
 
Z obsahu: 

Slavnostní otevření kaple sv. Jiří 

Téměř po 90 letech (poslední bohoslužba zde 
byla sloužena v r. 1925) se do opravené kaple 

sv. Jiří v Litovli navrací důstojný život, kaple 
bude sloužit církevním, kulturním a vzděláva-
cím účelům. Vzácná gotická památka dochova-
ná ve své původní podobě bez pozdějších ruši-
vých stavebních úprav je ojedinělá v celém 
Olomouckém kraji, významem se řadí hned za 
Přemyslovský palác a kostel v Mostkovicích u 
Prostějova. Po dvou letech, kdy nejvíce času si 
vyžádalo restaurování interiéru kaple, se zchát-
ralý objekt opět zaskvěl ve své původní kráse. 

Slavnostního otevření kaple se dne 24. břez-
na 2011 zúčastnili významní zástupci investo-
rů, církevních hodnostářů a státní správy. 

Monsignore Jan Graubner hned v úvodu 
požehnal kapli, zazněl úryvek z evangelia. 

Kaple byla opravena díky finanční pomoci  
z Norských fondů, které se na nákladech podí-
lely 85 %. Bylo proto velmi potěšující, že slav-
nosti se zúčastnil zplnomocněný velvyslanec 
Norska v Praze pan Jens Eikaas. Norsko přispí-
vá významným podílem do evropských fondů, 
v příštích pěti letech chce investovat v ČR 3,3 
miliardy korun. Z prostředků je celá polovina 
určena na udržení kulturního dědictví.  

Od pana Eikaase jsme z úst překladatelky 
slyšeli tato povzbudivá slova: Bez naší historie, 
bez naší kultury bychom byli ztraceni. V této 
globální době se musíme snažit o uchování 
kulturního dědictví. Ztracené kulturní dědictví 
už nemůže být nalezeno, neseme odpovědnost 
za jeho uchování pro budoucí generace. 

Hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík 
ve svém proslovu mimo jiné uvedl, že duchov-

ní rozměr by se měl stát hlavním smyslem 
života, ne jeho konzumní zaměření.  

Starosta města Ing. Zdeněk Potužák řekl, že 
jako občané Litovle jsme rádi, že tento prostor 
bude zase žít, osobně poděkoval panu faráři 
Josefu Rosebergovi, který opravu kaple inicio-
val. Také přítomný senátor Karel Korytář oslo-
vil účastníky slavnostního aktu. 

Pan farář Josef Rosenberg při této příležitosti 
poděkoval všem, kteří se svým podílem nebo 
rozhodnutím zasloužili o obnovu kaple, v první 
řadě, monsg. Graubnerovi, Norskému králov-
ství, Olomouckému kraji a Městu Litovli, které 
se na obnově podílelo i finančně. 

Stavební práce provedla Litovelská stavební 
společnost, dozor nad pracemi vykonával Ná-
rodní památkový ústav Olomouc, restaurování 
se ujala ak. mal. Dočekalová. O toky potřeb-
ných finančních prostředků se staralo Minister-
stvo financí ČR, jehož přítomným zástupcům 
bylo rovněž poděkováno, stejně tak paní Hany 
Likešové, která zajišťovala technickou admi-
nistraci stavby. 

Celou slavnost provázelo pěvecké vystoupe-
ní studentů litovelského gymnázia, sboru Palo-
ra, mohli jsme tak ocenit i zdejší dobrou akus-
tiku. V podvečer téhož dne uspořádala Palora  
v kapli koncert pro veřejnost pod příznačným 
názvem Sepjetí současnosti a minulosti. 

U příležitosti otevření kaple sv. Jiří byl vy-
dán propagační leták a série krásných pohled-
nic s motivy kaple.  

Pokud jste tak ještě neučinili, najděte si příle-
žitost k návštěvě této duchovní prostory, a 
nacházejte zde klid, pohodu a porozumění. red. 

Rodná obec stréčka Křópala Cholina slaví 
v letošní roce 880 let od svého založení. Při 
této příležitosti pořádáme ve dnech 25. a 26. 
června 2011 sraz rodáků. 
„Protože Choliňáci jsou rozlezlí po celé naší 
vlasti, prosíme vás touto cestou, cholinští 
rodáci, abyste se přihlásili se svými adresami 
na Obecním úřadě v Cholině.“ 
Adresa je: Obecní úřad Cholina, 783 22 Cho-
lina 52, telefon 585 348 026, e-mail: staros-
ta@obeccholina.cz.       Moc se na vás těšíme. 

Sraz rodáků obce Cholina 

 NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY 

 TŘÍDĚNÍ ODPADŮ 

 MISSIS 2011 JE Z LITOVLE 

 PŘEDSTAVUJEME: 

  NOVÉ ZASTUPITELE 

  STAROSTY OBCÍ REGIONU 

 PROGRAMOVÉ NABÍDKY 

Prodej bytu 2+1, 77 m², Litovel 
Cihlový byt, OV, 1. NP ze 2 NP. Klidná 

okrajová část. Byt po částečné rekonstrukci. 

Vytápění samostatným kombinovaným ply-

novým kotlem s ohřevem vody.  

Cena 1 200 000 Kč. Tel: 602 440 443 

Město Litovel organizuje ve dnech 8., 9. a 
10. dubna JARNÍ ÚKLID VYTIPOVANÝCH 
LOKALIT. Na úklidu se budou podílet osadní 
výbory, sbory dobrovolných hasičů, místní 
organizace rybářů, myslivců, školní mládež  
s Domem dětí a mládeže Litovel. Dále také 
správy - CHKO, silnic, Povodí Moravy.  

Nestůjte opodál, přidejte se k nám!!! 

Jarní úklid v dubnu 

Pan farář Josef Rosenberg předává norskému velvyslanci upomínkový předmět a kytici. 



Použité oděvy, obuv, textil 
Určitě jste si všimli nových kontejnerů, které byly od poloviny břez-

na rozmístěny po městě. Jsou dalším krokem ve sběru tříděného odpa-
du a umožňují sběr použitých oděvů, obuvi a textilu. 

Město Litovel uzavřelo smlouvu se společností Revenge a.s. z Bos-
kovic, která se sběrem a zpracováním použitých oděvů, obuvi a textilu 
zabývá. Kontejnery budou městu poskytnuty zdarma, stejně tak i odvoz 
a likvidaci zajistí firma sama. 

Kontejnery byly umístěny tak, aby byly pro občany co nejlépe do-
stupné, na sídliště K. Sedláka, Novosady a dva na sídliště Vítězná. 
Další najdete na ulici Svatoplukově a Číhadlo – u bývalé papírny. Je-
den kontejner je v areálu sběrného dvora. 

Kontejnery jsou opatřeny bezpečnostní přepážkou proti vniknutí a 
budou vyváženy jedenkrát týdně. Jak se budou použité oděvy dále 
využívat? Zhruba polovina takto získaného oblečení a obuvi se dostane 
do secondhandových prodejen, které společnost provozuje, třetina 
textilu bude využita průmyslově a zbytek tj. kolem 20 procent materiá-
lu skončí na skládce. V současné době je rozmístěno 75 kontejnerů v 
10 městech republiky.   

Vyřazené elektrozařízení 
Červené kontejnery na elektroodpad provozuje kolektivní systém 

Asekol za obdobných podmínek - městu jsou poskytnuty zdarma a KS 
se stará také o odvoz a likvidaci vysloužilého elektrozařízení. Systém 
se osvědčil, a proto se do něj zapojuje i naše město. 

Tyto kontejnery byly umístěny na sídlištích Vítězná a Gemerská.  
Psí hromádky 

Všichni, anebo převážná většina z nás, chce mít kolem sebe čisté a 
pěkné životní prostředí. Rada města se jeho udržováním a zlepšováním 
ve městě trvale zabývá a jedním z problémů, které řeší, je znečišťování 
parků, travnatých ploch a dalších míst psími výkaly.  

Bylo proto rozhodnuto umístit ve městě speciální odpadkové koše na 
psí exkrementy. Prozatím se pořídí tyto koše dva; podle toho, jak se 
osvědčí a jak budou využívány, budou zakoupeny další. Testovací koše 
budou umístěny v prostoru vstupu do parku, jeden z nich bude na ulici 
1. máje a další v Husově ulici.           Red. 

Kontejnery na třídění odpadů 

Sběr zeleně a větví v roce 2011 
Společnost .A.S.A. odpady Litovel, s.r.o. informuje občany o organiza-
ci pravidelného sběru biologicky rozložitelného odpadu (listí, shrabky 
se zahrad a ostatní odpad vhodný ke kompostování – BEZ VĚTVÍ!!!) 
     Stanoviště: 
  1 U lagun (zahrádky) 
  2. Javoříčská ulice 
  3. Červenská ulice 
  4. Komárov 
  5. Palackého ulice 
  6. Šargounská ulice 
  7. Sochova ulice 
  8. Žerotínova ulice 
  9. Pavlínka 
10. Dukelská (zahrádky)  
JARNÍ SBĚR VĚTVÍ 
Technické služby Litovel organizují ve dnech 15. - 17. dubna jarní sběr 
větví - JEN VĚTVÍ!!! Ob čané je mohou ukládat na tradičních 8 označe-
ných stanovišť v Litovli, stejně, jako tomu bylo doposud. Bližší informa-
ce budou vysílány v městském rozhlase a najdete je na www stránkách. 

Termíny přistavení v roce 2011 
 29.  4.—30.  4. 
 27.  5.—28.  5. 
   1.  7.—  2.  7. 
   5.  8.—  6.  8. 
   2.  9.—  3.  9. 
 30.  9.—  1. 10. 
   4. 11.— 5. 11. 

Přistavení kontejneru vždy v pátek 
od 12.00 – 15.00 hod. Odvoz vždy 
v sobotu od 12.00 – 15.00 hod. 

Dodávky tepla pro jednotlivé bytové domy v Litovli jsou podrobně 
sledovány od roku 2003, v této době byla cena tepla pro otop 360,60 Kč 
bez DPH. Cena tepla za poslední kalkulované období, tedy rok 2010, 
byla vyčíslena na 558,32 Kč bez DPH. Je možno konstatovat, že jednot-
ková cena tepla vlivem zvyšujících se palivových nákladů během po-
sledních let poměrně výrazně roste, nicméně celkový roční objem fi-
nančních prostředků vynaložených odběrateli zůstává obdobný, nebo 
v některých případech vykazuje i mírný pokles. Proč tomu tak je se 
pokusím objasnit níže. 

V zimních obdobích kolem roku 2003 nebylo neobvyklé při procház-
ce sídlištěm pozorovat množství otevřených oken, kdy obyvatelé větrali 
mnohdy přetápěné objekty, což samozřejmě vedlo k velmi nehospodár-
nému nakládání s teplem.  S rostoucí cenou tepla v průběhu let se tento 
jev přestal vyskytovat, bylo nutné šetřit a obyvatelé se začali chovat 
hospodárněji. 

Lze říci, že od roku 2006 se začalo ve velkém zateplovat, probíhaly 
výměny oken a byla prováděna různá další opatření vedoucí ke snižová-
ní nákladů na teplo. 

Zlepšováním tepelně izolačních vlastností jednotlivých domů a regu-
lací otopných soustav se tedy dařilo mírnit růst nákladů na vytápění, 
způsobený převážně zvyšující se cenou zemního plynu. 

Tento trend nezvyšujících se nákladů pokračuje zejména u zodpověd-

ných vlastníků bytových jednotek, a to díky pokračujícím investicím do 
zateplování objektů, výměn oken a instalací moderních regulačních 
prvků. Z údajů, které máme k dispozici, vyplývá, že míra zateplení 
objektů je v Litovli v porovnání s okolními městy na velmi dobré úrov-
ni. Měrné spotřeby tepla v poměru GJ/m2 podlahové plochy jsou velice 
dobré a procento dodnes nezateplených bytů zůstává nízké. 

Dalším významným faktorem, díky kterému se daří udržovat náklady 
za teplo v rozumných mezích, jsou investice Městské teplárenské společ-
nosti v řádu desítek milionů korun průběžně vkládané do obnovy a mo-
dernizace technologie, zvyšující účinnost při výrobě  a rozvodu tepla. 

 
Pro ilustraci přikládáme tabulku vývoje cen a plateb za teplo u jedno-

ho z bytových domů, kde v roce 2007 bylo provedeno zateplení fasády, 
výměna oken a instalace poměrových měřičů tepla. (viz dole) 

 
Z tohoto přehledu je zřejmé, že se vyplatí provést opatření pro snížení 

tepelných ztrát objektu. Při porovnání spotřebovaného množství tepla 
pro otop v roce 2006 (nezatepleno) a 2008 (po zateplení), to je 832 GJ 
vůči 439 GJ, lze tedy při zanedbání vlivu silné či slabé topné sezony 
konstatovat, že došlo ke snížení spotřeby tepla o 393 GJ, což činí úspo-
ru cca 47 %. 

Petr Vaněk, Městská teplárenská společnost a.s. Litovel 

Vliv zateplení a regulace na spotřebu tepla u bytového domu 



6. schůze Rady města Litovel se 
konala dne 17. února 2011 
 
Rada města Litovel projednala a 
schvaluje: 
• poskytnutí finančního daru man-
želům H. z Litovle 2.000 Kč pro 
jejich vnučku T. na nezbytné po-
třeby  
• poskytnutí finančního daru 3000 
Kč a květinového daru rodičům 
novorozené N. V. z Unčovic, prv-
nímu občánku Litovle roku 2011 
• zrušení podzimního mobil-
ního svozu nebezpečného a objem-
ného odpadu v místních částech 
Chořelice, Chudobín, Nasobůrky, 
Rozvadovice a Víska, tento svoz 
se zde uskuteční pouze 1x ročně 
na jaře. V ost. místních částech je 
ponechán svoz 2x ročně. Mobilní 
svoz zeleně zůstává beze změny.  
• nájemní smlouvu na pronájem 
nebytových prostor (Sokolovna) 
mezi Městem Litovel, jako prona-
jímatelem a T. J. Sokol Litovel, 
jako nájemcem. Město Litovel 
pokryje v rámci ročního příspěvku 
na činnost T. J. Sokol Litovel ná-
klady takto sjednaného pronájmu 
ve výši 2/3, maximálně však 180 
hodin využití prostor jeviště, 280 
hodin využití prostor sálu pro 
sportovní činnost oddílů a 330 
hodin využití venkovních kurtů 
• nájemní smlouvy mezi Městem 
Litovel a uživateli cvičebních 
prostor v sokolovně a v areálu 
sokolovny (tj. organizacemi Gym-
názium Jana Opletala, T. J. Sokol, 
T J Tatran, ZŠ prof. Vejdovského, 
ÚSP Nové Zámky a Fitcentrum 
Ilona) 
• vypsání výběrového řízení na 
dlouhodobý pronájem restaurace 
Záložna včetně zázemí 
• změnu dopravního značení dle 
návrhu Policie ČR a realizaci 
oprav dopravního značení dle 
návrhu Policie ČR 
• odpis hodnoty projektové doku-
mentace akce „Parkoviště Severní 
ul. v Litovli“ z majetku města 
• uzavření smlouvy o dílo s firmou 
FORTEX-AGS, a.s., Šumperk na 
zhotovení veřejné zakázky 
„Bezpečná Litovel – vybudování 
cyklostezek“ 
• bezplatný pronájem malého sálu 
Záložny 10x za rok na akce Seni-
orklubu Litovel.  
• zvýšení zápisného v Městské 
knihovně v Litovli s účinností od 
18. 2. 2011 
• zvýšení částek za projednávání 
přestupků na základě veřej-
nosprávních smluv následovně: Za 
projednání prvních deseti přestup-
ků pro obec, kdy bude pravomoc-
ně rozhodnuto, poskytne obec za 
každý tento přestupek ze svého 
rozpočtu městu Litovel částku ve 

výši 1.500 Kč, a  za každý 
další pravomocně rozhodnutý 
přestupek částku 3.000 
Kč.  Ve věcech, kdy nebude 
pravomocně rozhodnuto 
(odložení, postoupení apod.), 
částku 500 Kč.   
• „Organizační řád Městského 
úřadu Litovel a vazby na 
organizace zřízené Městem 
Litovel“, jako Směrnici 1/2011 
s účinností od 18. 2. 2011  
Rada města bere na vědomí: 
• zprávu o čerpání rozpočtu Měst-
ského klubu Litovel za rok 2010 
• zápisy ze schůzí osadních výbo-
rů Unčovice, Březové a Savín 
• informaci sociálního odboru a 
nevyhovuje žádosti p. J. B. ze 
Savína o příspěvek na podporu 
bydlení z prostředků města. 
Rada města neschválila: 
• prodloužení vodovodního a ka-
nalizačního řadu k pozemku 
parc.č. 801/1 v k.ú. Litovel na 
náklady Města Litovel 
• zřízení vyhrazeného parkovacího 
místa na ul. Novosady 452. 
 
4. zasedání Zastupitelstva města 
Litovel dne 24. února 2011. 
Zastupitelstvo města Litovel 
bere na vědomí: 
• důvodovou zprávu o sestavení 
rozpočtu Města Litovel, rok 2011 
ZML souhlasí: 
• se změnou technického řešení 
akce Revitalizace městského kou-
paliště Litovel v provedení „Umě-
lého biotopu určeného ke koupání 
veřejnosti“  
1) Stávající Smlouva o dílo se 
zpracovatelem projekt. dokumen-
tace Stavoprojektem Olomouc 
bude vypovězena a uhrazeny vznik
-lé náklady na rozpracované dílo. 
2) Na zpracovatele  všech stupňů 
nového projektového technického 
řešení „BIOTOP“ včetně IČ  bude 
proveden výběr a uzavřena smlou-
va o dílo. 
• s vyčleněním finančních pro-
středků z rozpočtu města na: 
3) úhradu všech nákladů sou-
visejících s přípravou projektu a na 
předfinancování a spolufinancová-
ní projektu „Revitalizace městské-
ho koupaliště Litovel“ v provedení 
umělého BIOTOPU určeného ke 
koupání veřejnosti v souladu se 
žádostí o dotaci a se smlouvou o 
poskytnutí dotace z ROP. 
4) financování udržitelnosti pro-
jektu „Revitalizace městského 
koupaliště Litovel“ po dobu 5 let 
od ukončení fyzické realizace v 
souladu se žádostí o dotaci a se 
smlouvou o poskytnutí dotace z 
ROP Střední Morava.  
5) Schvaluje rozpočet Města Lito-
vel na rok 2011 včetně doplnění 
částky 2 miliony Kč na koupaliště 

a 1,7 milionu Kč na rekon-
strukci SOŠ Litovel. Obě 
částky budou čerpané z inves-
tičního úvěru.  
• s realizací směny pozemků 
navrhovanou firmou Alibona, 
a.s. 
• se stavbou jednotlivých 
rodinných domů mimo sou-
časně zastavěná území obcí v 

místních částech Tři Dvory, Mys-
lechovice a Nasobůrky. 
ZML schvaluje:  
• zvýšení stávajících prodejních 
cen pozemků Města Litovel takto: 
Litovel (intravilán i extravilán) 
na rodinné domy   550,- Kč/m2  
na garáž     750,- Kč/m2  
ostatní         250,- Kč/m2  
Obce (intravilán i extravilán) 
na rodinné domy  400,- Kč/m2  
na garáž    450,- Kč/m2  
ostatní     150,- Kč/m2  
V případě více zájemců o jeden 
pozemek rozhoduje nejvyšší před-
ložená cenová nabídka. 
• ve specifickém případě určí cenu 
za m2 Zastupitelstvo města Lito-
vel, rovněž v případě, že se bude 
jednat o pozemky na výstavbu 
rodinných domů podporované 
Městem Litovel a o pozemky pro 
podnikatelské záměry 
• předložený sazebník základní 
výše náhrad hrazených Městu 
Litovel za zřízení věcného břeme-
ne. RML je oprávněna v konkrét-
ním případě obecně stanovenou 
výši náhrady modifikovat podle 
konkrétních okolností.  
• aby v rámci dotačního programu 
„Rozvoj opatření prevence krimi-
nality na r. 2011“ byla podána 
žádost o podporu dvou projektů, a 
to Prázdninový pobyt a Vybavení 
nízkoprahového zařízení 
• předložené návrhy složení osad-
ních výborů. Současně dle zák. č. 
128/2000 Sb. volí předsedy osad-
ních výborů v jednotlivých míst-
ních částech takto: 
Březové p. František Navrátil 
Chořelice Ing. Vladimír Vaněk 
Myslechovice p. Vratislav Spurný 
Nasobůrky p. Radek Ošťádal 
Nová Ves p. Miroslav Navrátil 
Rozvadovice p. Jiří Skřepský 
Savín p. Vladimír Lakomý 
Tři Dvory p. Zdeněk Skácel 
Unčovice Ing. Pavel Remeš 
Víska p. Michal Zlámal 

• uzavření Darovací smlouvy, 
Město Litovel daruje Základní 
škole, Dětskému domovu a ŠJ 
Litovel, 12 ks jízdních kol v hod-
notě 96 tisíc Kč. 
• uzavření Darovací smlouvy,  
Olomoucký kraj daruje Městu 
Litovel 10 ks počítačových sestav 
v rámci projektu „Interneti-zace 
knihoven Ol. kraje“ 
• etický kodex člena Zastupitel-
stva města Litovel pro volební 
období 2010 – 2014 
• Zásady pro poskytování odměn a 
příplatků členům Zastupitelstva 
města Litovel a členům pracujícím 
v orgánech města  
• poskytnutí půjček z Fondu roz-
voje bydlení těmto žadatelům:  
SVJ Palackého, Litovel – 310.000 
Kč na novou střechu, K. Š. z Lito-
vle – 95.000 Kč na modernizaci 
bytu – rekonstrukci topení, J. K. z 
Litovle – 200.000 Kč na fasádu a 
zateplení, M. D. z Litovle – 40.000 
Kč na výměnu oken  
• doplnění Zásad o vytvoření a 
použití účelových prostředků 
„Fondu rozvoje bydlení“ na území 
Města Litovel o možnost ručení 
nemovitostí 
ZML zmocňuje:  
• Radu města Litovel k provádění 
vnitřních rozpočtových změn do 1 
mil. Kč, tak aby změna neovlivnila 
celkové příjmy a výdaje, a k pro-
vádění rozpočtových změn týkají-
cích se účelových dotací ze státní-
ho rozpočtu, státních fondů a 
územních samosprávných celků. 
ZML trvá na úhradě sjednané 
smluvní pokuty za nesplnění pod-
mínek stanovených v kupní 
smlouvě od pana J. H. z Uničova. 
ZML ukládá:   
• Radě města Litovel připravit 
návrh na úpravu koeficientu daně z 
nemovitosti, návrh dalšího využití 
rekreačního objektu v Přemyslově 
a návrh obecně závazné vyhlášky, 
která bude rušit OZV č. 4/2008, O 
regulaci provozu výherních hra-
cích zařízení 
ZML  nesouhlasí:  
• s odprodejem pozemku parc.č. 
231/2 o výměře 14 968 m2, v k.ú. 
Unčovice 
• s odprodejem pozemku parc. č. 
1830, ostatní plocha, o výměře 547 
m2, v k.ú. Litovel. 

Pokračování na str.4. 

Vše nejlepší, hodně zdraví a elánu do dalších let života přejeme panu 
Jiřímu Zapletalovi, který v těchto dnech oslaví významné životní výro-
čí. Pan Jiří Zapletal byl dlouholetým předsedou Studia Ateliér a do 
dnešních dnů je jeho aktivním členem, podílí se na výstavní činnosti 
Městského klubu. Proto také přejeme ještě mnoho hodin radostné tvůr-
čí práce se štětcem či pastelem v ruce, ať Vám vaše záliba přináší potě-
šení a smysluplné vyžití ve volném čase. 

 Vedení Městského klubu Litovel a Redakce Litovelských novin 

Společenská rubrika 



Programové prohlášení koaličních stran Města Litovel  
pro volební období 2010 – 2014 

 
„Práce v zastupitelstvu je služba občanům“ 

 
Sdružení nezávislých kandidátů, ČSSD, SNK – občané a sportovci 

Litovelska, KDU-ČSL 
 

Tato politická sdružení a strany se dohodly na spolupráci, při které 
se budou respektovat. Důležitá rozhodnutí o budoucnosti města a 
obcí budou společně konzultována na koaličních jednáních před 
jednáním zastupitelstva. V prioritách rozvoje města a obcí se shod-
ly na nepřekročitelném rámci v těchto cílech: 

• Prověříme systém řízení městského úřadu, určíme jasné odpovědnosti 
za plnění úkolů. Porovnáme pracovní vytížení jednotlivých odborů. 

• Posílíme komunikaci s občany  obnovením diskuse na internetových 
stránkách města. 

• Budeme odpovědně rozhodovat o využití finančních prostředků sa-
mosprávy. Sestavovat vyrovnaný rozpočet s rozumným využitím  úvě-
rů, snižovat výdaje na neefektivní spotřebu, motivovat nápady na zvy-
šování příjmů. 

• Osadní výbory budeme respektovat jako orgány společenského života 
obcí a poradní týmy zastupitelstva. Chceme uskutečňovat rovnoměrný 
rozvoj města a obcí. 

• Zaměříme se na schválení Územního plánu města v roce 2011. Sou-
běžně budeme aktualizovat Strategický plán rozvoje města a obcí 
s určením investičních priorit k realizaci. 

• Dokončíme výstavby kanalizací v obcích Unčovice, Rozvadovice, 
Březové, Chudobín, Víska a Myslechovice. Následně budeme realizo-
vat rekonstrukce komunikací a chodníků. 

• Provedeme rekonstrukci náměstí a přilehlých ulic města Litovel. 

• Provedeme rekonstrukci městského koupaliště s náklady odpovídají-
cími finančním možnostem města. 

• Důsledně budeme sledovat plnění termínů protipovodňových opatře-
ní, jejichž investorem je Povodí Moravy, budeme požadovat zahájení 
této stavby. 

• Maximálně využijeme dotačních titulů při přijatelné spoluúčasti města. 

• Stavební akce  budeme připravovat a realizovat s důsledným systé-
mem kontroly tak, aby pozice Města jako investora byla  svrchovaná. 
Výsledky výběrových řízení budou zveřejňovány. 

• Vytvoříme výbor zastupitelstva  pro rozvoj a investice. Ten  bude 
obsazen  odborníky bez ohledu na politickou příslušnost. 

• Budeme akceptovat priority zaměstnanosti, sociální politiky, tj. pod-
poru rodin, seniorů, znevýhodněných a handicapovaných občanů. 

• Podpoříme vybudování zázemí pro sociální služby umožňující jejich 
další rozvoj v návaznosti na Komunitní plán sociálních služeb Lito-
velska. 

• Budeme podporovat předškolní a školní zařízení, rozvoj kultury, 
sportu a volnočasových aktivit. 

• Budeme spolupracovat s místními podnikatelskými subjekty na roz-
voji podnikatelský aktivit. Projednáme společné projekty na rekonstruk-
ci nevyužitých a starých budov města a další potřebné investice, na 
které nemá nyní město dostatek finančních prostředků. 

• Dokončíme infrastruktury pro bytovou výstavbu v lokalitě Pavlínka, 
včetně přístupového chodníku, v ulici Severní a v Chudobíně. 

• Provedeme rekonstrukci hotelu Záložna – restaurace a ubytovací 
kapacity pro rozvoj cestovního ruchu. 

• Provedeme rekonstrukci areálu Sokolovny v Litovli a v Unčovicích. 

• Podpoříme rekonstrukci stávajících sportovišť a jejich zázemí. 

• V rámci rekonstrukce autobusového nádraží budeme požadovat pře-
místění nástupišť do bezpečnějšího prostoru. 

• Budeme usilovat o zvýšení atraktivity našeho města a okolí pro ces-
tovní ruch. Máme jak historické památky, tak krásnou přírodu. Vydáme 
nové propagační publikace, podpoříme tradice a akce na zvýšení zájmu 
o naše kulturní dědictví. 
 
Vyzýváme všechny občany a firmy, aby dle svých  profesí  nabídli 
pomoc nebo návrhy na řešení a realizaci rozvojových potřeb našeho 
regionu. Zveme veřejnost ke konstruktivní spolupráci. 
 
V Litovli  8. 2. 2011  
Připojeny podpisy zástupců sdružení a politických stran. 

Programové prohlášení koaličních stran 

7. schůze Rady města Litovel se 
konala dne 10. března 2011 

Rada města Litovel projednala 
a schvaluje: 
• návrhy veřejnoprávních smluv, 
které budou uzavřeny mezi Měs-
tem Litovel a obcemi: Bílá Lhota, 
Bílsko, Bouzov, Červenka, Dub-
čany, Haňovice, Cholina, Loučka, 
Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, 
Olbramice, Pňovice, Senice na 
Hané, Senička, Slavětín, Střeň a 
Vilémov. Příslušné orgány Města 
budou vykonávat na místo orgánů 
obcí v jejich správních obvodech 
přenesenou působnost na úseku 
přestupků v rozsahu stanoveném 
zákonem 
• uzavření Dodatku ke kupní 
smlouvě s firmou TENZO, a.s., v 
němž se zkonstatuje splnění zá-
vazku firmy zajistit stanovený 
počet pracovních míst ve svém 
závodě v průmyslové zóně Lito-
vel – Nasobůrky a zároveň se 
firma TENZO zaváže sponzorovat 
ročně částkou minim. 250 tisíc Kč  
vytipované akce v oblasti sportu, 

kultury, školní či mimoškolní 
činnosti mládeže  
• pronájem klubovny MK 
Litovel hudební skupině 
POINTED za 1.500 Kč/měs., 
možnost jednostranné výpo-
vědi v případě stížností oby-
vatel okolních domů na obtě-
žování hlukem 
• záměr zveřejnění pronájmu 
části pozemku parc.č. 479/21 ost. 
plocha, způsob využití sportoviště 
a rekreační plochy, v k. ú. Litovel, 
lokalita Komárov, Loděnice. o 
výměře 5 781 m2 
• uzavření Smluv o dílo se spo-
lečností Ateliér BONMOT, Olo-
mouc na zpracování studie odpo-
čivné plochy u Svatojánského 
mostu a zpracování projektu zalo-
žení parku na Staroměstském 
náměstí v Litovli 
• uzavření Dodatku ke Smlouvě o 
závazku veřejné služby mezi Veo-
lia Transport Morava, a.s. a Měs-
tem Litovel, s platností od 1. 1. 
2011 do 31. 12. 2011, na úhradu 
prokazatelné ztráty vzniklé do-

pravci plněním přepravních 
závazků ve výši 1.275.800 
Kč (navýšení o 6 %), jež 
bude hrazena čtvrtletně ve 
výši 318.950 Kč 
• uzavření Smluv o dílo na 
zhotovení studie stavebních 
úprav budovy Školní jídelny 
Litovel, a na zhotovení pro-
jektové dokumentace staveb-

ních úprav ZŠ Jungmannova – 
objektu C, s Ing. arch. Petrem 
Braunerem, B&B STUDIO, Pře-
rov 
• provedení úprav povrchů komu-
nikací po stavbě kanalizace Tři 
Dvory  
• náplň nové projektové doku-
mentace v rozsahu: Biologická 
část (kořenová čistírna), Koupací 
biotop, Inženýrské sítě v areálu, 
Komunikace v areálu, Úprava 
studniční vody, Příprava území – 
navýšení terénu, Skluzavky, Vod-
ní herní prvky (pro děti), Relaxač-
ní zábavní sestava (chrlič, masáž-
ní trysky), Venkovní sprchy, Ko-
lektory teplé užitkové vody. 

• zřízení Komise sboru pro ob-
čanské záležitosti (SPOZ), posky-
tování finančních a věcných darů 
u příležitosti vítání občánků do 
svazku Města Litovel, u příleži-
tosti konání jubilejních svatebních 
obřadů, předávání maturitních 
vysvědčení absolventům zdejších 
středních škol a životních jubileí 
občanů města a jeho částí dle 
přiloženého návrhu 
• připojení Města Litovel do Vý-
zvy k vyrovnání příjmů obcí od 
1 000 do 10 000 obyvatel v rámci 
RUD od roku 2012, která je urče-
na Vládě a Parlamentu ČR 
• vyvěšení Moravské zemské 
vlajky dne 5. 7. 2011, v případě, 
že bude Městu Litovel na tuto 
akci bezplatně poskytnuta. 
• Rada města vyhovuje žádosti 
ředitele TS Litovel a souhlasí s 
použitím finančních prostředků na 
provedení úprav v areálu TS Lito-
vel z Fondu reprodukce majetku a 
na zakoupení nákladního automo-
bilu – kontejneru. 

Výběr red. 



V Zastupitelstvu města Litovle zasedá 9 nově zvolených zastupitelů, které jsme Vám prostřednictvím Litovelských novin představili, v tomto 
čísle přinášíme poslední členy. Takovou tečkou na závěr je malé představení pana Lindušky, který mi tvrdil, že ho všichni znají a psát nic nechtěl. 
Tak jsem jej přemluvila, aby se představil po svym, „jak mo hoba narostla.“ 

Představujeme nové zastupi te le  

Děkuje za odpovědi. Přejeme úspěšné působení  
v Zastupitelstvu města Litovel. Redakce 

Petr Linduška 
kandidoval za Sdružení nezávislých kandidá-

tů - občané a sportovci Litovelska 
 
1. Jenom v krátkosti. So litovelské a kovářov-
ské patriot, sběratel všeckyho možnyho, knih-
kopec, knihovnik a knihomil, pokóšim se 
propagovat petanque, ochotnicky divadlo a 
hanáčtěno, abe nezanikla. 
 
2. Chtěl bech, abe město hospodařelo s verov-
naném rozpočtem, abe se nedělale zbetečny 
dlohe. Obečéné člověk je take nedělá. Zároveň be belo krásny, abe e v 
době óspor a šetřeni na všeckéch stranách Litovel dál krásněla, jak to 
pozorojeme jož nekolek let. Mosime všeci oznat, že se za minoly obdo-
bi podařel obrovské kos práce a naše město se velopoje ze šedi do ma-
lebnosti. Tož tento trend bech rád viděl dál. 
 
3. Nevim, ešle mužo mlovit o mym přénoso, dež se v zastupitelstvo 
zatim spiš rozkókávám. Ale pokuď be chtěl někdo znat muj názor na 
nejakó konkrétni věc, so zastáncem selskyho rozomo. Take bech chtěl 
řict, že dófám, že aji mém přečeněnim nebode naše zastupitelstvo 
bandó prospěchářu, ale společnosťó inteligentnich a konstroktivnich 
ledi, keři dokážó dělat zdravy kompromise, ale aji pevně stát za svéma 
rozhodnotima, abe si přespolni nemeslele, že máme v Litovle nejaky 
ořezávátka. 

Mgr. Pavel Skácel 
Kandidoval za Českou stranu  

sociálně-demokratickou 
 

1. Od svých deseti let žiji trvale v Litovli, a to 
přímo v jejím centru. Studoval jsem na zdej-
ším gymnáziu, potom jsem vystudoval Filo-
sofickou fakultu UP v Olomouci, obor český 
jazyk - historie. Po studiu jsem pracoval krát-
ce na Gymnáziu v Uničově, od roku 1993 
jsem zaměstnán na Střední odborné škole v 
Litovli jako vedoucí pracoviště Gemerská. Od roku 2001 jsem členem 
ČSSD. V zastupitelstvu pracuji již třetí volební období, po osmileté 
přestávce. 
K mým zájmům patří především literatura, historie, rekreační turistika 
a cyklistika. 
 
2. Také proto, že bydlím téměř na náměstí, se chci zaměřit na péči o 
historické centrum města, jeho citlivou rekonstrukci a údržbu, rekon-
strukci chodníků a  komunikací. Určitě budu také hájit zájmy voličů, 
kteří mi dali důvěru. Nemluvím jen o občanech Litovle, ale o občanech 
integrovaných obcí, jejichž zájmy byly v minulosti mnohdy opomíje-
ny. I mým zájmem je, aby naše město bylo čisté, plné zeleně a míst, 
kde mohou občané města odpočívat. 
Dále se chci zabývat otázkou školství ve městě, protože otázka výcho-
vy a vzdělávání je určitě důležitá. Prioritou města by měl být vyvážený 
systém školských zařízení, ale také dostatek institucí pro volnočasové 
aktivity mladých lidí. Mnohé už bylo uděláno, ale pořád je co zlepšo-
vat. 
 
3. Chci napomoci rozvážnému hospodaření s majetkem a finančními 
prostředky města, být součástí týmu rozumných lidí, kteří přispějí k 
tomu, aby Litovel nebyla pouze malým provinčním městem. Litovel si 
určitě zaslouží být perlou Moravy, jak jsem četl na jednom z poutačů. 
Dále bych chtěl poskytnout i své, téměř dvacetileté, zkušenosti ze škol-
ství, aby střední profesní školství, které má ve městě dlouholetou tradi-
ci, úplně nezaniklo. 

Ing. Gabriel Ošťádal 
kandidoval za Komunistickou stranu  

Čech a Moravy 
Zastává funkci předsedy kontrolního výboru 

1. Voliči Vám v komunálních volbách vyjád-
řili svými hlasy důvěru. Přesto, že Vás řada 
občanů zná, můžete se krátce představit? 
Myslím, že v mém věku se představovat, je 
jako nosit dříví do lesa, zvláště když jsem 
podle mého názoru pro svou popularizaci toho 
dost udělal a provedl. Snad jen v krátkosti to, že pocházím z Olomou-
ce, ale převážnou část života, i když s přestávkami, jsem prožil v Lito-
vli. Velmi dobré vzpomínky mám na Papcel a Teslu Litovel, kde jsem 
se seznámil s mnoha lidmi, jejich názory a také s místními problémy, 
které jsem však musel silně korigovat při svém dalším působení v Pra-
ze. Přesto - byla to pro mne dobrá škola. 
V srpnu 2006 jsem předčasně ukončil svou aktivní činnost a odešel do 
starobního důchodu, začal jsem se převážně věnovat svým zálibám a 
rodině. Klidu jsem si užíval téměř až do poloviny roku 2010. Tehdy 
mne napadlo, že je nejvhodnější doba přestat nadávat na poměry 
v Litovli a jít se podívat do centra dění a mezi ty, kteří jsou označováni 
za původce veškerého litovelského konání, jak dobrého tak i toho dru-
hého. Volby do zastupitelstva mi určily způsob a směr, jak svůj záměr 
realizovat. Co nejupřímněji děkuji všem, kteří mi dali ve volbách svůj 
hlas. Já se na oplátku budu snažit pracovat pro Vás, pro všechny obča-
ny Litovle. 
 
2. Co by se mělo v tomto volebním období podařit tak, abyste jednou 
mohl s uspokojením bilancovat? 
Otázka je to velmi složitá už proto, že toho, na co je v současné době 
nutno reagovat a dělat jinak, je velmi mnoho. Zvláště pak v okamžiku, 
kdy si problémy vyžadují hledat nové způsoby, beze zbytku důsledně 
situace studovat, analyzovat, respektovat zákonitosti procesů a na zá-
kladě těchto analýz hledat řešení, a ne se stále pokoušet o „uměleckou 
tvořivost“. Někteří si musí uvědomit, že již nestačí v tom lepším přípa-
dě opisovat to, co se dělalo před námi, v horším případě nedělat nic a 
jen se vézt a opevnit se tvrzením, když to bylo dobré předchozích 20 
let, tak to může být dobré i nadále. Je třeba si položit otázku, zda tako-
vé jednání vůbec něčemu prospívá a není pouze ukázkou neschopnosti, 
jak vzniklou situaci konkrétně řešit. 
Naopak velice si vážím všech, kteří chtějí změnit to, co se „s úspěchem 
používalo“ v předchozím období, ale v současnosti se jeví jako nedo-
statečné. Je třeba si uvědomit, že pokud chceme něčeho dosáhnout, tak 
se musíme oprostit od zaběhnutých principů a zvolit nový, efektivnější 
styl činnosti orgánů města. 
Nikdo z nás není nezávislý, všichni jsme na něčem závislí - na lidech, 
na zákonech, proto se i tak chovejme a neměňme názor dle situace, jak 
to kdy a komu vyhovuje. 
Jak by to bylo krásné, mít jen takové představitele, kteří jsou upřímní, 
odhodlaní pro svá města a obce něco udělat... říká se však, že existují i 
zlatokopové, političtí turisté a kariéristé, kteří se řídí pravidlem „malá 
domů“. Věřím v to, že poctiví, pracovití lidé, kteří něco chtějí dokázat, 
se domluví, zapomenou na politické hašteření a dají přednost tvůrčí 
práci. Každý z nás může mít jiný názor, musíme hledat řešení, aby 
výsledek byl přijatelný pro všechny občany. Toho, co by se mělo - 
nemělo, mohlo - nemohlo bylo řečeno hodně a když se podaří jen malá 
část, bude dobře. 
 
3. V čem vidíte svůj osobní přínos pro práci městského zastupitelstva? 
Po krátkém období, které lze zatím spíše počítat na dny, se dá těžko 
mluvit o nějakém přínosu, ač si myslím, že se už něco daří, a jestli je 
tomu skutečně tak, to ukáže až doba. Před námi je mnoho úkolů. Jako 
předseda Kontrolního výboru chci pomoci nastavit lepší kontrolní sys-
tém pro Zastupitelstvo města Litovel, s KV přispět k hledání úspor a ke 
zvýšení účinnosti MěÚ. Doufám, že pokud bude nějaké příště, budu 
moci lépe a hlavě konkrétněji na tuto otázku odpovědět.  

  

 



SPOLEČENSKÉ OZNÁMENÍ.  Ahoj Sylvo! Prosím, 
ozvi se mi. Pořád na tebe myslím. Josef 737 991 572 

Ve městě Litovli a v místních částech bylo v průběhu 
měsíce března 2011 zaznamenáno mimo jiné i spáchání 
těchto událostí: 

Dne 2. března 2011 v odpoledních hodinách došlo v Litovli na ulici 
Palackého k odcizení jízdního kola. 

Dne 6. března 2011 oznámil poškozený J. S. odcizení ručního nářadí 
za zahradní kolonie v Litovli.  

Pravděpodobně v noci z 8. na 9. března 2011 se dosud neznámý pa-
chatel vloupal do baru MIAMI v Litovli na ul. 1. máje. 

V noci z 9. na 10. března 2011 došlo k vloupání do výrobní haly spol. 
Litovelská lesní s.r.o. a následnému odcizení 2 ks motorových pil. 

Dne 10. března 2011 v době od 10.50 do 10.55 hodin řídil L. Š. v Lito-
vli na ul. Kysucká osobní motorové vozidlo, i když mu byl rozsudkem 
Okresního soudu Olomouc uložen trest zákazu činnosti, spočívající  
v zákazu řízení motorových vozidel.            Policie ČR 

Převod nemovitosti darem a tzv. vejminek 
V poslední době se v advokátní praxi setkáváme stále častěji se star-

šími lidmi, kteří by rádi převedli nemovitost, ve které bydlí, na svoje 
děti či na jiné příbuzné. Jde o jakési předání „žezla“ mladé generaci, 
přičemž si rodiče chtějí zajistit to, že bude s jejich majetkem naloženo 
spravedlivě a správně v okruhu všech jejich dětí. Takový přístup jde 
jistě doporučit. Je bohužel společenskou pravdou, že dědické spory 
zapříčiňují podstatnou část rodinných neshod a pozorujeme tak útěk od 
tradičního institutu jakým je závěť. V testamentárních řízení se dědici 
často přou o to, jaká je vůle zemřelého. Mnohá řízení dokonce končí 
podáváním žalob či různých opravných prostředků, což je často velice 
zdlouhavý a pro všechny nepříjemný proces. Tyto problémy odpadají 
právě v případě, kdy si obstaráme zásadní věci sami a nenecháváme je 
na druhých. 

Jedno z těchto typických řešení představuje převod vlastnictví k 
nemovitosti, a to prostřednictvím klasické darovací smlouvy tak, jak je 
upravena v § 628 občanského zákoníku. Dárce určí obdarovaného (či 
více obdarovaných), který dům nabude bezplatně do svého vlastnictví. 
Převod vlastnictví darováním pak sám o sobě poskytuje řadu výhod. 
Darování nemovitosti je v rámci nejbližších příbuzných osvobozeno od 
daně darovací, a tudíž se z převodu neplatí žádná daň. Hodnota domu 
rovněž nevstupuje do případného dědictví, což posléze snižuje náklady 
na dědické poplatky. Obvykle se také stává, že děti rodičů chtějí dům 
rekonstruovat, ale aby to bylo možné, musí rodič vést stavební řízení 
svým jménem, tj. jako vlastník nemovitosti. Tato starost odpadne  
v případě, kdy se obdarovaní stanou vlastníky celého domu. A konečně 
mnohdy vlastníky motivuje k převodu nemovitosti důvod, že nechtějí, 
či někdy dokonce nemohou nést náklady na jeho správu. 

Převod nemovitosti samotnou darovací smlouvou bez dalšího však 
ponechává dárce (obvykle rodiče) bez ochrany. Dárce přestane mít  
k domu vlastnické právo, což není samo o sobě ideální řešení. Je tedy 
na místě doporučit, aby současně s darovací smlouvou byla sepsána 
dohoda o zřízení věcného břemene neboli, aby byl zřízen tzv. vejmi-
nek, který je vlastně typický v našem právu doslova stovky let. Obda-
rovaní se zaváží, že poskytnou dárci vymezené místnosti a prostory  
k doživotnímu užívání. Obvykle jde o prostory, které dárce sám využí-
vá (např. jedno celé patro dvojpodlažního domu atp.). Zřízení věcného 
břemene tak představuje silnou ochranu dárce a dává mu zásadní jisto-
tu užívání domu bez dalšího a současně nijak neomezuje samotného 
obdarovaného, který se stává vlastníkem nemovitosti jako takové. 

Závěrem si dovolím znovu podotknout, že tento způsob vypořádání 
práv mezi rodiči a dětmi nabývá na popularitě, a to zejména v důsledku 
výše uvedených důvodů. Mimo to sebou toto řešení přináší jednu další 
výhodu, a to takovou, že působí preventivně a předchází možným ro-
dinným sporům, což považuji jako nepochybné mimoprávní a spole-
čenské plus tohoto právního úkonu. 

Mgr. Peter Mrázik,  
advokátní kancelář JUDr. Radek Mach 
 
V případě, že hledáte odpověď na svůj právní problém či Vás něco  

z právní problematiky zajímá obecně, obraťte se s tímto dotazem pří-
mo na mne (e-mailem - mrazik@akmach.cz) či na redakci Litovel-
ských novin. 

V pondělí 14. března se představily veřejnosti nové webové stránky 
města Litovel. Grafická podoba umožňuje snadnou orientaci v nabídce a 
hlavně novinky jistě přispějí k většímu komfortu občanů města. 

Internetové stránky města najdete na: 
www.litovel.eu, www.mestolitovel.cz  

Stránky nově poskytují možnost rezervace času úředníka. Rezervační 
systém naleznete na adrese http://rezervace.litovel.eu a lze si zarezervo-
vat čas u správců těchto agend: registr vozidel, řidičské průkazy, matri-
ka, evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady. 

Dále si můžete na našem webu zjistit, zda jsou již vaše doklady připra-
veny k vyzvednutí na adrese http://prukazy.litovel.eu  

Pokud z nějakého důvodu nestíháte hlášení městského rozhlasu, které 
přináší nejaktuálnější informace a důležitá upozornění pro občany, mů-
žete se s ním seznámit rovněž na webových stránkách města. 

Stránky dále přináší přepracovaný archiv Litovelských novin a vysílá-
ní městského Infokanálu.  

K dalším novinkám patří i rubrika Událo se, která nabídne komentova-
né obrazové dění ve městě. Chceme, aby se zde objevoval fotoarchiv  
z akcí pořádaných v Litovli i okolí. Tímto vyzýváme všechny pořadatele  
k zasílání fotografií a informací, které posléze zveřejníme. Adresa pro 
zasílání je sekretariat@mestolitovel.cz . Využijte stránky města k propa-
gaci své činnosti, termín pořádání akce je možné v předstihu zařadit do 
rubriky Volný čas v Litovli. 

Stejně tak firmy a provozovny mohou svoji adresu a kontakt bezplatně 
na stránkách v Seznamu firem uveřejnit.  

Je naším přáním, aby vám stránky co nejlépe sloužily a vy jste tady 
získali vždy ty správné a potřebné informace.           red. 

Právnické okénko 

Městská televize - vysílání v dubnu 2011  

premiéry:  středa  6. 4. a 20. 4. v 18.45 hod.  
reprízy: denně v  6.45, v 11.00, v 18.45 a ve 23.00 hod. 
on-line: http://infokanal.litovel.eu 
Informace o kulturních, sportovních i jiných nekomerčních akcích, 
událostech a zajímavostech, které chcete bezplatně zveřejnit prostřed-
nictvím TV obrazovky ve čteném zpravodajství, sdělte telefonicky či 
písemně na MěÚ Litovel tel. č. 585 153 250. 
E-mail: hlavinka@mestolitovel.cz nebo infotv@centrum.cz  

Vítejte na webu Města Litovel 

Řeknete si, proč ještě svátek Země? Není těch svátků trochu moc? 
Víme, že globalizace je nezbytný trend, že se prosazuje volnou soutě-

ží výroby a obchodu, že ji zabezpečuje solidní bankovní systém. Máme 
i globální demokratickou vládu - OSN. I my, Litoveláci, na ni konec 
konců přispíváme, tak ať se stará a nestraší pořád nějakými hrozbami, 
které si vymýšlejí ekologové. Nám se líbí, že přes internet můžeme 
korespondovat s lidmi po celé planetě, že o každé události, jako je teď 
zemětřesení v Japonsku, víme okamžitě a nedivíme se ani, že stejnou 
značku mobilu má chlapec někde v zapadlé dědině v Africe. No, někte-
ré věci v té globální soutěživosti nás přece jen zneklidňují. Třeba proč 
v Litovli kupujeme francouzskou „zavodněnou“ mrkev, proč vozíme 
česnek z Číny, když ten náš má evropskou reputaci. Proč jsme z Číny 
dovezli zdraví škodlivé, zmrzlé králíky a slepice. I tady v Litovli byly 
před časem, kromě centra, na dvorcích králíkárny či slepice, zatímco 
dnes kupujeme vejce, kde často ani nerozeznáme bílek od žloutku. 
Živočišnou rovnováhu jsme však zachovali stovkami psích miláčků, 
kteří ovšem vejce nesnášejí. Zlobí nás, že ani naše „vepřo“ není často 
české a kontaminované německé nám připomíná, že chlívky v okolních 
vesnicích se vyprázdnily… (kdyby jenom chlívky u baráků…). Nic 
naplat, i to je globalismus, konkurenceschopnost. Zaplať Pánbůh, že 
nám ještě zbylo Litovelské pivo. 

Hlavně, aby bylo dost nafty a plynu, bez pořádku v globálních do-
dávkách si neumíme představit život ani v Litovli, že? 

Ale zabývat se takovými zvěstmi, jako je masové hynutí ptáků u 
Grónska, rychlé ubývání ryb v Baltiku, ničení pralesů...? O tom ať 
diskutují demokraticky zvolené vlády EU. Že i na Litovelsku zmizela 
spousta stromů, ptáků a bylin? Od toho máme CHKO, ať kouká něco 
dělat. Říká se, že Pán Bůh ví, co činí. Na to se my, normální občané 
spoléháme. Co myslíte Vy? Bába Cholda (P. S. Kritiku na mou hlavu.) 

21. duben - Den Země 



Nejsympatičtější maminka roku 2011 je z Litovle 
Paní Vendulu Kunertovou se synem Sebastianem, vítězku soutěže 

Missis 2011, ocenilo za úspěšnou reprezentaci Litovle také vedení Města. 
Členové rady města v čele s panem starostou vítězce poblahopřáli a pře-
dali jí krásnou kytici a suvenýry, Sebastian měl velkou radost z auta  
s dálkovým ovladačem.  

O finálovém kole soutěže informoval denní tisk a televize - hlavní 
reportáž byla zařazena na ČT 1 v sobotu 26. února v 15.00 hodin, soutěž 
Missis propagovala naše vítězka v pořadu Sama doma, rozhovor s ní 
zařadilo do programu regionální Rádio Haná. Pořádán byl již 18. roč-
ník  soutěže, do kterého se přihlásilo 4 620 maminek.   

Paní Vendulu požádaly o rozhovor také Litovelské noviny.  
Jak jste finále prožívala, jaké máte pocity z vítězství? 
Je to opravdu krásný pocit, být zvolena nejsympatičtější maminkou 

roku. Na Missis nejvíce oceňuji, že to není soutěž jenom o kráse, ale 
přihlásit se mohou úplně všechny maminky, i ty s „běžnými“ mírami. 
Hodnotí se nejvíce vztah matky s dítětem, jejich spolupráce a sehranost.  

Soutěž je pořádána agenturou Profil a její výtěžek je věnován přede-
vším na charitativní účely, letos to bylo 305 tisíc korun. Na slavnostním 
večeru převzali šeky na peníze Mons. Robert Falkenauer a biskup Franti-
šek Lobkowicz, kteří je dále rozdělují potřebným. Sama pracuji v sociál-
ní oblasti a vím, že peněz je tady opravdu třeba. 

Ve finále nás v Městském divadle v Mariánských Lázních soutěžilo 10 
maminek se svými ratolestmi. Věřím, že je to pro mě zážitek na celý 
život, bylo to pro nás něco zcela nového, poznali jsme, jak se taková 
soutěž dělá. Se Sebastiankem jsme si to naplno užívali, zcela bezpro-
středně, byli jsme přirození, veselí, což asi bylo porotou oceněno… 

V první disciplíně, která byla tajná, jsem tančila s panem Martinem 
Dejdarem. Ten si den předtím vyzpovídal děti, ptal se jich na pikantnosti 
z rodinného života, při tanci se ujišťoval, že děti odpovídaly pravdivě. 
Protože znám svého synka, věděla jsem, že od něj můžu očekávat coko-
liv. Taky jsem se nemýlila, ale dopadlo to dobře  a zabodovali jsme. 

Druhá disciplína byla volná. Hrála jsem na akordeon (hraji na něj již od 
svých pěti let) písničku od Šlapeta Ku Praze uhání vlak. Sebík zpíval a 
navázal kontakt i s publikem a roztleskal tak celý sál. V této dsicplíně 
jsme ukázali to, co nás baví, co umíme a čím si krátíme volnou chvilku. 
Tedy hudbou. 

Třetí disciplínou byla módní přehlídka. Sebastianek předváděl faraona 
Tutanchamona. Kostým jsem mu vyráběla doma a jako rekvizitu si na 
pódium přinesl i pyramidu a plyšového velblouda. Součástí této soutěžní 
disciplíny bylo vymyslet i vtipný komentář k modelu. Na závěr přehlídky 

Sebastianek zatančil jako břišní tanečnice. Celou scénku jsem sama reží-
rovala a podle bouřlivého potlesku diváků, měla ohromný úspěch.  

Měla jste možnost setkat se se zajímavými lidmi, na které vzpomenete? 
Setkání s Martinem Dejdarem, který pořad moderoval, bylo velice 

pěkným zážitkem jak pro mě, tak pro Sebastianka. I pan režisér Vomáčka 
byl velice příjemný a trpělivý. Předsedou poroty byl pan ministr vnitra 
ČR Radek John, členy byli mimo jiné hejtmani Ing. Jaroslav Palas a 
Michal Hašek, pokud vzpomenu ty nejznámější. Od pana Palase dostal 
Sebišek i myslivecký klobouk. Měli jsme tak možnost přímo se setkat  
s lidmi, které jinak vídáme jen v televizi. Na galavečeru, který se poté 
konal v hotelové škole, jsem si s nimi i zatančila a bezprostředně popoví-
dala… Diváci také mohli sledovat doprovodný program - vystoupení 
Martina Maxy, Čtyřtetu s Jiřím Kornem, operní pěvkyně Andrey Kalivo-
dové a zpěvačky Jany Kociánové. 

Musím dodat, že velkou oporou v soutěži mi byli moji rodiče, kteří nás 
v jednotlivých kolech doprovázeli. Maminka nám pomáhala v zákulisí a 
táta nás vozil autem; i v Mariánských Lázních, kde se finále konalo, nám 
po celou dobou zajišťoval „motospojku“. Moc jim tedy prostřednictvím 
Litovelek za fyzickou, finanční i psychickou podporu děkuji.  

Blahopřejeme k vítězství a děkujeme za rozhovor. Red. 

Zlatý šperk vítězce připnuli hejtman Michal Hašek a ministr Radek John  

     Váš autorizovaný servisní partner Škoda: 
 
     AUTO Hlaváček a.s. 
     Svatoplukova 14/963   Tel.: 585 341 696 
     784 01 Litovel    www.hlavacek.cz 

  



4. - 10. dubna Ukli ďme svět. Již tradiční akce litovelských škol, orga-
nizací i veřejnosti.      Ing. Pavel Sova  
9. dubna Jarní karneval - přehlídka tanečních kolektivů a soutěž 
jednotlivců v disko tanci, začátek v 15.00 hod. ve Velkém sále Záložny 
Litovel, přihlášky v kanceláři DDM, ul. Komenského do 31. 3. 2011.  

 Mgr. Miroslava Grulichová  
10. dubna Vynášení Morany – v den předvelikonoční smrtné 
neděle bude vynášena smrtka v doprovodu tradičních písní a říkadel. 
Začátek ve 13.00 hod. v Hradečné u Bílé Lhoty.        H. Weberová, DiS.  
15. dubna Večerní afterparty  v Klubu mladých na Sušilce. Začí-
náme čajem o páté (a v 21.00 kooončíme).             Míša Škulavíková  

17. dubna O erb města Litovle - soutěž tanečních souborů v dět-
ské a juniorské kategorii. Soutěž proběhne ve sportovní hale při ZŠ 
Vítězná, začátek ve 12.00 hod. Vstupné: dospělí 60 Kč děti od 3 do 15 
let 30 Kč.                  Alena Černá  
18. - 23. dubna Velikonoční výstava dětských prací všech školských 
zařízení. Výstava je pořádána ve spolupráci s Městským klubem v Kon-
certním sále Městského klubu Litovel.          Alena Černá 
  
Velikonoční prázdniny v DDM Litovel 
21. - 24. dubna Velikonoční tábor v Cakově s velikonočním jídelníč-
kem a velikonočním chystáním (kraslice, výzdoba, pomlázky, pečení). 
Přihlašujte se do 18. dubna.  Cena 750 Kč.  

Mgr. Jana Čekelová, Šárka Grunová, DiS., Míša Škulavíková  
21. dubna Výlet do ZOO Kopeček. Sraz účastníků je v 7.40 hod. 
na autobusovém nádraží v Litovli. Návrat bude v odpoledních hodi-
nách. Cena je 140 Kč.       Ing. Pavel Sova 

Dům dě� a mládeže Litovel,  
Komenského 719/6, 784 01 Litovel,  

tel., fax: 585342448, ddmlitovel@ddmlitovel.cz  

Program na duben 2011 

V době jarních prázdnin uspořádal kuželkářský oddíl Tatranu Litovel 
přebor základních devítiletých škol z Litovle. Po tři dny byla kuželna 
plná mládeže, vždy od 9 do 17 hodin. Soutěžilo se na 60 hodů do pl-
ných. Přeboru se zúčastnilo celkem 27 chlapců a 18 děvčat. 

Soutěž byla rozdělena na 4 kategorie, nejlépe si vedli: 
Chlapci  2. - 5. třída    Chlapci  6. - 9. třída 
1. Hampl Pavel  224   1. Přidal Milan   270 
2. Müller Radek  175  2. Slavíček Jakub  219 
3. Bednář Jiří  161  3. Kritzbach Jan  216 
Děvčata 2. - 5. třída   Děvčata 6. - 9. třída 
1. Molnárová Marie  207  1. Černochová Adéla  161 
2. Molnárová Tereza  205  2. Černochová Lucie  160 
3. Slouková Daniela  177  3. Bačová Lucie  152 
Starší chlapci nad 16 let 1. Borovka Miloš  250 
Jmenovaní budou odměněni diplomem a věcnou cenou. Máme  

z akce, která ukázala zájem dětí vyzkoušet si tento sport, velkou radost. 
Děkujeme školám Vítězná, Jungmannova a ZŠ Palackého za dobrou 
organizaci při účasti na přeboru.  

Případní zájemci, kteří chtějí v tomto sportu pokračovat, se mohou 
hlásit na adresách: Předseda oddílu Čamek Jaroslav, Žerotínova 264, 
Litovel, tel. 723 318 260. Organizační pracovník Axmann Kamil, Uni-
čovská 1197, Litovel, tel. 606 837 016, (kamil.axmann@seznam.cz) 

Popřípadě každé úterý od 15.30 hodin se konají tréninky mládeže. Je 
možné po dohodě domluvit i další hrací dny.                                  K. A. 

V sobotu 12. března 2011 se konal v Litovli na Záložně 1. ročník 
soutěže mažoretek O Litovelský pohárek 2011, který pořádala vedoucí 
mažoretek Linetbells Bc. Hana Popelková společně s Mgr. Martinou 
Popelkovou a vedoucími roztleskávaček Golden Bees, Miroslavou 
Tchírovou a Lenkou Bohuslavovou. Celkem přijelo na pět set mažore-
tek z 18 měst České i Slovenské republiky. Děvčata soutěžila v katego-
rii Baton (hůlka) a Pom pon (třásně) ve věkovém rozdělení mini děti, 
děti, kadet, junior a senior. 

Domácí dívky se v celorepublikové konkurenci rozhodně neztratily. 
Hned na začátku získaly naše nejmladší mažoretky Linetbells Mini 
krásné 3. místo. V kategorii Baton Děti Linetbells Baby 2. místo, 
v kategorii Baton Kadet  Linetbells Girls také 2. místo i v kategorii 
Baton Junior Linetbells Ladies obsadily 2. místo.  

V odpolední části programu s Pom pony získaly roztleskávačky 
Teeny Tany v kategorii děti 2. místo a roztleskávačky Golden Bees 
v kategorii senior opět 2. místo. 

Úspěšný první ročník otevírá otázku větších prostor pro příští rok a 
možnost pojmout více skupin, které jsme kvůli omezeným prostorům 
museli letos odmítat. I tak byl sál Záložny naplněn „k prasknutí“, čímž 
se omlouváme za stísněné prostory. Zájem litovelského publika nás 
nečekaně, ale příjemně překvapil.    Hana Popelková 

Velmi děkujeme všem sponzorům a Městu Litovel za jejich sponzor-
ské dary. Celá akce by se nemohla konat bez finanční záštity Olomouc-
kého kraje a prostor, které poskytl Městský klub v Litovli. 

Jedno únorové odpoledne jsme si k nám do mateřské školy pozvali 
tatínky našich dětí, abychom společně s nimi prožili příjemné odpoled-
ne a podvečer. Tentokrát jsme si společně hráli ,,Na vojáky“. Tatínci 
nejprve sobě i svým dětem poskládali papírové čepice a mohli jsme 
vyrazit na vojenské cvičení. Při této hře tatínci pochodovali s batohem 
(svým dítětem) na zádech, společně stavěli hlásnou věž, zdolávali pře-
kážkovou dráhu, obvazovali raněné, šli do restaurace na občerstvení, 
které si pro ně děti připravily (výborné jednohubky) a spoustu dalších 
aktivit. Po celoodpolední zábavě byli všichni odměněni medailí a ma-
lým dárečkem. Atmosféra byla výborná, děti byly nadšené a spokoje-
né. Děkujeme všem zúčastněným tatínkům za radostné odpoledne.  

Další naší velkou akcí byl ,,Kouzelný karneval s Jirkou Hadašem“, 
který se konal v sobotu 12. 3. 2011 v místní sokolovně. Na děti čekalo 
odpoledne plné tance, her a soutěží a samozřejmě bohaté občerstvení a 
tombola. Děkujeme touto cestou všem sponzorům, kteří nám přispěli k 
uskutečnění akce. Odměnou nám je radost dětí a spokojený úsměv na 
jejich tvářičkách.       Za všechny z MŠ Helena Pavlíčková 

Plavecký bazén při ZŠ Vítězná 1250, Litovel 

Plavání rodičů s dětmi ŽABI ČKY od dubna 2011 
Zahájení nového kurzu pro začátečníky i pokročilé 

Čtvrtek 7. 4.  16.00 - 16.30; 16. – 17.00 
Pátek  8. 4.  9.15 – 9.45; 9.45 – 10.15; 10.15 – 10.45 hod. 

Plavání je určeno pro rodiče s dětmi od 2 do 4 let 
Kontakt: osobně v pokladně plaveckého bazénu, 
e-mail:bazen.litovel@seznam.cz, tel: 585 156 225, 228;  
739 557 878. Přihlášky zasílejte co nejdříve, počet míst  
omezen.                                              Těší se plavací tety  

Na první soutěž mažoretek v Litovli přijelo 500 děvčat 

Přebor pro mládež - kuželky Z mateřské školy v Unčovicích 

Provoz plaveckého bazénu pro veřejnost  
v době velikonočních prázdnin 21. 4. – 25. 4. 2011 

21. a 22. 4. Čt, Pá 13.00 - 20.00, 23. 4. So 13.00 - 19.00, 24. 4.  
Ne 11.00   - 19.00 hodin, 25.4. Po zavřeno. Těšíme se na vaši návštěvu. 



Dne 8. března 2011 se učitelé 1. stupně Základních škol Vítězná 
v Litovli, Vodní v Mohelnici a ZŠ Plumlov setkali v Litovli na naší 
škole. Pod vedením zkušené lektorky RNDr. Věry Filipové ze SZÚ 
v Praze byli prakticky seznámeni s nácvikem kompenzačních cvičení na 
gymnastických míčích za účelem prevence vadného držení těla u dětí 
v rámci projektu Zdravá záda, který probíhá právě ve výše uvedených 
základních školách. 

Projekt i seminář je organizován pro učitele základních škol pod zášti-
tou Katedry antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci a KHS 
v Olomouci. 

Všechny účastníky zaujala teoretická i praktická část semináře a nově 
získané znalosti i dovednosti budou přínosem pro práci s dětmi. 

 
               Ivana Navrátilová 

Ve středu 9. března se konala recitační soutěž žáků 2. stupně. Do 
školního kola se přihlásilo 36 žáků z 6. – 9. tříd. Soutěžilo se ve dvou 
kategoriích - 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník. 

Chlapci a děvčata si do soutěže vybrali různé texty, převažovala 
vhodně zvolená poezie. Soutěžící dávali přednost moderním autorům, 
ale zazněly také stále oblíbené Erbenovy balady. Porotu též zaujal text 
světové klasiky - Oněgin od Puškina. Porota kladně hodnotila fakt, že 
roste počet účastníků soutěže a že všichni zúčastnění přistoupili 
k soutěži zodpovědně a s maximálním úsilím. Hlavně pro vycházející 
žáky byla měřítkem jejich dovedností a schopností. A jak vše dopadlo? 

V kategorii 6. a 7. ročníků získala prvenství Anna Nováková ze 6. B, 
2. místo Kristýna Doleželová ze 7. A a na třetí příčku dosáhla Kateřina 
Čamková ze 6. B. 

V kategorii 8. a 9. tříd si nejlépe vedla Klára Jachanová z 8. A., Ra-
dek Svozil z 8. C skončil na 2. místě a na 3. Pavlína Machová z 8. A. 

Zvláštní cenu za výběr textu obdržely Kateřina Kerplová a Lucie 
Neporová.  

Zvítězit může jen jeden, ale všichni soutěžící si zaslouží uznání za 
kladný přístup k soutěži a za snahu podat co nejlepší výkon. 

PhDr. Miroslava Vagnerová 

Letos se naše škola poprvé zapojila do mezinárodní matematické 
soutěže TAKTIK. Je to korespondenční soutěž, během níž od října do 
května řeší žáci ve čtyřech sériích zajímavé matematické úlohy. Cílem 
celé soutěže je rozvíjet matematické dovednosti jako jsou logika, kom-
binatorika, aritmetika nebo představivost.  

Letošního ročníku se celkově účastní přes 7 000 žáků z téměř 400 
škol v České a Slovenské republice. A v této velké konkurenci se po 
vyhodnocení druhé série úloh skupinka našich děvčat ze 7. B - Zdeňka 
Kolářová, Kateřina Mazalová, Ludmila Dvořáková, umístila na prvním 
místě. Děvčatům blahopřejeme a držíme palce do dalších kol. 

A co na to naše děvčata? 
Když jsme se dozvěděli, že se letos bude konat matematická soutěž 

„Taktik“, matně jsem si vybavila, že někteří z naší třídy (mezi nimi i 
naše tříčlenné družstvo) jsme se minulý rok už do podobné soutěže 
hlásili. Tehdy se soutěž bohužel kvůli malému počtu účastníků nekona-
la. Protože jsem z toho byla loni dost zklamaná, ihned jsem se rozhodla 
opět to letos zkusit. Také kamarádky Lída a Kačka do toho chtěly jít se 
mnou, a tak šlo naše tříčlenné družstvo opět „do akce“. 

Brzy přišla první série úkolů. Tvořilo ji jedno sudoku, tři početní a pět 
logických úloh. Bohužel jsme v prvním kole (z části kvůli neúplnému 
pochopení zadání) přišly o cenné 4 body z 18 a v podstatě tak ztratily i 
šanci být mezi prvními 20 nebo dokonce vyhrát. To jsme si alespoň 
myslely. 

Vyřešily a odeslaly jsme druhou sérii úloh a čekaly. Už to bylo skoro 
měsíc a pořád nic. Potom jednou ve čtvrtek přišla Lída s úžasnými 
zprávami: tentokrát jsme získaly plný počet bodů a co víc, byly jsme 
první! Já s Kačkou jsme tomu nemohly uvěřit a okamžitě jsme se šly 
přeptat paní učitelky. Ta nám tu báječnou novinu potvrdila! 

A přesto nám to připadalo neuvěřitelné. Vím, že se přihlásilo víc než 
500 družstev a právě proto nám to připadalo tak nereálné. Ale byla to 
pravda. My byly první. 

„Taktik“ nám určitě dal hodně radosti, ale také pěkně potrápil naše 
hlavy a zároveň upevnil naše přátelství. Zrovna teď netrpělivě očekává-
me řešení třetí série úloh a nových osm úkolů a přemýšlíme, jak jsme 
asi dopadly.         

Mgr. Lenka Sedlářová, Zdeňka Kolářová, 7.B 

Jungmannka – úspěch v mezinárodní soutěži 

Recitační soutěž a seminář Zdravá záda na ZŠ Vítězná 

Žáci Základní školy Jungmannova již od června školního roku 
2009/2010 usilují o získání titulu Ekoškola. Všichni pro naplnění tohoto 
cíle děláme maximum a máme za sebou již řadu akcí. Ta první, které 
jsme se zúčastnili, bylo setkání partnerských škol zapojených do projek-
tu Ekoškola v ekocentru Sluňákov. Nezapomněli jsme ani na přírodu 
kolem Litovle a dvakrát do roka jí pomohli od zbytečných odpadků. 
Nebyli nám lhostejní ani její obyvatelé - zvířátka, pro něž jsme ve spo-
lupráci s mysliveckým sdružením zorganizovali sběr kaštanů a žaludů. 
V zimě děti z 1. až 3. třídy připravily se svými učitelkami ozdoby 
s krmením pro ptáčky, kterými proměnily stromy v parku za školou ve 
vánoční stromy plné dobrot.  

Do školy jsme si pozvali také odborníky z firmy EKO KOM, se kte-
rými jsme diskutovali o tom, jak předcházet vzniku odpadů, jak správně 
třídit a jaké je jeho další zpracování a využití. Abychom nezůstali jen u 
teorie, je každá třída vybavena nádobami na třídění odpadu. V rámci 
exkurzí jsme navštívili čističku odpadních vod v Litovli a na závěr škol-
ního roku se chystáme na sběrný dvůr v Litovli a dotřiďovací linku do 

Chválkovic. Ekotým zorganizoval také několik sběrových akcí. Ve 
sběrovém týdnu se nám podařilo nasbírat 4 500 kg starého papíru, 50 kg 
vybitých baterií, průběžně shromažďujeme víčka od PET lahví a vy-
sloužilé mobilní telefony. Jsme zapojeni do celostátní akce Ukliďme si 
svět, která je zaměřena na sběr elektroodpadu. Pokud byste měli zájem 
podpořit naši školu, můžete do vyhrazených prostor na školním dvoře 
až do konce května odevzdávat každý den ráno od 7.30 do 8.00 hodin  

 
vysloužilé elektrospotřebiče. Ty budou následně převezeny k recykla-

ci a ekologické likvidaci. Podrobnější informace lze získat na letáku na 
stránkách školy www.zsjl.cz v odkaze Ekoškola. Odpadový materiál lze 
využít i pro jiné účely. V měsíci dubnu chystáme celodenní akci Ekoa-
teliér, kde budou žáci v několika dílnách tvořit výrobky k výzdobě ško-
ly z odpadových materiálů. Akce bude zakončena módní přehlídkou, na 
které představí zástupci všech tříd modely a doplňky, ušité výhradně 
z odpadových materiálů.  

Pokud by se nám podařilo titul získat, rozšířili bychom řadu škol 
v České republice, kde žáci snižují ekologický dopad školy a svého 
jednání na životní prostředí a zlepšují prostředí ve škole i jejím okolí.  

Petr Komárek, člen ekotýmu   

Na cestě k titulu Ekoškola 



 
J. Svěcený / M. Dvořák - VIVALDIANNO 
pondělí 4. 4., Velký sál Záložny, 19 hod., vstupné: předprodej od 250 
Kč, na místě +50 Kč 
Houslový virtuos Jaroslav Svěcený a rockový klavírista i skladatel Mi-
chal Dvořák přichází s nadčasovým projektem různých žánrů! Multi-
žánrový projekt na barokním základě pro posluchače všech generací.  
MICHAELA LINHARTOVÁ   
7. – 29. 4., Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT: 8-15, ST: 8-17, PÁ, 
SO: 10-13 hod. 
autorská výstava fotografií, vernisáž: 6. 4. v 17 hod.  
VLASTA REDL - folkový recitál 
středa 6. 4., Velký sál Záložny, 19 hod., vstupné: předprodej 150 Kč, na 
místě +50 Kč   
RADÚZ A MAHULENA  
čtvrtek 7. 4., Velký sál Záložny, 8.15 hod., vstupné: 40 Kč  
představení pro II. st. ZŠ a střední školy, včetně veřejnosti  
Neil Simon: DROBEČKY Z PERNÍKU 
neděle 10. 4., Velký sál Záložny, 19 hod., vstupné: 280/250/200 Kč 
dojemná a přitom velmi bouřlivá a divoká hra plná zvratů a nečekaných 
situací  
JAKUB PUSTINA (baryton), RICHARD POHL (klavír) 
úterý 12. 4., kaple sv. Jiří v Litovli, 19.30 hod., vstupné: 120 Kč, dů-
chodci 60 Kč 
koncert nejznámějších skladeb, v rámci KPH 

VELIKONO ČNÍ TVOŘENÍ 
sobota 16. 4., Malý sál Záložny, od 13 hod., vstupné: 100 Kč 
Tvoření velikonočních dekorací pod vedením zkušené floristky z Olo-
mouce. V ceně je vstup a základní materiál, přízdoby dle výběru lze 
zakoupit na místě. Omezený počet účastníků, možnost rezervace a před-
prodeje (max. 50 lidí) 

 
Prodejní VELIKONO ČNÍ VÝSTAVA 
18. – 23. 4., Koncertní sál, PO-PÁ: 10-17, SO: 10-13 hod., vstupné: 
dobrovolné  
tradiční prodejní výstava velikonočních ozdob, kraslic a dekorací, dopl-
něná výstavou dětských prací (ve spolupráci s DDM Litovel) 
 
TŘI POHÁDKY S PÍSNIČKOU 
středa 27. 4., Velký sál Záložny, 10 hod., vstupné: 40 Kč  
představení pro MŠ a I. st. ZŠ, včetně veřejnosti 
 
PŘIPRAVUJEME: MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD (divadelní komedie),  
LUBOMÍR BRABEC (kostel sv. Marka), LUCIE BÍLÁ 
HANÁCKÉ BENÁTKY 2011 (Tomáš Klus, Cigánski diabli, Věra Špi-
narová s kapelou, MIG 21, Divokej Bill, Sto zvířat, Queenmania...)  
 
PŘEDPRODEJ:   
Městský klub Litovel, nám. Přemysla Otakara 753, Litovel,  
tel.: 585 341 633, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz, 
TIC (ag. Bavi) Litovel, nám. Přemysla Otakara 754, tel.: 585 342 300,  
e-mail: info@bavi.cz, www.mklitovel.cz, www.mestolitovel.cz 
 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 

Bazárek od maminek se vydařil, zájmem veřejnosti byl velký. 

KONTAKTY :  Jarmila Dospivová, 739 246 016,  
    mcrybickalitovel@seznam.cz 
Lektor angličtiny:  Mgr. Simona Geprtová, 604 483 831 
Přednášky:   Monika Blažková, 734 435 198 
Baby klub:   Zdena Dvořáková, 737 974 783 
Vedoucí střed. Charity Litovel: Ing. Ludmila Zavadilová,  736 750 222 
 

AKCE V DUBNU 2011 
  5. 4. - CESTA ZA ZVÍ ŘÁTKY - výlet na soukromou farmu 
13. 4. - KERAMIKA - 16.00 - 19.00, 2. patro MC 
14. 4. - 8. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MC  
 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  od 9.00 - 17.00 hodin 
30. 4. - PEDIG- od 16.00 hod., 2. patro MC             

Další info v MC Rybička 

Pravidelný týdenní program MC Rybička zůstává beze změn 

Nová reprezentace města pozvala vedení Samosprávy Seni-
orklubu na jednání Rady města Litovel, kde se ujasňovaly základní 
faktory práce naší organizace. Zůstáváme i nadále pod Odborem sociál-
ním MěÚ, je nám přislíben pravidelný příspěvek z rozpočtu a dosud 
poskytované bonusy. Náš největší problém s prostorem pro naše akce 
vyřešila RM skutečně velkoryse, když nám dala k dispozici Malý sál 
Záložny v bezplatném nájmu desetkrát v kalendářním roce a vedení 
přislíbilo svou účast na již tradičních setkáních dvakrát v roce 
s přiměřenou úhradou nákladů. Opět se RM  pochvalně vyslovila o naší 
práci a tak věříme, že společně povedeme starší generaci obyvatel měs-
ta ke smysluplnému a aktivnímu prožívání této etapy života. 

Muzejní společnost Litovelska, o.s. ve spolupráci s Muzeem Litovel a 
Městskou knihovnou potěšila uspořádáním setkání se současnými auto-
ry publikací se vztahem k Litovli. Starší generace více tíhne ke vzpo-
mínkám a historii regionu, a tak jsme konečně měli možnost osobně 
autory poznat, seznámit se s jejich dílem, vyslechnout si ukázky, pro-
hlédnout jednotlivé publikace, případně si je i zakoupit a nechat pode-
psat při závěrečné autogramiádě. Celkem se prezentovalo 9 autorů. Ať 
už ti nejznámější jako litovelská básnířka a spisovatelka paní Jarmila 

Cholinská a historik, básník, bývalý kronikář města, kritický glosátor, 
lokální patriot a vzácný člověk pan Lubomír Šik, tak i ostatní, stejně 
zapálení zájmem o naše krásné město. Úspěch akce, na které jsme coby 
posluchači bezkonkurenčně tvořili v ětšinu, pravděpodobně inspiruje 
MSL a vedení knihovny k pokračování v setkáních. (více článek na 
straně 12.) 

Z připravovaných akcí vás zveme na zajímavou besedu „Jak se dělají 
noviny“ ve středu 13. dubna od 16 hodin v jídelně DPS. Jak na to nám 
poví redaktorka Litovelských novin paní Mgr. Jana Motlová, která si 
přivede posilu – paní Marii Hrubou, obětavou korektorku a některé 
z členů redakčních rad z doby začátků litovelského periodika. O dva 
týdny později, ve středu 27. 4. si budeme povídat o hanáckém kroji a o 
úspěšném folklorním souboru HANAČKA s její vedoucí, zapálenou 
folkloristkou paní Stanislavou Kulatou. Termín je sice jasný, ale vzhle-
dem k rekonstrukci Záložny proběhne akce asi v Koncertním sále. Za-
čátek bude jako obvykle v 16 hodin a zájemci o účast ať sledují hlášení 
městského rozhlasu a naši vývěsní skříňku na Husově ulici 
s upřesněním místa konání. V květnu chystáme autobusový zájezd do 
Rožnova pod Radhoštěm i na Pustevny, exkurzi do hrnčířské dílny pana 
Lamra na Rybníčku a cyklovýlet. O všem vás budeme včas informovat, 
nebojte se. Přejeme krásné jarní dny a rádi vás uvítáme na připravova-
ných akcích.                   hj 

Mateřské centrum Rybička přeje všem krásné a požehnané prožití  

svátků velikonočních. 



Dojemná a přitom velmi bouřlivá a divoká 
hra plná zvratů a nečekaných situací. 

Nehrdinskou hrdinkou hry Drobečky z perní-
ku je Evy Mearová, barová zpěvačka, které se 
pod vlivem alkoholu podařilo pořádně si zpus-
tošit život. Seznámíme se s ní v době, kdy se 
vrací z protialkoholového léčení do zanedbané-
ho bytu. Je bez zaměstnání, bez nálady, vyhaslá 
a bez perspektivy. Ani dva dobří přátelé - stár-
noucí kráska Toby a neúspěšný herec Jimmy - 
jí chuť do života nepřidají. Zahrnou ji svými 
starostmi, takže Evy pochopí, že jsou stejní 
ztroskotanci jako ona sama. A pak se objeví 
Polly, její sedmnáctiletá dcera z rozvedeného 
manželství, s tím, že u ní hodlá bydlet. Přestože 
se obě navzájem potřebují, soužití není nijak 
jednoduché. 

Za tragikomický příběh s nadějeplným kon-
cem Simona Stašová získala cenu THÁLIE za 
mimořádný ženský jevištní výkon.          - MK – 

Účinkují: SIMONA STAŠOVÁ, Radka Fi-
lásková, Helena Karochová, Čestmír Gebous-
ký, Ernesto Čekan, Vojtěch Záveský,  

Režie: Milan Schejbal. 

Neil Simon: DROBEČKY Z PERNÍKU 

Barytonista Jakub Pustina (1982) původně 
vystudoval chemii na Střední průmyslové škole 
chemické, ale ve 20 letech šel jednou na operu 
a natolik ho zaujala, že se okamžitě začal věno-
vat zpěvu.  

V roce 2004 získal první cenu a stal se abso-
lutním vítězem mezinárodní pěvecké soutěže 
„Pražský pěvec“. Po vítězství následovala na-
bídka vystupovat v Litvě. Dalším úspěchem 
bylo vystoupení na Mezinárodní pěvecké soutě-
ži Antonína Dvořáka v Karlových Varech, kde 
barytonista taktéž obsadil první příčku a získal 
cenu Viléma Zítka. Vítězství bylo obzvlášť 
cenné,  jde o nejprestižnější soutěž v ČR.  

V roce 2006 se stal finalistou mezinárodní 
pěvecké soutěže Ferruccia Tagliavini v rakous-
kém Deutschlandsbergu, kde předsedkyní poro-
ty byla světoznámá operní pěvkyně Joan Su-

therland. Jeho hlas také zazněl na srpnovém 
festivalovém koncertě Mezinárodního hudební-
ho festivalu Petra Dvorského v Jaroměřicích 
nad Rokytnou. V září 2006 absolvoval turné po 
ČR s litevskou sopranistkou Jekaterinou Tretja-
kovou, v roce 2007 se slovenskou mezzosopra-
nistkou Lindou Ballovou a rok nato s japon-
skou sopranistkou Renou Fujii. 

V současné době se účastní řady festivalů a 
soutěží zvučných jmen, jako je festival W. A. 
Mozarta v rakouském Salzburgu, absolvoval 
turné po Francii. Koncertně navštívil Dánsko, 
Rakousko, Belgii a absolvoval turné v Austrálii 
a na Novém Zélandě. Vystupuje po boku světo-
vých operních hvězd, jako jsou např. Peter 
Dvorský nebo Eva Urbanová.  

Jakuba Pustinu doprovodí na klavír RI-
CHARD POHL.       -MK- 

Osoby a obsazení: všechny postavy ve hře 
ztvárnila ELIŠKA BALZEROVÁ  
Režie: Jana Kališová  
Producent: FDA, DIVADLO VIOLA  

Monodrama Irky Aronové, v němž exceluje 
Eliška Balzerová, je obratně napsaný, zábavný 
a hodně ironický text. Má ale i hořká a smutná 
místa. Je to divácká a zároveň kultivovaná in-
scenace, v níž Balzerová ohromuje svou pro-
měnlivostí, temperamentem, smyslem pro 
humor i nevtíravou vroucností. Je až neuvěři-
telné, jak jí role Angely, ženy ve středních 
letech, kterou opustí manžel, sedne, jako by ji 
autorka Balzerové psala na tělo. Hrdinčiny 
životní peripetie jsou zde vylíčeny s osvobozu-
jícím nadhledem, její boj se samotou a hledání 
nového smyslu života překvapivě nesklouznou 
do citového vydírání diváků. Inscenace s emo-
cemi jen tak lehounce koketuje, aby co nejlépe 
vyšly zvraty situací a kontrasty.  

Balzerová přes dvě a půl hodiny neopustí 
jeviště a s úžasnou lehkostí dokáže udržet 
pozornost diváků, dostat je tam, kde je chce 
mít. Vývoj postavy má přesvědčivě vybudova-
ný, všechny trapné situace, které Angelu po-
tkávají, si vychutná s úžasnou hereckou kreati-

vitou a nápaditostí. Stejně mistrovsky ovládá 
přechody z různých postav, hraje svou suve-
rénní dceru, je vlastní matkou, která se na stará 
kolena zhlédla v rockové hudbě, snobskou 
přítelkyní. A samozřejmě i bývalým chotěm, 
plejádou bizarních nápadníků, psychiatrem. 
Inscenace také vtipně a nápaditě pracuje s 
náznakem, kouzelné jsou například scény, kdy 
Angela táhne za sebou plyšového psa či jinak  
s ním komunikuje. Balzerová už má Angelu  
v krvi, hraje si s ní, vychutnává si ji, je uvolně-
ná, přirozená. Jedním slovem - je skvělá. 

Můj báječný rozvod je hra pro jednu hereč-
ku, plyšového psa jménem Axl a sedmnáct 
postav; všechny je v inscenaci hraje Eliška 
Balzerová. Autorkou je irská dramatička GE-
RALDINE ARONOVÁ, která sice tvrdí, že 
tato hra o nelehkém údělu ženy středních let 
opuštěné manželem je čirá fikce, na druhou  
stranu připouští, že kdyby sama za sebou ne-
měla rozvod, patrně by tuhle hru nikdy nena-
psala.          -MK-  

JAKUB PUSTINA v kapli sv. Jiří v Litovli 

Komedie: MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD 

Zveme  na folkový recitál 
Narodil se v Novém Jičíně a již v dětství se 

utvářel jeho vztah k moravským a sloven-
ským lidovým písním, jejichž motivy využívá 
ve své tvorbě. Od třinácti let hraje na kytaru a 
od patnácti koncertuje. Vystupoval s různými 
bigbítovými kapelami na tanečních zábavách. 
Ve Zlíně začal roku 1983 hrát a zpívat se 
skupinou AG Flek. Jako autor písní se poprvé 
proslavil díky vizovické skupině Fleret. Redl 
začal spolupracovat se Slávkem Janouškem a 
Jaroslavem Samsonem Lenkem a vydal s nimi 
tři společné desky (Zůstali jsme doma, Kde 
domov můj, Barvy domova).  

V roce 1990 nahrál svou první sólovou 
desku Na výletě, na níž, jak sám řekl, se chtěl 
osvobodit od folku a písničkářské tvorby. 
Jeho další sólová deska Staré pecky obsaho-
vala folkové skladby, které napsal v době 
spolupráce s Fleretem. Mezitím vyšla Tram-
tárie - další deska AG Fleku.  

V roce 1994 AG Flek vydal společné album 
s Hradišťanem Jiřího Pavlici, které bylo oce-
něno zlatou deskou a je považováno za vyni-
kající propojení lidové muziky a bigbítové 
kapely. O rok později završil Redl tříletou 
spolupráci se slovenskou zpěvačkou lidových 
písní Zuzanou Homolovou vydáním alba 
Slovenské balady. V roce 1996 se do AG 
Fleku vrátili zakládající členové a Redl vytvo-
řil se sestavou, jež se zformovala v roce 1994 
při projektu s Hradišťanem, vlastní skupinu, 
která se jmenuje každý den jinak. S touto 
skupinou vydal Redl dvě desky, na konci roku 
2006 však ukončili koncertní činnost.  

Z Redlovy divadelní a filmové tvorby je 
nejznámější jeho účast na muzikálu Kubo pro 
bratislavskou Novou scénu, složil hudbu pro 
představení Rok na vsi a Silnice v Mahenově 
divadle a jeho muzika byla ve filmu Come-
back, kde si i zahrál v malé herecké roli. –MK- 

VLASTA REDL  

Laskavá komedie věnovaná všem, kteří ne vlastní vinou zůstali sami.    



Setkání současných litovelských autorů 
uspořádaly Muzejní společnost Litovelska a 
Městská knihovna ve středu 9. března 2011 v 
16.30 hod., pozvání přijalo 9 autorů. Veřejnost, 
která akci navštívila, mohla být jistě mile pře-
kvapena, kolik lidí v Litovli usiluje o zachová-
ní historie této lokality, kolik autorů je schopno 
vydat svědectví o svých životních cestách, 
další se starají o uchování hanáckého nářečí, 
trápí je vývoj a devastace života na Zemi... 

Knihy nebo publikace, které jsme si mohli na 
místě prohlédnout případně i zakoupit, často 
vydávají svým nákladem nebo složitě shánějí 
prostředky u sponzorů. V útulném prostředí 
čítárny Městské knihovny se sešlo celkem 60 
návštěvníků, kteří prostor zcela zaplnili.  

Z litovelských autorů přijala pozvání paní 
Jarmila Cholinská, litovelská rodačka a patri-
otka, tlumočnice z němčiny a francouzštiny, 
pedagožka. Autorka vydala vlastním nákladem 
od roku 2006 neuvěřitelných 11 sbírek poezie 
(Miláček Prevít, Kořeny, Striptýz, Třesky ples-
ky a jiné drzosti, Štěky a aforismy jedovaté 
babizny, Cikánské etudy, Procházky rosou, 
Tísňové volání, Čínské etudy – ženské pohle-
dy, Mužské etudy – žádné ohledy, Striptýz 2) a 
1 prózu (Zaručeně pravdivá historie neopětova-
né lásky), další sbírky k vydání připravuje. 
Zachycuje v nich své životní příběhy. Dalšími 
okruhy zájmu je příroda a udržitelnost života 
na Zemi; jednak jde o lyrické básně inspirova-
né krásnou přírodou Litovelského Pomoraví, 
na druhé straně je to angažovaná poezie, která 
se zabývá existenčními otázkami bytí či nebytí 
člověka. 

Publikující ženy tady dále zastupovala paní 
Ivana Teshomeová, realitní makléřka, která má 
kořeny tady v Litovli; v současné době žije a 
pracuje v Praze. Ta vydala autobiografii (Mě-
síční sonáta pod africkým sluncem) o své ne-
lehké životní pouti, která vedla přes Etiopii, 
nejchudší zemi světa, do nejbohatší evropské 
země a potom zpátky k nám do Česka.  

Na setkání nemohl chybět pan Lubomír Šik. 
Věnuje se poezii; knižně vyšla sbírka Mozaika 
dní, v malém nákladu pro známé a přátele vy-
tiskl práce Děda mráz v nebi, Zvěrokruh, kaž-
doroční novoročenky - sonety a také např. 
Střípky roku 2010 - na setkání autorů z této 
sbírky zazněla malá ukázka. Mezi občany je 
také znám jako nestor litovelské historie. Jeho 
zásluhou byla vydána řada publikací o litovel-
ské historii, uchoval a uspořádal v nich úcty-
hodné množství historických faktů, které dosud 
nebyly v češtině publikovány nebo byly zachy-
ceny formou rukopisů. Zájemci si jeho práce o 
Litovli mohou koupit v muzeu – knihy (Lito-
velské paměti, 750 let litovelské historie – 
Litovel v datech, 100 let muzejnictví v Litovli 
aj.), CD (Litovel – centrum města, Litovel – 
Staré město, Litovel – Olomoucké předměstí, 
Litovelské hostince, Památky Litovle) i další 
práce, např. Historie gramofonové výroby  
v Litovli, Litovel ve 20. století, Spolkový život 
v Litovli aj.  

Pan Miroslav Pinkava je, jak sám uvedl, 
fotograf, člen Fotoklubu Litovel. Přesto hlavně 
jeho zásluhou vyšla knížka o rodné obci Ješově 
(Ješov v proměnách 40 let) a především práce 
Gramofony z Litovle - Stručná historie slovem 

i obrazem. Obě knihy jsou bohatě doplněny 
autorovými fotografiemi, případně těmi, které 
se ještě podařilo získat od pamětníků. Dlouho-
době spolupracuje s panem Lubomírem Šikem 
na dokumentaci litovelské historie – psanou 
historii doplňuje fotografiemi. 

Pan Vladislav Haberman, majitel litovelské 
cestovní kanceláře, vydal cestopis ze své cesty 
kolem světa, přesněji 1. díl s názvem Z Mora-
vy k mysu Horn… a ještě dále. Je doplněný 
řadou černobílých i barevných fotografií. Začal 
pracovat na dalším dílu, jehož vydání bude 
záviset na zájmu čtenářů o díl první a úspěchu 
při získání finančních prostředků. 

 Pana Karla Faltýnka, pracovníka Národního 
památkového ústavu Olomouc, potkalo to štěs-
tí, že jeho velká životní záliba - archeologie - 
se mu stala povoláním. Jak sám řekl, výzkum  
v terénu ve skutečnosti již neumožňuje dalším 
generacím se k vybrané lokalitě vrátit, proto je 
tak důležité výsledky výzkumu publikovat. 
Spolu s Mgr. Pavlem Šlézarem a dalšími kole-
gy se již mnoho let věnuje prezentování nejno-
vějších archeologických poznatků, které dokla-
dují starobylost města Litovle i blízkých loka-
lit. V mnoha případech se tak přepisují a opra-
vují dochované písemné zprávy. Mgr. Pavel 
Šlézar vydal zajímavou práci Kostely a sakrál-
ní stavby v Litovli. Karel Faltýnek, zabývající 
se vedle archeologie také národopisem, vydal 
Pověsti z Bouzovska a Lošticka a připravil 
sbírku pověstí z Litovelska, kterou vydala Mu-
zejní společnost Litovelska pod názvem Vy-
právění starého hrnčíře – Pověsti z Litovle.  

Rovněž pro pana Ing. Radovana Urválka, 
interiérového architekta, jsou historie a hanác-
ký folklor oblastmi, na které se zaměřuje ve 
svém volném čase. Název jeho vydané knihy 
mluví za vše - Litovel a okolí. Kraj, který má-
me rádi. Mimoto je velkým chudobínským 
patriotem a jeho cílem bylo (možná stále je) 
zpracovat velké dějiny Chudobína. Nemalé 
úsilí vynaložil, společně s panem Petrem Von-
drákem, na uchování historie této dnes integro-
vané části města Litovle. Jejich společnou 
zásluhou byly také zachráněny cenné archivní 
dokumenty z historie vodního práva na Lito-
velsku. Jejich knižní zpracování by významně 
obohatilo nejen naše poznatky, ale mělo by 
nadregionální platnost.  

Petr Linduška je litovelským a kovářovským 
patriotem. Vystřídal řadu zaměstnání, ale celý 
život se pohybuje kolem knih a s nimi si ho 
litovelská veřejnost také spojuje. Je knihkup-
cem, sběratelem kulatých pohlednic, dětských 
knih i předmětů z regionální historie, je mj. 
také autorem ilustrací několika dětských lepo-
rel. Velké úsilí zaměřuje na uchování hanácké-
ho nářečí, vydal knihu Tož tak. Báje, pověstě, 

básničke, pěsničke a iny plke a do tisku chystá 
volné pokračování Tož bať.  Je také jedním  
z akčních členů Hanácké ambasády, která při-
pravuje pořady Přendite si splknót. Dalšími 
z řady jeho koníčků jsou petanque a ochotnické 
divadlo, kde léta působí jako herec i režisér. 

Pan PhDr. Vítězslav Kollmann, v současné 
době majitel realitní kanceláře DIMAS (zkrat-
ka znamená Dokumentace a Informace z Mo-
ravy a Slezska), se historii věnoval i profesně. 
Několik desetiletí tvoří rozsáhlé databáze 
(úložiště dat). Vedle bibliografií (záznamů o 
vydaných knihách, článcích apod.) se zaměřil 
na sbírání a třídění dochovaných obrazových 
dokumentů z celé Moravy a Slezska - vedut, 
obrazů, fotografií, pohlednic, které uveřejňoval 
formou kalendářů, článků v odborném tisku a 
publikací (Litovel v proměnách staletí). Zpra-
coval také stejnojmenný film, který je možné 
získat v Muzeu Litovel na DVD. Nejnovějším 
záměrem je vydání obrazové publikace s pra-
covním názvem Litovel na starých pohledni-
cích. Práce určitě vyjde. Zdali bude dostupná 
veřejnosti nebo bude-li vydána jen v nákladu 
několika kusů, bude záviset na získání finanč-
ních prostředků.  

Z akce se omluvili pro časovou zaneprázdně-
nost pánové Mgr. Pavel Šlézar, autor již zmí-
něné práce Kostely a sakrální stavby v Litovli, 
PhDr. Michael Viktořík, Ph.D., který napsal 
práci Litovelský cukrovar, MUDr. Alois 
Volkman, chudobínský rodák, autor několika 
desítek především básnických sbírek (mj.  
K prahu domova, Námluvy Aeskulapovy, Si-
lent musae, Stopy co doby tropí, Terče-to aj.), 
PhDr. Vojtěch Vyroubal, soukromý podnikatel, 
který vlastním nákladem vydal práce Kluci 
z Ješova, Mladé gramofony a Příliš krátké vlny 
aneb sloužili jsme v Jaroměři. Omluvil se i 
zástupce mladé generace, student Michal Za-
pletal, autor sbírky Květiny z Korintu.  

Besedou přítomné provázela vedoucí litovel-
ské městské knihovny Mgr. Lenka Fišrová. Za 
spolupořádající občanské sdružení Muzejní 
společnost Litovelska přítomné pozdravil její 
předseda Mgr. Robert Najman. Krátce promlu-
vil o připravované publikaci Zajímavosti z 
Litovelska, ročence MSL 2009 - 2010, která 
bude vydána v dubnu 2011. Místo setkání do-
plnily další publikace o Litovelsku, výstava 
literárních prací současných regionálních auto-
rů byla přenesena do výstavního sálu Muzea 
Litovel, kde ji návštěvníci mohli navštívit do 
31. března 2011. Bylo také ujednáno, že spolu-
práce Muzejní společnosti Litovelska s Měst-
skou knihovnou bude pokračovat i v příštím 
roce. Tak zase za rok – ať žije březen – měsíc 
knihy 2012. 

Text: Jana Motlová, Robert Najman 

Setkání současných litovelských autorů v Městské knihovně 

Výlet za poznáním s názvem „Památky a muzea města Uničova“ připravil na měsíc duben 
Výbor Muzejní společnosti Litovelska. Paní Dagmar Entrová, pracovnice Městského informač-
ního centra Uničov, nás provede Muzeem U Vodní branky, minoritským klášterem,  radniční 
věží do Muzea vězeňství – šatlavy, kde se nás ujme místní průvodce. Akci zakončíme v Muzeu 
baroka a blízkém farním kostele. Sejdeme se v neděli  10. dubna 2011 ve 13.15 hodin u Medel-
ské brány v Uničově. Organizovaná skupina cyklistů vyrazí ve 12.30 hodin od litovelské pošty. 
Celkové vstupné: 50 Kč dospělí, 25 Kč studenti, důchodci, ZTP - bude vybíráno při prezenci u 
Medelské brány. Předpokládané ukončení akce je v 17 hodin.               RoN  

Muzejní společnost jede na výzvědy k sousedům 



Kdo z nás to drži v paměti e v počináni, 
hneď jak otrhnem če obrátime posledni břez-
nové lest v kalendářo, řikáme si - vida ho - ož 
je toť! Doben! S aprilovym počasim. Ten ož 
na to má pravda dlóhověky právo če nárok, 
dělat si srando! (take sme řikávale prčo, pozn. 
red.) A přeznéme si jedno z mála našech las-
kavéch svoleni, že muže! Take si to přepomi-
nám, e proto, že s tém nic nenadělám.  

A to si přepominám o to časťéš, čém vic 
potkávám ledi co brblajó na počasi. A v dob-

no? V dobno je na to přiležitosti fura! Je-
nomže ono muže bet ledi mili krásně e dež 
prši nebo fóká, nebo e dež je teho obojiho 
najednó vic než dosť! 

No néé? Brblat na počasi a eště k temo v 
dobno, to je k ničemo - mirně řečeno. A nako-
nec - máme fšeci stény možnosti. Dvě! Aji s 
tym dobnovym počasim odělat si z nekeho 
miló srando na prvniho a na posledniho dob-
na, anebo take nekemo na zrovna takovó nale-
tět. Dávéte si pozor! Apríííl!      Zdenek Brané 

ŽÊVOT JE KRÁSNÉ!…  
Z HANÁCKÉ AMBASÁDÊ 
PRO LITOVEL 
A OKOLI 

April a dvě možnosti 

V sobotu 5. února 2011 se konal v Praze již 
XIII. ročník Národního krojového plesu, pořá-
daný Folklorním sdružením ČR, kterého se 
zúčastnilo cca 2.500 hostů.  

Předchozích 11 ročníků se konávalo ve Žďá-
ru nad Sázavou, ale z důvodu omezené kapaci-
ty prostoru a naopak stále většího zájmu hostů 
i účinkujících byl minulý ročník poprvé přelo-
žen do Prahy – do údajně největšího hotelu ve 
střední Evropě - TOP HOTELU Praha.  

Národnímu krojovému plesu každý rok 
vtiskne charakter lidová kultura jedné z  etno-
grafických oblastí České republiky. Letos to 
byly tance, písně, melodie i výrobky lidových 
umělců a krajové speciality z regionu Haná. 
Nechyběli ani zástupci ostatních regionů ČR a 
také špičkové zahraniční soubory. 

Přípravy na tuto velkolepou akci začaly 
v Hanáckém folklorním sdružení a v jednotli-
vých souborech na Hané téměř rok předem, 
kdy se vybíraly písně a tance do společného 
programového bloku a následovaly několika-
měsíční samostatné nácviky v souborech a 
později společné secvičné všech souborů o 
podzimních a zimních víkendech. Krojovaná 
generálka proběhla začátkem ledna v Prostějo-
vě a předpremiéra celého programu byla před-
vedena na XVIII. Reprezentačním hanáckém 
bále v Olomouci dne 15. 1. 2011.  

Pak už se přiblížila sobota 5. února 2011. Do 
Prahy jsme vyrazili autobusem už v pátek 
odpoledne. Ubytovaní jsme byli přímo v místě 
konání plesu, tedy v TOP HOTELU. Od so-
botního rána po celé dopoledne probíhaly další 

společné zkoušky a dolaďování vystoupení. 
Odpoledne byly prostorové a zvukové zkouš-
ky v ostatních sálech, kde jednotlivé soubory 
měly možnost se prezentovat. Po krátkém 
odpočinku následovalo v podvečer převlékání 
do krojů a zahájení plesu.  

Ve společném předtančení a následném 
zahajovacím bloku společně tančilo cca 280 
krojovaných Hanáků a Hanaček z 15 hanác-
kých folklorních souborů a muzik. Doprovázel 
nás nejprve mužský pěvecký sbor Rovina a 
poté úžasný „hanácký orchestr“ složený ze 
všech souborových muzik a zpěváků. Celé 
toto hudební těleso čítalo asi 50 hudebníků a 
zpěváků. Naše hanácké slavnostní zahájení 
sklidilo obrovský úspěch, což dokazují i člán-
ky na internetu s nadpisy „Hanáci okouzlili 
Prahu“ apod., z nichž si dovolím citovat:  

„Že se Haná, jejíž lidová kultura byla vůd-
čím fenoménem letošního plesu, připravovala 
od léta na reprezentaci svého kraje, všichni 
věděli. Ale to, co hanácké soubory a muziky 
předvedly v téměř půlhodinovém  společném 
programu (320 krojovaných tanečníků, zpěvá-
ků a muzikantů!), ještě předstihlo očekávání. 
Ples zahájily tancem „Cófavá“ a dožínkovým 
průvodem, od něhož převzal dožínkový věnec 
hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík, 
který - rovněž v kroji rodné Hané - s očividnou 
pýchou i dojetím sledoval úspěch „vyslanců“ 
svého regionu.“ 

Během večera se ve čtyřech kongresových 
sálech hotelu postupně vystřídali všichni účin-
kující: hanácké, západočeské, středočeské, 
pražské a valašské soubory, dále BROLN a 
VUS Ondráš, se  kterým v kroji zazpívala i 
Ewa Farna. Účinkovaly i zahraniční soubory. 
K tanci hrály lidové muziky střídavě s Orche-
strem Gustava Broma.   

Po celodenním maratonu jsme v brzkých 
ranních hodinách uléhali ke krátkému spánku. 
Prahu jsme opouštěli v neděli dopoledne a za 
pár hodin jsme byli v pořádku doma.   

Stanislava Kulatá 

Národní krojový ples FOS ČR 

Provozně ekonomická fakulta 
České zemědělské univerzity v Praze si Vás  
dovoluje  informovat, že pro akademický rok 
2011-2012 se stále přijímají přihlášky do 1. 
ročníků bakalářského (Bc.) a navazujícího 
magisterského (Ing.)  studia  Provozně ekono-
mické fakulty České zemědělské univerzity  
v Praze, studijní obor  VEŘEJNÁ SPRÁVA   
A REGIONÁLNÍ ROZVOJ  s výukou probí-
hající v Konzultačním středisku v Šumper-
ku, kombinovanou formou studia (dálkově). 

 Bakalářské studium (Bc.)  3leté 
 Navazující magisterské studium (Ing.) -

  Další informace vám rádi poskytneme přímo v 
konzultačním středisku v Šumperku nebo na 
http://www.pef.czu.cz/cs/?r=4057 . 



Představujeme vám starosty Mikroregionu Litovelsko, jehož předsedou je starosta Města Litovel Ing. Zdeněk Potužák 

Alena Sedlářová 
Bílá Lhota 

Ing. Václav Arnoš 
Mladeč 

Ing. Zdeněk Foltýn 
Bouzov 

Jaroslav Vlk,  
Červenka 

Jindřich Solovský 
Olbramice 

Ing. Josef Kurfüürst 
Loučany 

Jitka Doubravová 
Slavětín 

Leo Kordas 
Loučka 

Marek Ošťádal 
Náklo 

Marie Grézlová 
Bílsko 

Pavla Bezová 
Cholina 

Vladimír Kulatý 
Měrotín 

Mgr. Marta Husi čková 
Náměšť na Hané 

Vladimír Kamínek 
Střeň 

Arnošt Vogel  
Haňovice 

Bc. Karel Stejskal 
Dubčany 

František Lakomý 
Luká 

Ing. Michal Tichý 
Senice na Hané 

Jiří Matoušek 
Senička 

Ing. Vladimír Huf,  
Vilémov 
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Milí čtenáři, soutěž pokračuje!  
Poznáte na fotografii detail architektury a 

kterou budovu zdobí? Uveďte ulici, č. popisné 
příp. vžitý název. Odpovědi prosím posílejte na 
adresu redakce do 15. března. 

 Městský úřad Litovel 
 Nám. Přemysla Otakara 778 
E-mail: litovelskenoviny@mestolitovel.cz 
Podatelna MěÚ Litovel – možno doručit 

osobně. Obálku označte „Soutěž LN“. 
Vylosovaný výherce obdrží tříměsíční před-

platné Litovelských novin zdarma! 
Těšíme se na vaši účast v soutěži! Redakce 

Správná odpověď na minulou soutěžní otáz-
ku: domovní znamení U Bílého koníčka, Po-
děbradova ul. (blízko náměstí). Tříměsíční 
předplatné LN získává paní Anna Hňoupková 
z Litovle. Blahopřejeme! 

Ohlédnutí za lyžařskou sezónou 

Koncem února se v Pražském hotelu Pramen 2. kvalifikační turnaj ve 
Scrabblu. Zúčastnila se nejen celorepubliková špička, ale i dvě zástup-
kyně našeho města, Hana a Milena Filipovy. Obě se dumání nad slovy 
z bodovaných kamenů věnují od roku 2002. A hodiny strávené nad 
zelenou hrací deskou přinesly své ovoce v podobě vynikajícího Hanči-
na výsledku. Podařilo se jí v těžké konkurenci 84 hráčů z celé republiky 
stanout na nejvyšším stupínku jako vítěz! 

Pro ty, kteří scrabble ještě neznají, dlužno vysvětlit, že smyslem hry 
je skládat z vylosovaných písmen slova na desku podobnou šachovnici 
či křížovce. Hráči se v pokládání slov střídají, každé slovo je bodově 
ohodnoceno (podle bodové hodnoty písmen a obsazení prémiových 
polí) a na závěr (po uplynutí časového limitu nebo vyčerpání všech 
kamenů) vyhrává hráč s větším součtem bodů. Pro určení vítěze je dů-
ležité nejen skóre (počet vyhraných zápasů), ale i tzv. koeficient Turčas 
(obdoba ELO v šachu). Pokládaná slova musí být samozřejmě platná 
v českém jazyce, pro kontrolu případných protestů mají hráči 
k dispozici elektronický slovník NOVEX, který obsahuje více jak mili-
on výrazů.  

Velkým propagátorem této společenské hry je známý písničkář Jarek 
Nohavica, který se stal v roce 1997 mistrem České republiky ve Scrab-
blu. Pokud se chcete o scrabblu dovědět něco více, hledejte na interne-
tových stránkách scrabble.hrejsi.cz. Kromě klasické deskové podoby 
hry si můžete zahrát i online na www.herna.net. 

V každé scrabblové sezóně se pořádá několik kvalifikačních turnajů, 
z nichž se do závěrečného hodnocení započítává 6 nejlepších výsledků. 
Na konci sezóny se pak 32 nejlepších hráčů z celé republiky schází na 
Mistrovství republiky ve scrabblu. Hance se podařilo mezi tuto dvaatři-
cítku probojovat již 3x, její mámě Mileně dokonce 4x. 

A jak probíhal samotný únorový turnaj, hraný na 9 kol? Hanka se 
rozjela jak raketa – 1. kolo – výhra, 2. kolo – výhra… atd. až do 8. kola. 
Po 8 kolech byla suverénně první, mohla si dokonce dovolit v posled-
ním kole prohrát, protože ji už nemohl nikdo ohrozit. Celý turnaj tak 
vyhrála s nádherným skóre 8:1. Vítězství je o to cennější, že Scrabble je 
povětšinou doménou mužů. Asi je to způsobeno jejich lepší taktikou, 
schopností riskovat a předvídat. Hančino vítězství je nejen důkazem její 
šikovnosti, ale i toho, že je důležité nejen každé slovo, nýbrž i každý 
bod. Osmý zápas vyhrála nejtěsněji jak je to jen možné – o 1 jediný bod 
(taková malá perlička z této partie – soupeř Pavel Žibřid položil slovo, 
které mělo hodnotu 12 bodů, ale nahlásil jen 10 – ty 2 body ho nakonec 
stály vítězství). Za vítězství si Hanka odnesla zlatou medaili a poklad-
ničku s malým finančním obnosem. 

Tato medaile nebyla jediná trofej pro Litovel - v neděli k ní holky 
Filipovy přidaly i stříbrné medaile za 2. místo v lize družstev za rok 
2010. Držíme palce na dalších turnajích!          JoKo 

Lyžařská sezóna končí, nezbývá než si na krásné chvíle strávené na 
zasněžených svazích zavzpomínat. První týden v lednu se konal v 
Bedřichově u Liberce 44. ročník Jizerské 50 v běhu na lyžích. Vyzkou-
šet si náročnost 50kilometrové tratě byla výzva, kterou si členové od-
dílu malé kopané FC Levotil letos útect nenechali. Z party ve složení 
Jirka Kohout, Jarda Petr, Zdeněk Procházka a Venca Chytil jsme zá-
vod dokončili všichni, v čase odpovídajícím naší přípravě a možnos-
tem každého z nás. Česká vlajka s nápisem Litovel, umístěná přímo na 
startu, byla také nepřehlédnutelně zachycena v přímém přenosu ČT 4.  
Také prostřednictvím Litovelských novin děkujeme CK BAVI za fi-
nanční příspěvek oddílu FC Levotil na sportovní činnost. Víme jistě, 
že příště jedeme do Jizerek zase.         Z.P. 

Chlapci, děvčata, rodičové! 
Šachový oddíl TJ Tatranu Litovel vyhlašuje nábor zájemců o šachovou 
hru. S šachovými trenéry Zdeňkem a Martinem Beilem se budete moci 
setkat během měsíce dubna. 

Přihlásit se můžete na emailové adrese: 
beil@seznam.cz nebo na mobilu: 606 591 096.   

Do přihlášky uveďte jméno a příjmení, věk a znalost šachových pravi-
del (např. úplný začátečník, mírně pokročilý apod.). 
Přihlášení budou pozváni na ukázkovou lekci, a to včetně rodičů. 
Šachové tréninky se budou konat jednou týdně, pravděpodobně v pátek 
odpoledne.  
Mezinárodní mistr v šachu Zdeněk Beil je trenérem 1. třídy a šachy 
začal hrát právě v Litovli. Reprezentoval na žákovských soutěžích ZŠ 
Jungmannova a jako student Gymnázia Jana Opletala v Litovli se 
účastnil soutěží družstev za Tatran Litovel. V současné době opět hraje 
1. ligu za „B“ družstvo Litovle a je náhradníkem extraligového áčka. 

Z.B. 

Po uzávěrce do redakce došly 
dva zajímavé příspěvky ze sportovního dění 
v Litovli, které již nebylo možné zařadit na 
stránky novin, bylo plno. Příspěvky Házen-
káři Tatranu pokračují v dobře rozehrané 
sezóně a Úspěch v šachové extralize na 
Mistrovství ČR juniorů (1. místo Jan Krejčí, 
2. Lukáš Kuchynka, celkové 5. místo TJ 
Tatran) hledejte na www.mestolitovel.cz 

783 22 OLBRAMICE 49 
TEL.: 724 102 802 

E-mail: ro-mann@seznam.cz 

KOMINICTVÍ 

Scrabblové zlato do Litovle! 

Nábor do šachového kroužku 
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V Litovli 1. dubna 2011. Uzávěrka příštího vydání Litovelských novin: 20. dubna 2011 

Lokalita: Severní II, zahájení výstavby 2011,  
1. etapa: 15 byt. jednotek, 7 garáží. Min. fin. vklad: byt 3+KK od 550,-tis. Kč,  

2+KK od 358,-tis.Kč bez nutnosti dokládat příjmy!! informace: www.litovelbyty.cz,  
tel.: 585 004 449 (OSBD Olomouc), 585 153 250 (MěÚ Litovel) 

NEVÁHEJTE, VYBÍREJTE RYCHLE, již 80 % byt ů a 85 % garáží zam-
luveno! Bez dostatečného počtu smluvně rezervovaných bytů není možné zahájit výstavbu! 

NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA V LITOVLI 
 
 
 
 
 

VYUŽIJTE SOUČASNOU NIŽŠÍ SAZBU DPH!  

Litovelský seznam  
na nových webových stránkách města 

Vyzýváme všechny, kteří chtějí svoje firmy a provozovny zařadit do seznamu firem na webo-
vých stránkách Města Litovel, aby nám zaslali svoje kontaktní údaje (případně i fotografii pro-
vozovny) na adresu asistentka@mestolitovel.cz. V mailu uveďte název firmy, adresu provozov-
ny, IČ, telefonní číslo, webovou a e-mailovou adresu. Služba je poskytována zdarma. 

V rámci zdravotní reformy vyvstává mož-
nost provozu domácí hospicové péče, která by 
měla být plně hrazena pojišťovnami. Charita 
Šternberk má sjednané smlouvy se všemi zdra-
votními pojišťovnami na provádění tzv. Sig-
nálního kódu. 

Co to vše znamená? 
Jde o zvýšení počtu návštěv u nemocného 
během 24 hodin, a to maximálně 6 hodin roz-
dělených do různě dlouhých intervalů. To vše 
po dohodě s praktickým lékařem nebo onkolo-
gem.  

V dnešní přetechnizované a uspěchané době 
nemáme již tolik času na své blízké. Neuvědo-
mujeme si, že nás potřebují - a my je.  

Stane se, že někdo z naší rodiny těžce one-
mocní, je upoután na lůžko a přechází do tzv. 
terminálního stavu. Vyvstane problém, jak 
vyřešit další péči po proběhlé akutní nemoc-
niční léčbě. Máme na výběr ze dvou možností: 
léčebna dlouhodobě nemocných nebo domácí 
péče. Musíme se rozhodnout, jestli máme 
dostatek sil a času věnovat se svému blízkému 
a nechat jej dožít doma mezi svými, nebo jej 
přenecháme v péči cizích lidí.  

Rozhodneme-li se, že se o něj budeme starat 
až do konce jeho života, jde o obrovskou zátěž 
pro všechny rodinné příslušníky. Charita může 
pomoci. Zdravotní sestry z Charity jsou v péči 
o umírajícího vyškolené a dokáží jeho rodinu a 
blízké v jejich situaci podpořit. Jsou také 
schopny docházet za nemocným 
několikrát denně.  

Takže je na Vás, jak prožijí Vaši 
blízcí konec svého života. 
Věra Pisková, vrchní sestra Charity 

Domácí hospicová péče 

V pátek 15. dubna v době 15.00 -19.00 
hodin se na sále sokolovny Unčovice 
koná prodejní akce Dětský bazárek.  

Srdečně Vás zvou unčovické maminky.  

Dětský bazárek 




