejte!
Divadlo Polárka a MK Litovel vás zve na hrané představení se spoustou herců pro děti od 3 let, které se koná v neděli 15. listopadu v 15
hod. ve Velkém sále Záložny v Litovli.

Populární český herec, nadaný komik a vypravěč k nám přijede se
svým novým pořadem CESTOU NECESTOU. Potěší nás jedinečnými
zážitky nejen z cest a z lovu, ale také veselými historkami o svých kamarádech, blízkých a známých. V pořadu zazní písničky ze zpívaných
titulů M. Donutila: Balada pro banditu, Písničky z provázku a Ten báječnej mužskej svět.
M. Donutil je jedním z nejpopulárnějších českých herců. Už během studií hostoval na scéně brněnského divadla Husa na provázku a po absolutoriu sem také nastoupil do svého prvního angažmá. Vydržel tu plných sedmnáct let a ztvárnil řadu nezapomenutelných rolí (např. Nikolu Šuhaje v
Baladě pro banditu).
Zásadní zlom v jeho kariéře nastává roku 1990, kdy se stal členem činohry pražského Národního divadla. Prakticky okamžitě se stává jednou
z největších hvězd souboru a televizí i filmem velmi vytěžovaným hercem. Nezapomenutelné jsou jeho role v komediích Tankový prapor,
Černí baroni, Dědictví aneb Kurvahošigutntag. Stejně suverénně si

ADVENTNÍ TVOŘENÍ
sobota 21. 11., Koncertní sál MK, od 13 hod., vstupné: 50 Kč
- tvoření vánočních a adventních dekorací pod vedením zkušené floristky
z Olomouce, v ceně je vstup a základní materiál, přízdoby dle výběru lze
zakoupit na místě
BLÁZINEC V PRVNÍM POSCHODÍ
čtvrtek 26. 11., Velký sál Záložny, 19 hod., vstupné: od 200 Kč
divadelní komedie, hrají: Jaroslava Obermaierová, Oldřich Navrátil, Martina Hudečková / Kamila Špráchalová, Julie Jurištová / Kateřina Fixová,
Libor Jeník a Jiří Hána / Mário Kubec
12. ROČNÍK PRODEJE VÁNOČNÍ HVĚZDY
pátek 27. 11., vestibul MK Litovel, 8 – 16 hod.
pořádá SDRUŽENÍ ŠANCE za pomoci studentů GJO v Litovli
ZÁVĚREČNÁ KOLONA
pátek 27. 11., Velký a Malý sál Záložny, 18 hod., vstupné: 100 Kč, bez
místenky 60 Kč (do všech prostor vstup pouze ve společenském oblečení)
MICHAL JE KVÍTKO aneb pokropte ho vodou a nikdy nezvadne
sobota 28. 11., Velký sál Záložny, 14 hod., vstupné: 135 Kč
pořad s Michalem NESVADBOU nejen pro děti, pořadatel: Pragokoncert
Bohemia, a. s.
PŘIPRAVUJEME:
Splněná přání Jitky ZELENKOVÉ, OHROŽENÝ DRUH, Věra MARTINOVÁ
PŘEDPRODEJ: MK Litovel, nám. Př. Otakara 753, Litovel,
tel.: 585 341 633, e-mail: brustikova@mklitovel.cz
TIC (Bavi) Litovel, nám. Př. Otakara 754, tel.: 585 342 300,
e-mail: info@bavi.cz
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Mužské vokální kvarteto založeno roku 1997 studenty JAMU v Brně
koncertovalo na významných festivalech ve Španělsku, Velké Británii,
Francii, Estonsku a Izraeli. Pravidelně vystupuje také v celé České republice na samostatných koncertech i v rámci hudebních festivalů
(Svatováclavské slavnosti, Smetanova Litomyšl, Moravský podzim, Expozice nové hudby, Festival Mahler - Jihlava, Janáčkovy Hukvaldy).
Jejich repertoár zahrnuje skladby od renesance až po 20. století včetně
spirituálů, gospelů a evergreenů 60. a 70. let. V červnu 2006 kvarteto natočilo zatím poslední CD černošských gospelů a spirituálů. Soubor spolupracuje s mnoha významnými osobnostmi hudebního života (L. Mátlem,
M. Machkem, P. Fialou, M. Štědroněm, A. Piňosem a dalšími).
Vzhledem k litovelskému vystoupení v pivovaře si pro vás kvarteto připravilo pořad: KABARET Z KUFRU aneb Pivo v hlavách českých skladatelů (Bedřich Smetana – To pívečko, to věru je nebeský dar, Jiří Voskovec a Jan Werich – Půl párku aj.)
Složení: Tomáš Krejčí - umělecký vedoucí, baryton, Tomáš Badura tenor-baryton, Petr Julíček – tenor, Aleš Procházka – bas.
Zveme všechny posluchače do krásného prostředí varny pivovaru Litovel. Koncert v rámci KPH, díky generálnímu sponzorovi: Pivovar Litovel,
a. s., se koná ve čtvrtek 12. listopadu v 19.30 hod.
ovšem počíná i ve vážných a tragikomicky laděných rolích. Za
svůj výkon ve filmu Pasti, pasti,
pastičky získal Českého lva a za
roli Miroslava Norbachera ve filmu režiséra Vladimíra Morávka
Nuda v Brně (2003) byl nominován na Českého lva za nejlepší
mužský herecký výkon ve vedlejší
roli. Kromě herectví se věnuje také dabingu.
Srdečně vás zveme na zábavný
pořad, který pořádáme v úterý 17.
listopadu v 19 hod. ve Velkém sále
Záložny v Litovli. -stránka MK-

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

9.30 – 11.30 hod.
10.30 – 12.00 hod.
15.00 – 16.30 hod.
17.00 – 18.00 hod.
18.00 – 19.00 hod.
8.30 – 10.00 hod.
9.30 – 11.30 hod.
10.30 – 12.00 hod.
15.00 – 17.30 hod.
9.30 – 11.30 hod.
10.30 – 12.00 hod.
16.30 – 18.00 hod.
9.30 – 10.30 hod.
10.45 – 11.45 hod.
16.30 – 17.30 hod.
17.30 – 18.00 hod.
19.30 – 20.30 hod.
9.00 – 10.30 hod.
10.30 – 12.00 hod.

KAŠPÁRKOVO DOPOLEDNE S PROGRAMEM (děti 2,5 – 4 r.), herna 1. patro, Jana Baciak
VOLNÁ CVIČEBNA – pro děti a rodiče, skluzavka s balónky, velké míče, cvičebna 2. p.
KAŠPÁRKOVO ODPOLEDNE S PROGRAMEM (děti 2,5 – 4 roky), herna 1. patro, Jana Baciak
ANGLIČTINA HROU PRO DĚTI A RODIČE (děti 3 – 4 roky), cvičebna 2. patro, Zuzana Krištofová
ANGLIČTINA HROU PRO DĚTI A RODIČE (děti 4 – 6 let), cvičebna 2. patro, Zuzana Krištofová
CVIČENÍ PRO MAMINKY S MIMINKY (děti 3 – 12 měsíců), cvičebna 2. patro, Jana Baciak
KAŠPÁRKOVO DOPOLEDNE S PROGRAMEM (děti 1,5 – 2,5 roku), herna 1. patro, Jana Baciak
VOLNÁ CVIČEBNA – pro děti a rodiče, skluzavka s balónky, velké míče, cvičebna 2. p.
BABY KLUB SE CVIČENÍM PRO RODIČE (děti 1 – 1,5 roku), cvičebna 2. patro, Jana Baciak
EKO DOPOLEDNE PRO VŠECHNY, herna 1. patro, Monika Blažková
VOLNÁ CVIČEBNA – pro děti a rodiče, skluzavka s balónky, velké míče, cvičebna 2. p.
KLUB ARCHA – biblické příběhy pro děti, 1. (sudý týden), Pavla Eibová
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (děti 1,5 – 2,5 roku), cvičebna 2. patro, Jana Baciak
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (děti 2,5 – 4 roky), cvičebna 2. patro, Jana Baciak
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (děti 2,5 – 6 let), cvičebna 2. patro, Petra Hublarová
POHÁDKOVÁ BABIČKA – čtení a vyprávění pohádek z knížek (děti 2,5 – 6 let), cvičebna 2. patro
CVIČENÍ S DENISOU – pro maminky, babičky a holčičky, 2. patro
BABY KLUB (děti 1 – 2 roky), 1. patro, Jana Skácelová
DOPOLEDNE PRO TĚHULKY A MAMINKY S MIMINKY (děti 0 – 12 měs.), herna 2. patro,
Jana Skácelová

Vedoucí projektu:
Ing. Ludmila Zavadilová - 736 750 222, litovel@caritas.cz
Lektor cvičení, animátorka MC:
Jana Baciak – 739 246 016, mcrybickalitovel@seznam.cz
Lektor angličtiny:
Mgr. Lenka Skopalová – 606 255 642, mgr.skopalova@seznam.cz
Lektor výtvarného tvoření:
Mgr. Marie Nýdecká – 604 429 749

AKCE NA LISTOPAD
11. 11. v 19.00 hod. MUDr. NORA HRADSKÁ – VÝŽIVA DĚTÍ.
2. patro MC. Zveme maminky i tatínky na přednášku o výživě dětí,
s možností dotazů.
17. 11. v 17.00 hod.
LAMPIČKOVÝ POCHOD, USPÁVÁNÍ BROUČKŮ A ZVÍŘÁTEK,
sraz 16.45 hod. ulice Husova – budova MK.
Zveme všechny děti, rodiče i prarodiče, vyrobte si své světýlko (lampičku) a vezměte krmivo pro zvěř, půjdeme společně na chatu Doubravu.
Garant akce: MVDr. Vojtěch Grézl - starosta města Litovle a myslivec, za MC Jana Baciak
18. 11. v 9.30 hod. - LESNÍ PEDAGOGIKA, 2. patro MC.
Zveme všechny rodiče a děti, přijďte strávit příjemné dopoledne s lesníky! Dozvíte se spoustu zajímavých informací zábavnou formou vhodnou
pro děti. Jsou pro Vás připraveny hry, poznávání, ukázky trofejí, povídání o lese, zvířátkách apod.
V případě pěkného počasí bude část programu i venku. Těšíme se na Vás!
25. 11. v 9.30 hod. – EKO DOPOLEDNE s Hanou Kovaříkovou
z hnutí DUHA, 2. patro MC. Téma ekologická domácnost - praní, čištění, úklid, třídění odpadů atd. Možnost dotazů. Povídání je vhodné pro
maminky, pro děti jsou připraveny hračky, kuličkový bazének, apod.

Povídání o CHKO Litovelské Pomoraví zaujalo děti i rodiče. Foto: J. B.

MUZEUM
Léto nám skončilo, podzim i zima se mezi sebou perou o moc, a tak
je opět čas na zahájení cyklu podzimních a zimních přednášek a besed.
Výstava „Petr Linduška, sběratel“ je otevřena už jen do neděle 29. listopadu 2009, a právě k aktuální muzejní výstavě připravujeme doprovodný program. Ve čtvrtek 19. listopadu 2009 se v salonku Restaurace Muzeum od 16 hodin uskuteční přednáška s besedou s obecným názvem „O sběratelství“. Přednášku o jeho historii i módních trendech
povede Mgr. Robert Najman. Pro zájemce bude po skončení zpřístupněna končící sběratelská výstava.
RoN

NOVINKY OD LISTOPADU:
CVIČENÍ S DENISOU - zveme maminky, babičky a malé slečny přijďte se odreagovat a protáhnout tělo! Čeká nás cvičení u hudby, posilování, velké míče. Cena: 40 Kč, při zakoupení permanentky 30 Kč, cvičíme každý čtvrtek od 19.30 do 20.30 hod.
EKO DOPOLEDNE – každou středu 9.30 – 11.00 hod. (1. patro) pro
všechny, povídání o ekologii, biopotravinách, třídění odpadů – besedy
s odborníky, Ekoknihovnička, Monika Blažková
DOPOLEDNE PRO TĚHULKY a maminky s miminky (0 – 12 měs.),
každý pátek 10.00 – 12.00 hod.
(2. patro), Jana Skácelová
BABY KLUB SE CVIČENÍM PRO RODIČE – (1 – 1,5 roku) každé
úterý 15.00 – 16.30 hod., 2. patro, Jana Baciak

Na adventní čas chystá Muzeum Litovel výstavu „Posezení nad litovelskými kronikami“. Výstavu zahájí místo vernisáže beseda s kronikáři města Litovle a olomouckým archivářem, který spravuje originální
litovelské městské kroniky. Muzeum Litovel má ve svých sbírkách zajímavé kroniky, ale rádo by vystavilo i jiné, které psali nebo píší Litovelané. Obracíme se proto i prostřednictvím Litovelských novin na místní spolky, organizace, podniky, zájmová sdružení i na jednotlivce, zda
by se svými kronikami chtěli prezentovat na této výstavě, která začíná
již 3. prosince 2009 a potrvá do 20. prosince 2009. V případě zájmu
kontaktujte Mgr. Zdeňku Frištenskou, příp. Mgr. Roberta Najmana telefonicky (585 341 465), emailem (muzeum@muzeumlitovel.cz) nebo
osobně na adrese muzea (Smyčkova 795, 1. patro). Děkujeme předem
za spolupráci.
RoN

z původní olomoucké synagogy, kterou dnes
na svém místě nenajdete (připomíná ji jen několik dobových pohlednic a fotografií).
Po prohlídce jsme se přemístili na opodál se
rozprostírající židovský hřbitov, kde na nás
zapůsobilo množství kamenných stél židovských občanů, které jsou velice odlišné od
křesťanských hrobů. Jak jsme se dozvěděli,
hebrejské písmo a různé znaky podrobně popisovaly postavení i život zemřelých. Hřbitov je
v současnosti udržovaný a najdete jej bez problémů. Zato loštický židovský hřbitov, kam
nás vzal autobus na zpáteční cestě, bychom
bez průvodce hledali jen těžko. Cesta vedoucí
k cihelně a následně mezi domy nebyla značená. Hřbitov je zarostlý vysokou trávou a není
moc udržovaný. Je opraveno jen několik hrobů, a to převážně z dotací, které získá občanské sdružení Respekt a tolerance, jehož je náš
průvodce pan Luděk Štipl předsedou.

Na rok 2009 si Muzejní společnost Litovelska naplánovala 2 zájezdy. Ten první jsme
uskutečnili v květnu návštěvou Letohradu,
druhý jsme volili na září. Dne 26. září 2009
jsme se v 8 hodin ráno sešli na náměstí
v Litovli a společně se autobusem vydali za
poznáním židovské historie. První zastávka
byla v Lošticích, kde už na nás čekal pan Luděk Štipl, který se už mnoho let zabývá židovskou problematikou obecně s důrazem na komunity v blízkém okolí Litovle a Mohelnice.
Výklad zahájil před synagogou v Lošticích,
která nás všechny překvapila svou velikostí.
Následně nás pozval dovnitř k prohlédnutí výstavy. Usedli jsme do starých dřevěných lavic
a pozorně poslouchali poutavé vyprávění o
historii synagogy i příběhy ze života vybraných židovských rodin z Loštic. Za 2. světové
války bylo odvezeno 59 židovských občanů do
Terezína, zpátky se vrátili jen tři. Synagoga
pak hodně chátrala. Doba, po kterou nebyla
využívána, se podepsala na její dnešní podobě.
V roce 1988 již na stole leželo připravené rozhodnutí, že bude zbourána. Nedošlo k tomu
jen proto, že tamní občané sepsali petici na zá-

chranu této památky. V současné době se peníze získané od sponzorů a z nejrůznějších dotací vynakládají na zpevnění celé budovy, a to se
v horizontu několika let snad podaří dotáhnout
do úspěšného konce. V Lošticích jsme měli
kvůli technické závadě autobusu neplánovanou
přestávku, kterou účastníci zájezdu využili
různě (někteří šli do cukrárny, jiní nakoupit
tvarůžkové speciality, někdo se nechal zlákat
do Památníku Adolfa Kašpara).
Krátce po půl dvanácté jsme odjeli linkovým
autobusem do Mohelnice, kde se dočkal i náš
žaludek. Po dobrém obědě nás všechny přepravil náhradní autobus do Úsova, kde jsme nejprve navštívili krásně opravenou židovskou
synagogu. I zde jsme usedli do lavic a výklad
pana Štipla nám přiblížil historii úsovských
židů i samotné synagogy. Ze současnosti je zajímavý poznatek, že se opravovala 14 let při
nákladech 14 milionů Kč a veřejnosti byla
v novém kabátu zpřístupněna v loňském roce.
Nachází se zde i na židovskou problematiku
specializovaná knihovna a studovna. Na kůru
je zpřístupněna stálá výstava věnovaná židovské historii, kde máte mj. možnost vidět vitráž

Přesto jsme se dostali k místní zajímavosti –
hrobu významného židovského občana, který
připomíná sarkofág a odborně se mu říká tumba ( na fotografii).
Původně plánovaná návštěva úsovského
zámku a jeho Lovecko-lesnického muzea se
z časových i technických důvodů tentokrát nekonala. Snad nám to účastníci zájezdu prominou. Jinak jsme slyšeli vesměs kladné ohlasy, a
tak nás, členy výboru Muzejní společnosti Litovelska, čeká v příštím roce nelehký úkol –
udržet nastavenou laťku a připravit pro naše
členy i příznivce další zajímavé zájezdy.
Za účastníky zájezdu Libuše Grohmanová
a RoN, foto RoN

Karel Faltýnek: Vyprávěnky starého hrnčíře. Pověsti z Litovle.
Muzejní společnost Litovelska, Kirri o. s. a
Muzeum Litovel připravili pro všechny příznivce literatury a dobré zábavy křest publikace
„Vyprávěnky starého hrnčíře. Pověsti z Litovle.“, jejímž autorem je člen Muzejní společnosti
Litovelska pan Karel Faltýnek. Slavnostní zahájení akce proběhlo v sobotu 17. října 2009 krátce po 16. hodině. Ve velkém výstavním sále
všechny přivítal vodník, který pozval vrchnost
v kostýmech, aby dohlížela na průběh slavnostního podvečera. Předseda Muzejní společnosti
Litovelska v převleku hrnčíře poděkoval Olomouckému kraji za finanční podporu, popřál
všem pěkný zážitek a předal slovo autoru publikace, který pohovořil o jejím vzniku. Karel Faltýnek čerpal z pozůstalosti po panu Josefu
Lamrovi st., litovelském hrnčíři a kamnáři, jehož
jedním z posledních přání bylo, aby úsilí, které

věnoval shromažďování nejrůznějšího materiálu
o „svém“ řemesle, bylo završeno veřejnosti přístupnou knihou. K realizaci jeho přání významnou měrou přispěl syn Václav Lamr, autor ilustrací a znalec prostředí starých hrnčířských dílen. Umělec, dnes žijící v Praze, za námi přijel
s manželkou i synem, rodinu zde reprezentoval
také současný litovelský hrnčíř a kamnář Josef
Lamr, bratr Václava. Ukázku z nové publikace,
kde kvůli autentičnosti nechybí přímé řeči
v hanáčtině, přednesl „hrnčíř“ Robert Najman.
Následoval křest vodou z litovelské studánky a
slavnostní přípitek. Tím byla ukončena oficiální
část a následoval volný program, který mohli
hosté využít k debatě s autory, autogramiádě nebo ochutnání stylového občerstvení, které připravil sám hastrman.
RoN, foto Miroslav Burián

V srpnovém čísle Litovelských novin vyšlo
zajímavé vyprávění pana Sonntaga o životě i
jeho vzpomínání na Jana Opletala. Uvědomil
jsem si, že dnes je opravdu již jen velmi málo
žijících přímých svědků oněch událostí před
70 lety. Jedním z nich je i můj strýc, PhDr.
Metoděj Klučka, nar. 2. 8. 1916. Rozjel jsem
se tedy za ním do jeho současného místa pobytu v Domově seniorů ve Víceměřicích u Nezamyslic a poprosil o jeho vzpomínky. Zde jeho
vyprávění.

Ubytován jsem byl na Hlávkových kolejích.
Já studoval latinu, řečtinu a němčinu, Opletal
zase medicínu, ale pochopitelně jsme se setkávali každý den, při obědě a podobně. Byl znám
svými komunistickými názory. Když se blížilo
datum 28. října 1939, vyzýval každého k účasti na oslavách státního svátku, byť byly oficiálně zakázané. Říkal, že by byl hřích zůstat doma, musíme vyrazit ven ukázat naše pravé
smýšlení. Onoho dne Němci hlídali vstupy na
náměstí a mě s kamarádem zastavili poblíž
Karlova náměstí. Se zbraní v ruce a slovy
zurück nás hnali zpět. Při demonstraci na Václavském náměstí a nastalé střelbě Opletal najednou řekl… „něco mě chytlo do břicha, štíplo to jak jehla…“ a pak padl na zem. Byl převezen do nemocnice, kde byl operován, ale trpěl vysokými horečkami a o pár dnů později,
11. listopadu, svému zranění podlehl.
Jeho tělo bylo uloženo v rakvi v márnici, ale
když ho vynášeli ven do pohřebního vozu na
převoz na nádraží a odtud pak po železnici dál,
nastalo velké srocení studentů, a nepokoje pak
pokračovaly v ulicích, lidé strhávali německé
nápisy, zpívalo se Hej Slované, Kde domov
můj a tak podobně. Marné byly snahy organi-

zátorů Hlávkovy koleje tomu zabránit, neboť
oni ručili svým životem, že k nepokojům nedojde.
Pohřeb samotný byl v patronaci církve československé, jejíž byl Jan Opletal příslušníkem. Byl to pohřeb tichý, kněz měl zakázáno
při loučení promluvit. Jen tatínek si povzdechl… „jak měl ten náš Janek žet, kdež bel checené do břocha“.
V noci ze 16. na 17. listopad jsem uslyšel
rány na dveře a výkřiky öffnen, öffnen. Ubytováni na koleji jsme byli po dvou, ale jako student posledního ročníku jsem měl nárok na samostatný pokoj. Ptal jsem se souseda, co se
děje, on na to, že si jdou pro nás Němci a že se
už obléká. Pak bušili na moje dveře, ale já jim
neotevřel a slyšel jsem, jak se ti dva venku radí, jeden že na mne počká a druhý půjde dál.
Pak jsem přece jen otevřel a dostal facku
s tím, ať se obleču a jdu ven. Měl jsem na sobě
sako, tak jsem přirozeně sahal po kravatě, on
na to, že budu spíše potřebovat kabát. Věci ať
nechám tak jak jsou, i hodinky ať tam nechám.
Měl jsem strach o knihy, většinou jsem je měl
půjčené z knihovny, ale byl jsem ubezpečen,
že všechno bude sepsáno a vráceno. A v tom
měl pravdu, byli opravdu pořádní, nic se neztratilo.
Byl jsem v první várce, kterou převezli na
Ruzyň, v tom jsem měl i trochu štěstí; dostal
jsem jen pár facek a šťouchanců, ty co přivezli
po nás pak už opravdu mlátili se slovy
„kdybyste nedemonstrovali, nebyli byste tady“. Celý den se pak dělal jmenný soupis a na
které koleji je kdo ubytován. Nejvíc se sháněli
po Martishniggovi, to byl jeden z těch organizátorů, který ručil svým životem, že nedojde k
nepokojům. Toho ale nedostali.
V poledne prvního dne pak bylo zastřeleno 8
studentů a jeden docent, tedy, neviděli jsme to,
ale slyšeli jsme výstřely. Na konci dne pak byli
propuštěni studenti, kterým nebylo ještě 20 let,
studenti německé národnosti a studenti jiných
národností. Ráno v 5 hodin nás pak odvezli na
Masarykovo nádraží a nacpali do vagónů, hlídaných z obou stran vojáky. Jeli jsme až do
Drážďan, kde byla hodinová přestávka, během
které nám sestry od Červeného kříže donesly
chleba a otevřené masové konzervy.
V cestě jsme poté pokračovali až do koncentračního tábora Sachsenhausen. Při vystupová-
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Dovolujeme si Vás pozvat na shromáždění u příležitosti
DNE BOJE STUDENTŮ ZA SVOBODU
SV OBODU A DEMOKRACII
Spojené se vzpomínkou na události 17. listopadu 1939 a 1989.
Součástí vzpomínkového aktu bude položení květin k pomníku Jana Opletala
a zasazení pamětní lípy jako připomenutí 70 let od událostí podzimu 1939.
13. listopadu 2009 13.00 hodin
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ u příležitosti 20. výročí sametové revoluce

JINDŘICH ŠTREIT

NORMALIZACE

Slavnostní zahájení výstavy: 13. listopadu 2009 po ukončení pietního shromáždění
AULA GYMNÁZIA

ní nás tam uvítali kopanci, ranami a bitím.
Ubytováni jsme byli v počtu asi 150 v jedné
ubytovně, spali na slamnících, raději 2 až 3
pohromadě pod jednou dekou, abychom se
mohli alespoň trochu zahřát. Měli jsme na sobě jen lehké šaty, kabáty měli jen ti, kteří chodili do práce. Jídla pramálo, ráno kousek chleba a snad sekané nebo co to bylo. Nejhorší bylo sčítání na appelplatzu, jednou se jeden Polák schoval do uhlí a oni se nemohli dopočítat,
to jsme tam stáli tři hodiny. Dohromady nás
tam bylo 1000 studentů z Prahy a 200 z Brna.
Blížily se Vánoce a my doufali, že nás pustí
domů. Ovládal jsem němčinu i zeptal jsem se
jednoho Němce, proč nás tady drží, a na jak
dlouho, vždyť jsme přece vůbec neprošli žádným soudem. Odpověděl, že pokud jsme neprošli soudem tam u nás, tak tady už se soudu
nedočkáme. To nevypadalo dobře.
Mezitím se mi těžce roznemohl tatínek, a tak
rodina sepsala o situaci dopis v němčině, potvrzený obecním úřadem, v němž žádala mé
propuštění z humánních důvodů. Kupodivu to
zabralo a byl jsem v prvé skupině 30 studentů,
která byla propuštěna. Odvezli nás autem do
Prahy, tam nám dali civilní oblečení a ještě
před Vánocemi jsem byl doma. Tatínek zemřel
27. prosince toho roku a pan farář u pohřbu
nezapomněl připomenout, že mu bylo dopřáno
rozloučit se se synem, který se vrátil z daleké
ciziny.
O týden později po nás byla propuštěna ještě
jedna várka studentů v počtu 30, a to na přímluvu protektorátního prezidenta Háchy. Posledních 65 studentů pak bylo propuštěno z koncentračního tábora až před Vánocemi v roce 1942.
Zapsal a fotografoval: Mgr. Miroslav Klučka

Soutěž pokračuje! Máme 17 soutěžících. Výherci jsou: pánové Martin Solovský z Řimic,
Jiří Faltýnek z Rozvadovic, sl. 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.

V měsíci září se ještě uskutečnily některé akce Seniorklubu, o kterých jsme zatím neinformovali. Zájezd do Velkých
Losin byl beznadějně vyprodán a ti, co jej absolvovali, nelitovali. Měli
možnost navštívit hned dvě národní kulturní památky – renesanční zámek
a evropský unikát – ruční papírnu. Původní tvrz z 15. století nechal na
konci století 16. přebudovat v zámek Jan ze Žerotína. O století později
toto místo proslulo inkvizičními procesy, které se odehrávaly v zámecké
soudní síni a sálu. Těmito událostmi se nechal inspirovat Otakar Vávra natočil tu film Kladivo na čarodějnice. Ruční papírna funguje nepřetržitě
již čtyři století a v roce 2002 byla vyhlášena národní kulturní památkou.
Na závěr si účastníci prohlédli i dřevěný kostelík v Žárové. Zážitků bylo
plno a přání všeobecné – dále je eminentní zájem o zájezdy na zajímavá
místa v naší zemi.
Podstatnou část diváků tvořili senioři na programu Hanácké ambasády i
na zájezdu Muzejní společnosti Litovelska, o.s. „Za židovskými památkami regionu“, kdy jsme stihli prohlédnout v Lošticích a na Úsově židovské
synagogy a hřbitovy, navíc pak Muzeum Adolfa Kašpara v Lošticích. Nakoupili jsme si i chutné tvarůžkové speciality, ale hlavně dověděli jsme se
takovou spoustu zajímavostí, že jsme nebyli ani schopni je řádně zaznamenat. Ukazuje se, že spolupráce s MSL je oboustranně výhodná a velmi
patřičná.
Na besedě s velitelem Městské policie Litovel Bc. Lubomírem Brozou
bylo 42 návštěvníků a informace pro všechny zúčastněné byly více než
potřebné a hlavně aktuální. Množí se případy okradených a podvedených
seniorů různými „vykuky“; zloději dokáží využít opomenutí nebo nepozornosti a neštěstí je tu. Řada dotazů na činnost a pravomoci MP ukázala,
že ne všem je úplně jasné, jaké je poslání této policie a jak je s ní možno
spolupracovat při prevenci kriminality. Akce nejen zajímavá, ale hlavně
poučná.
Na začátku října jsme navštívili Moravské divadlo v Olomouci, představení operety Franze von Suppého „Bocaccio“. Opět zájemců bylo více,
než mohl pobrat autobus, takže těm, na které se nedostalo, budou přednostně nabídnuty vstupenky na další divadelní zájezd v prosinci. Jednu
z hlavních rolí hrál Litovelák Jan Valušek, kterého dobře pamatujeme
z ochotnických vystoupení i z hudebních akcí GJO. Krásně sladěné sbory
a perfektní výkony nám dodaly dobrou náladu a bylo konstatováno, že šlo
o mimořádný kulturní zážitek.
Účast na tanečním odpoledni s „Věrovankou“ i besedu s dr. Vymětalem
zhodnotíme příště, teď zveme na schůzku seniorů ve středu 11. 11. od 16
hodin do jídelny DPS a na společnou akci s Mateřským centrem Rybička
v úterý 17. listopadu – lampičkový průvod a vítání paní Zimy. Vyjdeme
v 17 hodin od Městského klubu směrem na Doubravku a věříme, že mezi
dětmi uvidíme nejen rodiče a prarodiče, ale i další seniory, kterým možná
chybí pohled do rozzářených dětských tváří. Vezměte s sebou lampičku a
krmivo pro zvířátka. Přijďte, nebudete litovat!
Chystáme již uvedený zájezd do divadla i posezení s vedením Města Litovel a představiteli organizací, se kterými spolupracujeme. Včas pozveme
i vás. Tato setkání se pomalu stávají tradicí a jeví se jako velmi potřebná
nejen pro vyjasnění některých otázek, které nás v našem městě zajímají,
ale jsou i možností se více poznat a najít další potřebné kontakty pro vzájemnou komunikaci.
Samospráva Seniorklubu děkuje Radě města Litovle za uvolnění finančních prostředků na modernizaci sauny a vedení Technických služeb, jmenovitě řediteli, Ing. Karlu Zmundovi, za to, že znovu máme možnost využívat toto vynikající zařízení v plné míře, včetně ochlazovacího bazénku.
Realizací ranního plavání a umožněním návštěvy moderní sauny dává
Město Litovel plně na vědomí, že mu situace seniorů lhostejná není a že
jim dle možností dává šance k aktivnímu životu i v tomto věku. Díky! h.j.

Datum konání: 14.listopadu 2009
Místo konání: obec Střeň a okolí
Historie: 8.ročník (pořádáno v letech 1991-1993, 2005-2008)
Počet startujících v roce 2008: 130 závodníků, 70 dětí
Počet diváků v roce 2008: 200
Pořadatel: Cyklistika Střeň o.s., Info: www.stren-cyklokros.cz

Od středy 14. října letošního roku je opět po rekonstrukci ochlazovacího bazénu otevřena městská sauna. V průběhu léta se rozhodovalo o
jejím dalším osudu; Krajská hygienická stanice Olomouc zastavila provoz ochlazovacího bazénku a povolila ochlazování po pobytu v sauně
pouze pod sprchami. Technické služby Litovel jako provozovatel sauny
provedly mezi návštěvníky anketu o názoru na tento problém, a tak si
přímo u milovníků saunování ověřily názor, že vyřazením ochlazovacího bazénu ztratí sauna velký kus své přitažlivosti a dojde ke snížení návštěvnosti. V tomto smyslu předložily TS orgánům Města Litovel návrh
na repasi ochlazovacího bazénku v hodnotě cca 300 tis. Kč. Rada i zastupitelstvo v rámci rozpočtových změn s tímto záměrem souhlasilo a
akce byla okamžitě zahájena.
Repasi bazénku prováděla firma BWS Přerov. Spočívala v nahrazení
stávající technologie úpravy vody za výkonnější a modernější způsob.
Nové technologické vybavení s recirkulační úpravnou tak zajišťuje jakostní bazénovou vodu v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR. O pravidelnou bakteriologickou kontrolu kvality vody se jako
v minulých letech bude starat renomovaná laboratoř LITOLAB Chudobín, se kterou mají Technické služby velmi dobré zkušenosti. TS Litovel se rovněž zaregistrují do elektronické databáze „PIVO“, a tak budou
moci pružně reagovat na výsledky laboratorních rozborů. V případě nevyhovujících výsledků kvality vody ihned provoz zastaví a odpovědně
tak zajistí ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví.
Provozovatel sauny věří, že toto opatření přivede do SAUNY MĚSTA LITOVEL ještě více zájemců z Litovle a blízkého okolí.
PROVOZNÍ DOBA SAUNY:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

sanitární den
14.00 – 21.00 hod.
MUŽI
14.00 – 21.00 hod.
MUŽI
14.00 – 18.00 hod.
ŽENY
18.00 – 21.00 hod. PÁRY a ŽENY
Pátek
14.00 – 21.00 hod.
MUŽI
Jednotlivé vstupné pro dospělé
70,- Kč/2 hod. saunování
děti, studenti a senioři
50,- Kč/2 hod. saunování
Permanentní vstupenka pro 10 návštěv
500,- Kč
Permanentka pro seniory pro 10 návštěv
450,- Kč
Možnost prodeje za hotové i na fakturu.
Skupiny zájemců do 16 – 20 osob na obj. předem
1.000,- Kč/ 2 hod.
Kontakt: sauna tel. 585 371 109

Technické služby Litovel

NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA
V LITOVLI
Město Litovel – HORSTAV Olomouc spol. s r.o.
– OSBD Olomouc se sídlem v Uničově

Lokalita: Severní II – Zahájení: 4. Q 2009 – 1. Q 2010

NEVÁHEJTE, VYBÍREJTE RYCHLE,
již 40 % bytů zamluveno!

1. etapa: 15 bytových jednotek, 7 garáží
min. fin. vklad:
byt 3+KK od 550,- tis. Kč,
byt 2+KK od 358,- tis. Kč.
informace: www.litovelbyty.cz, tel.:
585 004 449 (OSBD Olomouc), 585 153 250 (MěÚ Litovel)

SPORT SPORT SPORT
ZIMNÍ NABÍDKA
- LISTOPAD AŽ ÚNOR -

Ščučková Jiřina Bike Team Kola Kaňkovský
se stala jednoznačnou vítězkou Moravského poháru v kategorii žen a po loňském prvenství
v celkovém pořadí Českého poháru tak stále potvrzuje svoji dobrou sportovní úroveň.
Cyklistická sezóna je u konce a u konce je i
prestižní celoroční soutěž v silniční cyklistice na
Moravě, Moravský pohár – Olimpex 09. Slavnostní vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií
bylo provedeno dne 10. 10. 2009 ve Zborově u
Zábřeha n. M. Vyhlášeni byli nejlepší dle pravidel Sk-Mp a časovkářský pohár. Zde vám přinášíme přehled jednotlivých vítězů v kategoriích:
MP 09 – celkové pořadí:
Muži A - Blinka Luděk Silný team Uničov I,
Ženy – Ščučková Jiřina BIKE TEAM
Muži B – Homola Libor KCK Cykloteam Zlín,
Muži C – Skopal Luděk SK TOMA Olomouc,
Muži D – Slezák Josef KCK Cykloteam Zlín I.,
Muži E – Holomek J. Klub čs. cyklist. Litomyšl
MP 09 – časovkářské pořadí – celkově
Muži A – Blinka Luděk Silný team Uničov I,

Ženy - Ščučková Jiřina BIKE TEAM
Muži B – Pohanka Libor KC Brno,
Muži C – Skopal Luděk SK TOMA Olomouc,
Muži D – Slezák Josef KCK Cykloteam Zlín I.,
Muži E – Masný Milan Racing Olešná Fr.–Míst.
MP 09 – družstva – celkové pořadí
1. SK TOMA Olomouc
948
2. Silný team Uničov
935
3. KCK Cykloteam Zlín I.
915
Ščučková Jiřina v letošní sezóně obhájila celkem 13x první místo, 6x druhé místo, 4x třetí
místo – z toho druhé a třetí místo z Mistrovství
Evropy Masters (silnice, časovka jednotlivců),
Mistryně České republiky S.A.C. - časovka jednotlivců, Mistryně Slezského poháru – časovka
jednotlivců, celková vítězka Moravského poháru – celkové pořadí i celkové pořadí časovkářského poháru. Sedmé místo Mistrovství světa
Masters – časovka jednotlivců, páté místo Mistrovství střední Evropy – maraton.
Blahopřejeme k dosaženým výsledkům!
www.michalfrantik.cz

Florbalová sezóna je již v plném proudu, a
tak vám přinášíme první informace o tom, jak
se daří našim florbalistům.
Začneme od těch nejstarších. Muži hrají Ligu Olomouckého kraje a své první dva zápasy
odehráli v Šumperku. V prvním utkání narazili
na domácí Asper. Naši muži drželi s favoritem
po celou dobu zápasu krok, ale závěr jim bohužel nevyšel a prohráli 6-4. Ve druhém utkání
nastoupili proti Sokolu Mohelnice. Nebýt pokaženého začátku utkání, kdy po sedmi minutách svítilo na ukazateli 4-0 pro hráče Sokola,
zápas by vypadal úplně jinak. Naši hráči pak
vrhli všechny síly do vyrovnání, což se jim bohužel nepodařilo. Několikrát se soupeři přiblížili na rozdíl jediné branky, ale na víc se bohužel nezmohli. Po zápase tak litovali těch prvních čtyř gólů, protože právě ty dělaly brankový rozdíl. Litovel – Mohelnice 5:9. Po prvních
dvou kolech tedy našim mužům patří 8. místo
v 11členné tabulce.

To juniorům se v 3. lize – divize VII daří o
poznání lépe. Po čtyřech kolech jim patří 5.
místo z 9 týmů. V prvním zápase se střetli se
ZŠ U Stadionu Uničov a dostali pořádný výprask 8:0. Ve druhém zápase se střetli s týmem
FBC Starhill. Na hráčích byl vidět ještě smutek
z předchozího zápasu, ale dokázali se otřepat a
porazit Starhill 5:4. Třetí zápas představoval
litovelskou exhibici. Junioři si v pohodovém
tempu poradili s Piráty z Brodku 7:1.
V posledním zatím odehraném zápase nastoupili proti hráčům z FBS Olomouc. Zápas byl
po dvou třetinách vyrovnaný 4:4, ale v poslední třetině se už projevila únava našich hráčů,
protože kvůli velké marodce měli jen jednoho
hráče na střídání, a podlehli Olomouci 6:4. I
tak by ale zasloužili obdiv za předvedený výkon, protože tempo zápasu bylo vysoké.
Mladší žáci hráli první dva zápasy až 18. října, tedy po uzávěrce Litovelských novin, ale
věříme že to byly vítězné zápasy.
Vaši florbalisté ☺

V minulém měsíci jsme uspořádali na kuželně Modrá hvězda 37. ročník memoriálu R.
Winzingera a J. Skály za účasti 13 družstev.
Vítězem se stalo družstvo TJ Tatran Litovel
A, 2. místo obsadil Radotín Praha a 3. místo
Rychnov nad Kněžnou. V soutěži jednotlivců
zvítězil Dvořák Pavel z Radotínu Praha v novém rekordu kuželny výkonem 478 poražených kuželek na 100 hodů.
V měsíci září jsme zahájili novou sezónu.
Po pěti odehraných kolech můžeme říct, že
úvod soutěže vyšel našim družstvům parádně.
A družstvo je bez prohry na 1. místě v severomoravské divizi. B družstvo je v krajském
přeboru zatím na 7. místě s minimální ztrátou
na vedoucí příčky. Družstvo C je v okresním
přeboru na 2. místě a družstvo D na 4. místě.
Ve 2. lize dorostenců jsou naši chlapci rovněž
bez ztráty bodu na 1. místě.
Kamil Axmann, org. pracovník

Společnost PAPCEL, a.s. již 19. února letošního roku podepsala předběžnou smlouvu
s významným ruským papírenským kombinátem OOO SUCHONSKIJ CBK, která byla jasnou deklarací záměru obou smluvních stran
realizovat náročný projekt dodávky papírenského stroje (second-hand + jeho renovace) a
nové přípravny látky na výrobu balicích papírů. Papcel se v této smlouvě angažuje jako generální dodavatel.
Objem kontraktu 29,67 mil. EUR znamenal
mnoho usilovné práce na dotažení smlouvy
z pohledu financování celé akce. Zde se již tradičně stala naším vyjednávacím partnerem
Česká exportní banka (ČEB), se kterou jsme
v předešlých letech realizovali podobné projekty na dodávky papírenských strojů pro ruské zákazníky, mj. dodávku nového papírenského stroje pro rusko-německý koncern ve
výši cca 22,5 mil. EUR.

Vzhledem k hospodářské situaci a rozsahu
projektu byla jednání o financování projektu náročná a vyžádala si několikeré doplnění finančních, obchodních a marketingových údajů ze
strany konečného zákazníka. Společným úsilím
se podařilo zajistit všechna nezbytná data, na
základě kterých mohla banka provést analýzu
finanční situace konečného zákazníka a také posoudit celkovou návratnost této investice.
Následným milníkem ve vývoji projektu bylo
1. září 2009, kdy byla podepsána finální verze
smlouvy se zákazníkem. Počínaje tímto dnem
již bylo vše připraveno ke spuštění projektu a
všechny potřebné údaje byly předány do rukou
zástupců finančního ústavu.
V úterý 13. 10. 2009 na zasedání představenstva ČEB bylo projednáno a odsouhlaseno financování projektu dodávky papírenského stroje
a přípravny látky pro OOO SUCHONSKIJ
CBK v plné výši. Tímto rozhodnutím dostala

firma Papcel, a.s. zelenou pro start objemově
doposud největšího kontraktu v její historii.
Celý projekt však tímto dnem teprve začíná.
Mezi první kroky bude patřit podepsání příslušných úvěrových smluv se zákazníkem a bankou
a dále pak provedení všech přípravných prací
nutných pro začátek realizace, který předpokládáme na počátku roku 2010.
Vládní podpora českých firem prostřednictvím exportního financování je velmi významná,
a to zejména pravě dnes, kdy téměř všechny firmy pociťují negativní dopad celosvětové ekonomické recese. Exportní financování se pak stává
významnou konkurenční výhodou při získávání
nových zákazníků v zahraničí.
Velmi oceňujeme přístup představitelů ČEB i
EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost) a zejména jejich aktivní spolupráci při řešení nových investičních projektů naší společnosti. Ing. Tomáš Otáhal, vedoucí marketingu

Jazykové služby všeho druhu
Němčina, ruština, angličtina, italština
10 až 40 hodin dle možností a schopností
RYCHLE A ELEGANTNĚ – RENOMA NEI
ZÁJEMCI – pošt. schránka CHOŘELICE 1155

Prodám byt 2+1 v OV na ul. Novosady v Litovli. Byt je ve 4. NP, užitná plocha

54 m2, samostatné pokoje, parkety, klidná
lokalita, parkování před domem. Dům je po
revitalizaci, zateplen, s novými plastovými
okny. Byt je volný k okamžitému nastěhování. Cena 790 tis. Kč. Tel.: 608 756 600.

Prodám byt 2+1 v OV na ul. Vítězná
v Litovli. Byt je ve 2. NP s výtahem. Dům
je po revitalizaci, zateplen, s novými plastovými okny. Byt má vlastní ÚT a ohřev
TUV, je volný k okamžitému nastěhování.
Tel.: 608 756 600

SAUNA MĚSTA LITOVLE
provozovaná

TECHNICKÝMI SLUŽBAMI LITOVEL, p. o.
informuje své příznivce, že po stavebních úpravách
ochlazovacího bazénku byl provoz znovu ZAHÁJEN
Provozní doba, ceny a další zůstává beze změn.

TĚŠÍME SE NA HOJNOU ÚČAST SAUNUJÍCÍCH
S.E.P. – reality NABÍZÍ:
Tel: 585 342 086, 606 780 378
Poděbradova 751, 784 01 Litovel

• prodej RD Brníčko u Uničova 4+1, novost., poz.
500 m2, cena v RK.
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• pronájem bytu 2+kk, Litovel, 45 m , 3.p., zař.,
náj. 4.700,- Kč/měs. + energie

• prodej cihl. bytu 3+kk, OV, Litovel, 89 m2, 1. p.,

výst. RD s nutností zřídit inž. sítě (cca 550 tis.), c.
470 tis. vč. projektu + zřízení IS

• prodej cihl. bytu 3+kk, DR, Litovel, 74 m2, 3. p.,
novostavba c. 1,5 mil. Kč

• pronájem nebyt. prostor v Uničově, 2.500 m2,

vhodné pro výrobu, skladování apod. Volné od
11/2009, náj. 100.000,- Kč/měs. + energie.

• prodej cihl. bytu 2+1, OV, Litovel, 60 m2, 2.p.,

• zprostředkováváme prodej nové výstavby 17-ti

ANTÉN, SATELITŮ

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

• prodej pozemku v Litovli, 809 m2, určený pro

po celk. rek., garáž, zahrádka. c: 1,89 mil. Kč.

♦ MONTÁŽE A OPRAVY

KAMENICTVÍ

balkón, 2x sklep. c. 1,1 mil. Kč

♦ SPEKTRÁLNÍ

ANALÝZA SIGNÁLŮ

RD v lokalitě Křelov – Břuchotín, bližší info:

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

V Litovli, 1. listopadu 2009. Uzávěrka příštího vydání Litovelských novin: 20. listopadu 2009
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Za uveřejnění obchodního inzerátu účtujeme za 1 cm2 plochy 10,- Kč, na první a poslední straně 18,- Kč. Sleva: při opakování inzerce 10 %,
půlroční předplatné 20%, celoroční předplatné 30 %. Všechny požadavky na inzerci i příspěvky přijímáme na adrese:
Městský úřad Litovel, Redakce Litovelských novin. Tel.: 585 153 147, e-mail: litovelskenoviny@mestolitovel.cz.

