
 
Z obsahu: 

Nové cyklostezky propojí obce 

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 

Koncem měsíce dubna začaly podél silnice 

na Olomouc mezi Litovlí a Chořelicemi sta-

vební práce na první ze tří cyklostezek, na něţ 

Město Litovel získalo dotaci v rámci projektu 

„Bezpečná Litovel – vybudování nových cyk-

lostezek“. Projekt je spolufinancován Evrop-

skou unií z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj, respektive Regionálního operačního 

programu Střední Morava.  

 Do letošního podzimu tak budou vybudo-

vány na území Litovle tři nové úseky cyklos-

tezek, a to cyklostezka mezi Rozvadovicemi a 

Unčovicemi, cyklostezka přes lesní závod a 

les z Litovle do Třech Dvorů a jiţ zmíněná 

cyklostezka od kruhového objezdu v Litovli 

po odbočku na městský hřbitov v Chořelicích.  

 Všechny tři úseky spojuje vysoká naléha-

vost a potřeba zlepšit bezpečnost cyklistů a 

chodců, kteří jsou dosud nuceni pohybovat se 

na daných úsecích po vysoce frekventovaných 

silnicích II. tříd ve směru na Olomouc a 

Šternberk. Ţádost o dotaci byla ve velké kon-

kurenci dalších ţádostí vybrána k uzavření 

Smlouvy o poskytnutí dotace v předpokládané 

výši 4.823.000 Kč, celkové náklady budou 

činit 8.527.374 Kč. Zhotovitelem stavby se 

stala firma FORTEX-AGS, a.s. se sídlem 

společnosti v Šumperku. 

Nově budovaná cyklostezka Litovel – Olo-

moucké předměstí odklání cyklistickou dopra-

vu z komunikace II/635 a vytváří tak bezpeč-

nou přístupovou stezku pro cyklisty a pěší 

k městskému hřbitovu v Chořelicích. Nový 

úsek stezky pro pěší a cyklisty navazuje na 

stávající chodník u čerpací stanice PHM, jeho 

celková délka bude činit 435 m a povrch bude 

asfaltobetonový. Součástí stezky bude i re-

konstrukce zcela nevyhovující zastávky BUS 

ve směru na Olomouc. 

 Druhým budovaným úsekem bude propoje-

ní místních částí Unčovice a Rozvadovice. 

Nová cyklistická stezka bude navazovat na jiţ 

vybudovaný úsek cyklostezky z Litovle do 

Rozvadovic. Celková délka bude činit 1 077 

m, povrch bude asfaltobetonový. Výstavba 

této stezky bude prováděna od měsíce srpna, 

aţ bude sklizena úroda na polích. 

 Třetí a poslední z nově budovaných cyklos-

tezek bude stezka mezi městem Litovel a míst-

ní částí Tři Dvory vedená lesním závodem a 

dále po lesní cestě k hřišti. Díky tomu dojde  

k odklonění cyklistické dopravy z komunikace 

II/447. Tato cyklostezka bude rozdělena na dva 

úseky, z nichţ kaţdý bude z jiného povrchové-

ho materiálu; první úsek lesním závodem bude 

asfaltobetonový a jelikoţ stezka částečně pove-

de I. zónou CHKO Litovelského Pomoraví, 

bude mít druhý úsek mlatový povrch a s jeho 

výstavbou se začne od měsíce září, aby byla 

dodrţena podmínka vegetačního klidu ve výše 

zmíněné chráněné oblasti. Celková délka cyk-

lostezky bude 678 m. 

 

Text a foto: Marek Kučera, Renata Milčická 
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 PŘEHLÍDKA DIVADEL 

Zakázková výroba nábytku přijme 

stolaře do provozovny v Července, 
Severní ul. 207. Poţadujeme vyučení  

v oboru a praxi ve výrobě nábytku. Bliţší 

informace přímo v provozovně nebo na tel.: 

587 207 122 nebo 606 957 332 

Stavební firma Vymětal s.r.o. přijme:  

 pracovníka na pozici stavbyvedoucí 
požadujeme: VŠ, SŠ, vyučení s maturitou  

v oboru stavebnictví, schopnost samostatné 

práce, vedení menšího pracovního kolektivu, 

organizaci práce subdodavatelů 

nabízíme: odborný růst,  

dobré platové ohodnocení, auto 

 pracovníka na pozici příprava výroby 
požadujeme: VŠ, SŠ, vyučení s maturitou v 

oboru stavebnictví, schopnost samostat. práce 

nabízíme: odborný růst,  

dobré platové ohodnocení  

Kontaktujte: kucharova@vymetal.com 

  tel.: 585 341 546 

Vedení účetnictví, daňové evidence, 

mezd, zpracování všech daňových přiznání 

právnickým i fyzickým osobám, daňové pora-

denství. Levně, rychle, spolehlivě. 

Pro Litovel - Olomouc volejte tel.:  

724 074 541, monika.lajpertova@seznam.cz 

V době od 1. 5. 2011 do 30. 6. 2011 bude  
z důvodu pokládky kanalizačního řadu v rám-
ci stavby: „Kanalizace a ČOV Litovel - do-
končení“ provedena úplná uzavírka silnice 
II/447 ul. Ţerotínova v Litovli (od křiţovatky 
s ul. Vítězná po křiţovatku s ul. Sušilova). 
Navrţená objízdná trasa je v obou směrech ze 
silnice II/447 ul. Ţerotínova po místních ko-
munikacích Červenská, Novosady a Severní.  

Uzavírka Žerotínovy! 



Obnovena činnost Sboru pro občanské záležitosti 
Životní cesta každého z nás je spojena s narozením, zakládáním vlast-

ní rodiny, životními výročími... Pro každého je důležité uvědomit si, že 
někam patří, že je součástí občanského společenství, kterému nejsou 
lhostejné významné životní události osobní nebo rodinné. Rada města 
ve snaze zkvalitnit v tomto směru péči o občany proto přistoupila  
k obnově činnosti Sboru pro občanské záležitosti. Předsedou sboru, 
který má statut komise a je poradním orgánem rady, byl jmenován pan 
Zdeněk Jančí. Členkami sboru jsou paní: Marie Kýrová, Irena Hornová, 
Karla Křesalová, Ludmila Klaclová, Hedvika Weberová, Lenka Za-
bloudilová a Alena Machačová. Za úřad to jsou Petra Robenková a 
Ivana Čtvrtníčková, pracovnice matriky. 
Vítání novorozených dětí v obřadní síni radnice je jednou z nejmilejších 
událostí i pro představitele Města. Rada města se usnesla na změně 
způsobu poskytování finanční podpory nově narozeným dětem – obča-
nům Litovle a místních částí. Příspěvek ve výši 2.000 Kč bude poskyt-
nut výhradně při slavnostním aktu vítání občánků formou jednorázové-
ho finančního daru, a to hotově zákonnému zástupci dítěte. Ten musí 
mít alespoň 30 dní před narozením dítěte trvalé bydliště v Litovli nebo 
místních částech, s výjimkou ohlašovny. Příspěvek lze čerpat nejpozdě-
ji do 1 roku věku dítěte.  

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení v obřadní síni radnice 
má svoji nepřerušenou tradici, ve které se bude dále pokračovat, každý 
maturant obdrží blahopřání a kytici. 

V obřadní síni Městského úřadu v Litovli jsou pořádány také jubilejní 
svatby. Obřady jsou připravovány na základě požadavků jubilantů, na 
náklady města je zajištěn fotograf, kulturní program, jubilanti obdrží 
dárkový balíček, svatební kytici a blahopřání. Obřady jubilejních svateb 
jsou pro občany s trvalým pobytem na území města bez poplatků. 

Slavnostní události jsou zapisovány do Pamětní knihy, která je vede-
na pro vítání novorozených dětí, dále pro mládež a slavnosti pro starší 
generaci.  

„Velkou pozornost chceme zaměřit na životní výročí občanů tak, aby 
nikdo nezůstal opomenut. Každá z členek SPOZU má na starosti určitý 
úsek města, pamatovali jsme i na případ, že by se někdo nemohl této 
příjemné povinnosti zhostit a stanovili si, kdo jej zastoupí. Důležitá 
bude spolupráce s úřadem. Ošetřena je i ochrana osobních údajů, všich-
ni členové komise jsou povinni podepsat prohlášení o mlčenlivosti,“ 
uvedl k činnosti Sboru pro občanské záležitosti jeho předseda Zdeněk 
Jančí. Jubilanti obdrží současně s blahopřáním k narozeninám oznámení 
o plánované návštěvě člena sboru pro občanské záležitosti. V případě, 
že by jubilant o tuto návštěvu neměl zájem, může to zpětně oznámit 
matrice. Půjde o životní jubilea 75, 80, 85 a 90 let. Při výročí 90 let 
občany osobně navštíví starosta, případně místostarosta města, obča-
nům starším 90 let bude blahopřáno každoročně. 

Přejeme Sboru pro občanské záležitosti ty nejlepší ohlasy na jejich 
působení ze strany veřejnosti.             Red. 

Rada města Litovle připravuje každoroční ocenění jednotlivců či 
družstev z řad dětí a mládeže, kteří dosáhli výrazného úspěchu v rámci 
školních a mimoškolních aktivit, zejména v předmětových, umělec-
kých, sportovních a ostatních soutěžích či přehlídkách, případně vyko-
nali čin vedoucí k ochraně lidského zdraví a důstojnosti, k záchraně 
lidského života či majetku. Důvodem je snaha motivovat děti a mlá-
dež k aktivní, cílevědomé a dlouhodobé práci ve všech oblastech lid-
ské činnosti a potřeba odměnit ty, kteří nejsou lhostejní ke svému 
okolí. 

 
Návrhy na ocenění předkládá radě města komise školství, kultury  
a sportu. Návrhy mohou podávat její členové, rodiče, ředitelé škol a 
školských a kulturních zařízení a předsedové sportovních oddílů  
a organizací. Rada města může udělit ocenění i bez návrhu komise.  

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

 
Kritériem pro podání návrhu bude: 
a)zvláště výrazná reprezentace města 
b) umístění v krajském či nadregionálním kole přehlídek a soutěží 
(1. – 3. místo) 
c) postup do celostátního kola přehlídky či soutěže 
d) účast v prestižní mezinárodní přehlídce či soutěži 
e) vykonání mimořádně významného či statečného činu při ochraně 
lidského zdraví a důstojnosti, záchraně života či majetku 
f) jiný důvod, který rada města uzná za hodný ocenění 
 
Každý návrh musí být podán písemně a musí obsahovat jméno, věk 
a bydliště navrženého, název školy, oddílu nebo organizace a po-
drobné zdůvodnění ocenění. Zároveň musí být v návrhu jméno a 
funkce navrhovatele, který bude vystupovat jako patron oceněného. 
 
Termín pro podání návrhů je do 23. května 2011 na OŠKS 

MěÚ Litovel. Slavnostní ocenění proběhne v litovelské obřadní síni 
během měsíce června za účasti starosty města, oceněných, jejich 
patronů a rodičů. Patron představí oceněného a důvody, jež vedly  
k návrhu na udělení ceny. S oceněním je spojeno předání pamětního 
listu a jednotné symbolické ceny.                                               OŠKS 

Litove lské  naděje  
Výzva pro podávání návrhů na ocenění jednotlivců  

i družstev z řad dě� a mládeže, 

 kteří dosáhli výrazného úspěchu v rámci školních  

a mimoškolních ak"vit ve školním roce 2010/2011. 

Město Litovel vyhlašuje soutěž  

o získání grantu 

ve výši 170.000 Kč na akci 

 

Dny evropského dědictví 

a Litovelské slavnosti 
 

Podmínky získání grantu: 
 

• podání žádosti, poskytnutí grantu a jeho vyúčtování  
se řídí zásadami pro poskytování veřejné finanční pod-
pory podle usnesení RM 135/8 z 1. února 2007. For-
mulář žádosti je k dispozici na OŠKS nebo na 
www.litovel.eu 

 
• termínem konání akce je jeden z víkendových dnů  

od 10. do 18. září 2011 
 
• žadatel je povinen dodržet letošní téma:  

Památky – tvůrci panoramat našich měst a městeček 
 

• součástí žádosti o grant bude rozpis nabízeného  
kulturního programu 

 
• obálka s žádostí bude nadepsána Litovelské slavnosti 

2011 
 
• termín pro podání grantu je úterý 24. května do 13.00 

hodin k rukám vedoucího OŠKS nebo na podatelně 
 

Přihlášky o grant budou posuzovány na nejbližším jed-
nání rady města po termínu podání přihlášek. 

 
Kritériem pro přidělení grantu bude obsahová náplň akce. 

 
Město Litovel si ponechává právo grant nepřidělit  

a vyhlásit novou soutěž. 



8. schůze Rady města Litovel se 
konala dne 30. března 2011 
Rada města Litovel projednala 
a schvaluje: 
• částku na opravu nemovité kul-
turní památky ve výši 22.000 Kč, 
schválenou ZM Litovel. Je zahr-
nuta v rozpočtu města, jde o pří-
spěvek 10 % k dotaci Minister-
stva kultury na dům č.p. 787/5, ul. 
1. máje, CK pan V. Haberman  
• záměr zveřejnit pronájmy po-
zemků parc.č. 735 ost. plocha, o 
výměře 258 m2 a parc.č. 285/6 
trvalý travní porost, o výměře 694 
m2, vše v k.ú. Myslechovice 
• vyhovět žádosti nájemkyně 
restaurace U Tří Zlatých Trojek 
ve Třech Dvorech o úhradu mě-
síčního nájemného za užívání 
nebytového prostoru ve výši 
5.000 Kč, a to po celý rok 2011 
• vyhovět žádosti nájemce Pohos-
tinství v Savíně o zachování sní-
ženého nájemného pro rok 2011. 
Nájemce bude hradit v období od 
1. 4. – 30. 9. nájemné v plné výši 
a dále bude hradit 50 %. 
• bezplatný zábor části náměstí 
Přemysla Otakara na den 17. 6. 
2011 pro Školní slavnost ZŠ Ví-
tězná. 
• poskytnutí finančních příspěvků 
a darů dle přiloženého seznamu. 
Rada města rozhodla, že částky 
do 5.000 Kč budou poskytovány 
jako finanční dar. 
• nabídku a uzavření Smlouvy o 
dílo se společností IDOP Olo-
mouc, a.s., na zpracování projek-
tové dokumentace akce 
„Technická infrastruktura v loka-
litě Pavlínka, 1. etapa – SO-02 
Kanalizace“ a současně udělení 
výjimky ze Směrnice o zadávání 
veřejných zakázek 
• předložený hospodářský výsle-
dek všech školských organizací. 
Schvaluje Městskému klubu Lito-
vel, MŠ Frištenského, MŠ Gemer-
ská, ZŠ Jungmannova, ZŠ Vítěz-
ná a ZŠ a MŠ Nasobůrky převést 
zlepšený výsledek hospodaření do 
rezervního fondu. 
• ŠJ Studentů převod 120.000 Kč 
do fondu odměn a 122.245,21 Kč 
do rezervního fondu 
• vyplacení roční odměny ředitel-
ce ŠJ Studentů ve výši dle předlo-
ženého návrhu 
• předložený návrh platového 
výměru ředitele ZŠ Vítězná 
• předložený návrh rozdělení 
hospodářského výsledku za rok 
2010 příspěvkové organizace 
Technické služby Litovel 
• odstranění nebezpečného prvku 
z dětského hřiště v parku Míru a 
nahrazení novým certifikovaným 
prvkem. Odstraněný prvek bude 

vyřazen z účetní evidence a 
na základě žádosti Domu dětí 
a mládeže v Litovli jim bude 
za cenu 3.500 Kč odprodán. 
• konání akce Hanácké Be-
nátky v sobotu dne 11. 6. 
2011, v souladu s OZV č. 
1/2007 souhlasí s ukončením 
akce v 01.00 hodin následují-
cího dne. Dále rada města souhla-
sí s bezplatným záborem prostran-
ství. uspořádání ohňostroje, po-
moc MP Litovel a udělení výjim-
ky z OZV č. 3/2008 o zákazu 
konzumace alkoholu  
• konání veřejně přístupné akce 
dne 20. 5. 2011 za splnění podmí-
nek dle uzavřené smlouvy o vý-
půjčce. Dále v souladu s OZV č. 
1/2007 souhlasí s ukončením akce 
v 02.00 hodin následujícího dne. 
• instalaci dvou herních prvků – 
vahadlové houpačky a hračky na 
pružině do prostoru před sportov-
ním hřištěm na sídlišti K. Sedláka 
v Litovli 
• zakoupení zvukoměru z pro-
středků MP Litovel a pořízení 
hlukové studie ozvučení sportov-
ního hřiště v Nasobůrkách z pro-
středků odboru MHaSI 
• konání hudebních produkcí 
„Sousedské posezení“ v Chořeli-
cích ve dnech 15., 22. a 29. 4. 
2011 a 6., 13., 20. a 27. 5. 2011 
s tím, že akce budou vždy od 
18.00 do 24.00 hodin  
• použití 65.000 Kč z investičního 
fondu ZŠ Jungmannova na zakou-
pení keramické pece 
• nabídky na obnovu vozového 
parku Městského úřadu Litovel a 
souhlasí s objednáním vozu Dacia 
Duster.  
Rada města Litovel bere na 
vědomí: 
• zprávu Litovelského bytového 
družstva s tím, že doporučuje 
právně prověřit znění smlouvy se 
stavební firmou Hönig a nesou-
hlasí s odstraněním laviček z 
lokality Severní 
• informace z jednání Kontrolní-
ho výboru ze dne 10. 3. 2011. 
Připomínky byly s dotčenými 
pracovníky projednány.  
Rada města Litovel neschválila: 
• snížení platby za zřízení věcné-
ho břemene v rámci stavby 
„Litovel, Staroměstské náměstí“ 
firmě ČEZ Distribuce, a.s.  
• náhradu ušlého zisku spojeného 
se škodní událostí ze dne 11. 2. 
2011 paní Š. P. z Litovle  
• žádost DDM Litovel o přemís-
tění do Sokolovny – za součas-
ných podmínek využívání nelze. 
 
5. zasedání Zastupitelstva města 
Litovel se konalo 30. března 2011 

Zastupitelstvo města Lito-
vel schvaluje: 
• Smlouvu o poskytnutí pod-
pory ze Státního fondu ŽP 
ČR na akci: „Kanalizace a 
ČOV Litovel - dokončení“ a 
Zástavní smlouvu k zajištění 
půjčky ze Státního fondu ŽP 
ČR  

• jmenování člena Rady města 
Litovel MVDr. Vojtěcha Grézla 
členem představenstva Vodohos-
podářské spol. Olomouc, a.s. 
 
9. schůze Rady města Litovel se 
konala dne 8. dubna 2011 
Rada města Litovel projednala 
a schvaluje: 
• konání hudebních produkcí v 
zahradě kulturního domu v Mys-
lechovicích ve dnech 7. 5. 2011 
(posezení po námětovém cvičení 
SDH) a 18. 6. 2011 (posezení po 
memoriálu F. Vogla). Současně 
uděluje výjimku z OZV č. 1/2007 
a souhlasí s ukončením produkcí 
ve 2.00 hod.  
 
6. zasedání Zastupitelstva města 
Litovel se konalo 14. dubna 2011 
Zastupitelstvo města schvaluje: 
• Obecně závaznou vyhlášku č. 
1/2011, o zrušení OZV č. 1/1995, 
o povinném hubení škodlivých a 
epidemiologicky významných 
hlodavců na území města Litovel 
a městských částech 
• Obecně závaznou vyhlášku č. 
2/2011, o zrušení OZV č. 4/1998, 
o vytvoření a použití účelových 
prostředků „Fondu rozvoje bydle-
ní města Litovle po povodni“ 
• Obecně závaznou vyhlášku č. 
3/2011, o zrušení OZV č. 5/1998, 
o vytvoření a použití účelových 
prostředků „Fondu rozvoje bydle-
ní města Litovle 
• Obecně závaznou vyhlášku č. 
4/2011, o zrušení OZV č. 1/2003, 
o místních poplatcích 
• Obecně závaznou vyhlášku č. 
5/2011, o míst. poplatku ze psů 
• Obecně závaznou vyhlášku č. 
6/2011, o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství 
• Obecně závaznou vyhlášku č. 
7/2011, o místním poplatku za 
provozovaný výherní hrací pří-
stroj nebo jiné technické herní 
zařízení povolené Ministerstvem 
financí podle jiného právního 
předpisu 
• Obecně závaznou vyhlášku č. 
8/2011, o stanovení koeficientu 
daně z nemovitosti 
• záměr realizace akcí oprav ko-
munikací - Revitalizace ulice 1. 
máje v Litovli (předpoklad nákla-
dů 5 000 000 Kč), Oprava komu-
nikace v úseku Tři Dvory – Čer-
venka (předpoklad nákladů – podíl 

Města Litovel 2 000 000 Kč) 
• přijetí neinvestičního příspěvku 
z rozpočtu Olomouckého kraje 
určeného k úhradě nákladů na III. 
etapu projektu „Dokumentace 
životní dráhy sportovce Gustava 
Frištenského“ 
• jmenování místostarosty města 
pana Petra Šrůtka jednatelem 
společnosti a pana Zdeňka Jančí-
ho předsedou dozorčí rady společ-
nosti .A.S.A. odpady Litovel, 
s.r.o. Současně souhlasí s odvolá-
ním Mgr. Blahoslava Papajka 
z pozice jednatele a pana Petra 
Šrůtka z pozice předsedy dozorčí 
rady společnosti .A.S.A. na nej-
bližší valné hromadě. 
• jmenování starosty města Ing. 
Zdeňka Potužáka členem předsta-
venstva a Ing. Jaromíra Koláře 
členem dozorčí rady společnosti 
Městská teplárenská společnost, 
a.s. Litovel. Současně souhlasí 
s odvoláním Mgr. Blahoslava 
Papajka z pozice člena předsta-
venstva a MVDr. Vojtěcha Grézla 
z pozice člena dozorčí rady spo-
lečnosti Městská teplárenská spo-
lečnost, a.s. Litovel na nejbližší 
valné hromadě. 
• zveřejnění záměru odprodeje 
rekreačního objektu č. ev. 140 
v Přemyslově, st.parc.č. 79 o 
výměře 314 m2, včetně pozemku, 
na němž se objekt nachází a při-
lehlých pozemků parc.č. 208 
ostatní plocha/sportoviště a rekre-
ační plocha, o výměře 733 m2, 
parc.č. 209 ostatní plocha/
sportoviště a rekreační plocha, o 
výměře 193 m2 a parc.č 46/2 
ostatní plocha/sportoviště a rekre-
ační plocha, o výměře 920 m2, vše 
v k.ú. Přemyslov, za účelem zjiš-
tění nejvyšší možné cenové na-
bídky.  
ZML souhlasí: 
• s uzavřením smlouvy o bez-
úplatném převodu části pozemků 
z vlastnictví Olomouckého kraje a 
z vlastnictví Pozemkového fondu 
ČR do vlastnictví Města Litovel. 
Jde o pozemky zastavěné stezkou 
pro pěší a cyklisty vedoucí podél 
silnice II/635 z Litovle do místní 
části Nasobůrky 
• se stavbou rodinného domu 
pana M. H. z Chořelic mimo sou-
časně zastavěné území obce na 
pozemku parc.č. 59/12 orná půda 
v k.ú. Chořelice. 
ZML neschvaluje: 
• Obecně závaznou vyhlášku o 
zrušení OZV č. 4/2008, o regulaci 
provozu výherních hracích pří-
strojů 
• Obecně závaznou vyhlášku o 
místním poplatku z ubytovací 
kapacity.  

Výběr red. 



Výroba tepla z uhlí 
Málokdo si dnes uvědomí, jak vypadala sídliště a centra měst před 

rokem 1990, tedy v době provozu uhelných, koksových či mazutových 
výtopen. V případě špatných rozptylových podmínek tvořil všudypří-
tomný smog a popílek obvyklou součást topné sezony.  

Při spalování uhlí jsou hlavními znečišťujícími prvky prachové části-
ce, oxidy dusíku a oxidy síry. Tyto jsou unášeny spolu se spalinami 
komínem do ovzduší, kde působením vlhkosti a slunečního záření vzni-
ká hlavně kyselina sírová, která v podobě tzv. kyselých dešťů překyse-
luje půdu, snižuje možnost přísunu živných látek do listů a jehliček 
stromů, a tak vede k odumírání lesních porostů. Prakticky všechny vel-
ké uhelné zdroje jsou dnes odsířeny a pevné popílkové částice jsou 
z 99,5 % zachyceny v elektrostatických odlučovačích. Některé druhy 
popelovin jsou využívány ve stavebnictví, stejně tak jako produkty 
odsiřovacích procesů, například energosádrovec. Jelikož popeloviny 
převážně z hnědého uhlí a lignitu obsahují nezanedbatelné množství 
oxidů uranu, uvažuje se ve světě o jeho budoucím možném dobývání a 
využití jako paliva pro jaderné elektrárny.  

Výroba tepla ze zemního plynu  
Při dokonalém spalování zemního plynu vzniká CO2, vodní pára, a ze 

znečišťujících látek převažují sloučeniny dusíku (takzvané NOx). Je 
uváděno, že oxidy dusíku mohou být, co se škodlivosti týče, asi 6 - 10x 
nebezpečnější než oxidy síry. Projevují se dráždivě, leptají sliznice 
dýchacích cest a mohou způsobovat vážné zdravotní problémy. Při 
spalování zemního plynu vzniká cca 1/4 těchto látek na jednotku vý-
hřevnosti než při spalování uhlí. 

Centrální zdroje vytápění  
Hlavní výhodou centrálních kotelen se zdroji spalujícími zemní plyn 

je velmi nízká zátěž pro životní prostředí, kdy jsou emise rozptýleny do 

ovzduší, aniž by docházelo k ovlivňování zastavěné oblasti zdraví škod-
livými zplodinami. Při stavbě centrálních kotelen je vypracována roz-
ptylová studie, která posuzuje a určuje podmínky které je nutno při 
výstavbě splnit. Jednou z výhod centrálních zdrojů výroby tepla je také 
řádově vyšší bezpečnost z hlediska provozu plynových zařízení; zaříze-

ní jsou pravidelně revidována a seřizována. Spotřebiče umístěné přímo 
v rodinných domech či bytech nejsou mnohdy i několik let podrobeny 
ani základním prohlídkám a poté vznikají situace, kdy dochází k otravě 
osob oxidem uhelnatým (CO), požáru nebo výbuchu. 

Další výhodou centrálních zdrojů vytápění je možnost využití kombi-
nované výroby elektřiny a tepla z kogenerace. Kogenerační soustrojí 
sestává ze spalovacího motoru s generátorem, kde je primárně vyráběna 
elektrická energie, ale je současně využito teplo z chlazení motoru a 
spalin. Celková účinnost kogenerační výroby se obvykle pohybuje ko-
lem 90 %, elektřina je zpravidla dodávána do distribuční sítě, teplo je 
využito pro otop a ohřev teplé užitkové vody. Při srovnání kogenerace  
s konvenční výrobou elektřiny z uhlí je třeba uvést, že v běžné tepelné 
elektrárně je elektřina vyráběna s účinností pouhých 35 %. Využití 
kogeneračních jednotek při výrobě elektřiny a tepla tedy přináší vý-
znamné úspory primárních neobnovitelných paliv a je také z tohoto 
důvodu podporováno státem. Při určitém zjednodušení lze říci, že úspo-
ra primárních paliv při využití kogenerace činí až 40 % při stejném 
množství vyrobené elektřiny a tepla a je doprovázena výrazně nižší 
emisí škodlivých látek.   

Závěrem je možno konstatovat, že plynofikace zdrojů centrálního 
zásobování teplem zde v Litovli přinesla příznivější životní podmínky, 
hlavně díky podstatnému snížení emisí a prašnosti. Aktuálně se na míře 
znečištění podílí nejvyšší měrou automobilová doprava a domovní kotle 
na tuhá paliva spalující mnohdy vše co hoří.   

Petr Vaněk, MTS Litovel 

Centrální zásobování teplem z hlediska vlivu na životní prostředí 

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

Dne 4. dubna 2011 přišla nahlásit majitelka osobního motorového 
vozidla, které bylo zaparkované v Litovli na ul. Třebízského, že jí 
neznámý pachatel poškodil čelní sklo. 

Dne 10. dubna 2011 v 10 hodin v Litovli na ul. Svatoplukově řídil T. 
J. osobní motorové vozidlo pod vlivem alkoholu. 

Dne 12. dubna bylo zjištěno, že neznámý pachatel poškodil dvě skle-
něné výplně oken na budově výměníkové plynové stanice v areálu 
firmy Papcel Litovel a způsobil tím škodu firmě Městská teplárenská 
společnost, a.s. 

V době od 18.00 hod. dne 15. 4. 2011 do 6.00 hod. dne 16. 4. 2011 
dosud neznámý pachatel poškodil výlohu CK BAVI v Litovli, čímž 
způsobil škodu Městu Litovel. 

V noci dne 17. dubna 2011 dosud neznámý pachatel odcizil ze stoja-
nu na kola na ul. 1. máje v Litovli k sobě uzamčená 3 jízdní kola. 

Policie ČR 

V měsíci březnu proběhly po uzávěrce LN ještě některé 
zajímavé akce. Úspěšný byl autobusový zájezd do Morav-
ského divadla Olomouc na operu G. Verdiho Nabucco - samozřejmě 
vyprodán. Je zřejmé, že dovedeme dobře plánovat, když naše rozlouče-
ní se zimou a přivítání jara tanečním odpolednem proběhlo za krásného 
už jarního počasí. Malý sál Záložny duněl hudbou k tanci, občerstvení 
bylo dost a návštěvníků tak akorát, aby se na vytvořeném parketu ne-
museli příliš pošťuchovat. Nálada výborná a znovu potvrzení, že na to, 
abychom se dokázali pobavit, ještě vůbec nemáme hodně let. Příjem-
ným oživením odpoledne bylo vystoupení roztleskávaček Teeny Tany, 
které si rázem získaly sympatie všech svým perfektním výkonem. Díky 
jejich vedoucím i doprovázejícím rodičům za milý zážitek.  

S napětím jsme čekali, nakolik zaujme téma „Jak se dělají noviny“. 
Vše překonalo naše představy, když se v jídelně DPS shromáždilo přes 
padesát seniorů, kteří si vyslechli opravdu zajímavé informace. Těmi, 
kdo vzpomínali na začátky vydávání Litovelských novin, různé peripe-
tie a problémy i na současný stav byli jejich postupní šéfredaktoři – pan 
Lubomír Šik, místostarosta pan Petr Šrůtek, Mgr. Jana Motlová a člen-
ka redakční rady, pečlivá korektorka textů, paní Marie Hrubá.  

Všechny překvapila úvodní informace, že Litovelské noviny vychází 
již 120 let, když jejich první číslo vyšlo 27. 3. 1891! Byl to čtrnáctide-
ník, který pak měnil sice svůj název (Selská stráž, Litovelský kraj, Lito-
velsko aj.), aby 1. máje 1990 vyšlo úvodní číslo současných Litovelek. 
Pro úplnost je třeba dodat, že v šedesátých, sedmdesátých a osmdesá-
tých letech byl v Litovli vydáván měsíčník - kulturní kalendář, který 
přinášel informace výhradně z kulturního dění.  

Nápad na znovuvydávání místních novin přišel od pana Mirko Spur-
níka, který „přesvědčil“ pana Šika o potřebě takového periodika a do-
slova „na koleně“ začali vydávat noviny v počtu 800 kusů. Podařilo se 
pro aktivní spolupráci do redakční rady získat další nadšence, například 
Mgr. Jiřího Bednáře, pana Jiřího Masopusta, paní Vladislavu Doleželo-
vou (Kolpakovou) či Mgr. Tomáše Pospíšila i další, a tak se mohl počet 
výtisků vyšplhat až na dnešních 1 300 kusů měsíčně. Noviny byly poté 
vydávány Městským klubem a od prosince roku 2002 jsou zastřešeny 
Městským úřadem, jmenovitě Odborem školství, kultury a tělovýchovy. 
Současná redaktorka, paní Motlová se chystá do aktivního důchodu a 
pod její redakcí vyšlo přesně 115 čísel Litovelských novin, takže byla 
v této besedě nejčastějším zdrojem informací. Její záměr - udělat sym-

bolickou tečku za úspěšnou a záslužnou redaktorskou prací touto bese-
dou - vyšel bezvadně. Všichni účastníci ocenili zajímavost získaných 
faktů i bohatou dokumentaci dochovaných svazků prvních ročníků 
Litovelských novin, Selské stráže a dalších, o kterých se tady hovořilo. 
Poskytlo je Muzeum Litovel, pro případné zájemce jsou dostupné  
v muzejní čítárně. 

Na začátek měsíce května je připraven autobusový zájezd na Pustev-
ny a do Rožnova pod Radhoštěm. Bohužel, opět se nám nepodařilo 
pokrýt celý zájem o účast, ale slibujeme, že ti, na které se nyní nedosta-
lo, budou osloveni jako první při organizaci podzimního zájezdu.  

Ve středu 11. května se v 16 hodin sejdeme na Rybníčku před domem 
pana Lamra a postupně si prohlédneme objekt kamnářské i keramické 
dílny a vyslechneme jistě zajímavé informace.  

Opět ve středu, tentokrát 25. 5. se mohou zájemci vydat na cyklovýlet 
po trase Rozvadovice - Náklo - Příkazy - Březové (takže, kde bude 
občerstvovací stanice je naprosto jasné!) a zájemci se shromáždí 
v uvedený den ve 14 hodin před DPS u kostela.  

Sledujte naši vývěsní skříňku na Husově ulici a hlášení městského 
rozhlasu s informacemi o pořádaných akcích. Přejeme krásné jarní dny 
a těšíme se na setkání s vámi!                hj. 



V našem městě se již potřetí uskutečnila akce „Ukliďme svět“. Úklidu 
našeho životního prostředí se zúčastnily mnohé organizace, ale i litovel-
ské školy. 

Ve dnech 5. – 7. dubna vyrazili děti a studenti do okolní přírody, 
vybaveni pracovními rukavicemi a pytli se známým logem. Bylo to 20 
žáků ze ZŠ Vítězná, 38 žáků ze ZŠ Jungmannova a 17 studentů Gymná-
zia Jana Opletala v Litovli. Spolu s nimi přiložili ruku k dílu i jejich 
učitelé a profesoři i pracovníci Správy CHKO Litovelské Pomoraví. 

Nasbírali jsme 40 pytlů všemožného odpadu, ve kterém převažovaly 
jako tradičně plasty. Byly zde i takové kuriozity, jako staré umyvadlo, 
pneumatika, zbytek fermežové barvy ve velké plechovce, již téměř do 
země vrostlý koberec. Společným úsilím jsme vyčistili koryto Moravy 
od Svatojánského mostu po lávku u Doubravky, mezi Malou vodou a 
dálnicí u Mladče, kolem části silnice Litovel – Nové Zámky a mezi 
bývalým vojenským objektem a Moravou. 

Na závěr děkuji všem zúčastněným za jejich nemalé úsilí, pracovní-
kům Správy CHKO za zajištění potřebného materiálu (rukavice, pytle) 
a odvoz naplněných pytlů. Učinili jsme si naše okolí čistší a pěknější. 
Dělejme vše pro to, aby takové i zůstalo! Ing. Pavel Sova, DDM  

 
Jako EKOŠKOLA jsme nemohli chybět na akci „Ukliďme svět“ 
O tom, jak probíhala, si přečtěte zprávu z pera našeho žákovského 

zpravodaje: 
Příroda je všude kolem nás a bez ní bychom tu nebyli. Proto je potře-

ba přírodě pomáhat, abychom se jí odvděčili za to, že nás tady nechává 

žít. Bohužel mnoho nepořádných lidí vyhazuje odpadky místo do pří-
slušných kontejnerů přírodě rovnou na kabát. My z Litovle a okolí, co 
víme, že odpadky do přírody nepatří, jsme se rozhodli vyčistit alespoň 
kousek jejího kabátu zvaného Litovelské Pomoraví.  

Proto jsme se zúčastnili projektu Clean up the word, což česky zna-
mená Ukliďme svět. Tento projekt sdružuje všechny, kteří chtějí pomo-
ci přírodě od odpadků. Termín pro tuto akci s účelem vyčištění velké 
části Litovelského Pomoraví byl určen na čtvrtek 7. dubna. 2011. Do 
velkého jarního úklidu přírody se pustili žáci ze 6. tříd a také my - čle-
nové Ekotýmu naší školy. Spolu s námi vyrazili i naši učitelé Stratil a 
Myška a také pan Pavel Sova z Domu dětí a mládeže, jenž byl hlavním 
organizátorem této akce.  

Rozdělili jsme se do skupinek a každá obdržela pytel na sbírání od-
padků. Při sbírání jsme našli i takové kuriózní věci jako: kousek části 
elektrického vedení - přirostlé ke stromu, sedačky do auta, plechové 
části auta, části staré televize, koberec - zakořeněný do půdy, spoustu 
pet-lahví, pneumatiky, betonové roury, střešní tašky atd. 

Kromě práce jsme si užili pořádně přírody a čerstvého vzduchu 
(hlavně po vyčištění od odpadků). Po skončení akce nás hřál u srdce 
dobrý pocit z toho, že jsme udělali dobrou věc.         Petr Komárek, 7. B 

 
Do akce „Ukliďme svět“ se zapojila řada dalších dobrovolníků, tra-

dičně jsou v tomto směru aktivní třídvorští hasiči, myslivci z Unčovic, 
rybáři, občanské výbory. Jejich zásluhou zmizela z našeho okolí spous-
ta nepořádků, bohužel na dalších místech ještě odpadky zůstávají. Li-
kvidaci černých skládek v okolí Litovle budou řešit Technické služby 
Litovel, úseky kolem silnic má na starosti Správa silnic.  

Udržujme čisté životní prostředí, chráníme tak svoje zdraví.       Red. 

Město Litovel se již tradičně prezentovalo na Mezinárodním veletrhu 
investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Urbis Invest 
2011, který se konal na brněnském výstavišti od 12. do 16. dubna. 

Této výjimečné příležitosti propagace využila kromě Litovle pouze 
města Olomouc, Šternberk, Přerov a částečně Zábřeh. Společná expozi-
ce v rámci stánku Olomouckého kraje se setkala s velkým zájmem ve-
řejnosti. Velkou výhodou pro náš stánek bylo jeho strategické umístění 
v rámci výstavního pavilonu a také atraktivní vzhled, který poutal po-
zornost návštěvníků zejména svou barevností a nápaditostí. U našeho 
stánku se také krátce zastavil prezident ČR, pan Václav Klaus. 

Litovel nabízela výrobním firmám a investorům 2 volné plochy na 

průmyslové zóně v Nasobůrkách. O jejích propozicích a výhodách se 
mohli zástupci firem dovědět více na grafickém panelu kraje a zejména 
v tištěném letáku, který byl k dispozici na pultíku Města Litovel. Dále 
zde byly pro návštěvníky připraveny  zajímavé letáky, mapy, průvodce 
městem i regionem, pivní tácky s motivy Mikroregionu Litovelsko a 
další propagační předměty. Velké plus pro Litovel byla také osobní 
účast zástupce města téměř po celou dobu trvání veletrhu (manažerka 
Mikroregionu Litovelsko). Ne všechna města měla svého zástupce, a 
jak se ukázalo, „prázdné“ pultíky zůstávají mimo hlavní pozornost ná-
vštěvníků. Litovel se těšila velkému zájmu a veletrh URBIS splnil i  
v letošním roce naše očekávání.            D. Š. 

Účast Litovle na veletrhu URBIS Invest v Brně 

  Zveme Vás na II. Benefiční koncert  
  na podporu projektů Charity v Litovli  

 v  neděli 22. 5. 2011 v  16:00   
  v koncertním sále Městského klubu 

 
Akce je pořádána pod záštitou Města Litovel a starosty Města  

Ing. Zdeňka Potužáka 

Ukliďme svět 2011 

TRADI ČNÍ POUŤ 
U PŘÍLEŽITOSTI SVÁTKU SV. FILIPA A JAKUBA 

STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ V LITOVLI 
8. KVĚTNA 2011 

Pouťové atrakce, stánky, občerstvení, kulturní program 
Zvou pořadatelé 

KDU-ČSL, Římskokatolická farnost v Litovli 



1. května Prvomájový dětský den - dopoledne plné soutěží, her a 
zábavy na dopravním hřišti a v parku Míru. Začátek v 9.00 hod. Pro 
děti je zdarma skákací hrad a jízda na koni. K poslechu hrají Pňovští 
kanci, tradiční občerstvení zajištěno.  Hedvika Weberová, DiS.  
5. května Zelená stezka – Zlatý list. Přírodovědná soutěž pro 
základní školy a nižší ročníky víceletého gymnázia. Začátek v 8.30 
hodin v DDM Litovel v Komenského ulici. Další podrobnosti u vyuču-
jících přírodopisu a biologie ve školách.   Ing. Pavel Sova  
6. května Dárek pro maminku – zveme všechny děti vyrobit 
dárek a připravit pro maminky něco dobrého k jejich svátku. Sejdeme 
se v budově DDM v Komenského ulici v 15.00 hod. Cena: 40 Kč. Je 
nutné se přihlásit nejpozději do středy 4. 5. 2011.       Alena Černá  
9. května Soutěž Mladý cyklista. Základní kolo cyklistické sou-
těže pro žáky 4. – 9. ročníků ZŠ litovelského regionu. Soutěží čtyřčlen-
ná družstva (2 + 2) ve dvou kategoriích. Podmínkou účasti je řádně 
vyplněná a vedením školy potvrzená přihláška, odevzdaná nejpozději 
do 30. dubna v DDM Litovel. Soutěž proběhne v Litovli u ZŠ Vítězná a 
na dopravním hřišti, zahájení v 8.00 hod.     Michaela Škulavíková 

14. května  FREE SPACE aneb sobotní otvíračka v Klubu mla-
dých. Otevřeno bude od 13.00 do 16.00 hod.        Šárka Grunová, DiS.  
21. května Litovelská dětská výstava domácích mazlíčků. 
Jarní kolo tradiční akce. Sraz vystavovatelů je v 8.00 hodin v DDM na 
Komenského ulici v Litovli, vstup pro veřejnost je od 9.00 hodin. Star-
tovné i vstupné činí jen 20 Kč. Vystavit lze drobné mazlíčky kromě psů 
a koček a vždy ve vlastní kleci.      Ing. Pavel Sova 
 
Připravujeme na červen 
17. června Nesnáším loučení… Každoročně se v době letních 
prázdnin Klub mladých zavírá, tak využijte poslední možnost a přijďte 
do svého oblíbeného klubu. Otevřeno bude od 13.30 do 17.30 hod.  
v Klubu mladých, Sušilova ul.          Šárka Grunová, DiS.  
18. června Hurá prázdniny – soutěžní dopoledne určené všem 
dětem, které nechtějí jen sedět u televize. Připravené jsou různé hry, 
soutěže a pro ty nejmenší divadelní představení Divadélka Rolnička, 
které proběhne v 11.00 hod. Drobné občerstvení zajištěno. Vstup zdar-
ma. Čekáme vás v areálu DDM na Staroměstském náměstí, začátek  
v 10.00 hod.            Alena Černá  
25. června Sobota v sedle – Ranč „N“ Albrechtice u Rýmařova. 
Tradiční výlet pro příznivce westernového ježdění. Sraz účastníků je  
v 8.00 hodin na parkovišti u DDM na Komenského ulici v Litovli. Cena 
akce je 300 Kč za účastníka.     Ing. Pavel Sova 

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

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

Program na květen 2011 

v době hlavních prázdnin 2011 
30. 6. - 6. 7. Indiánský tábor - LT Cakov pro děti  

ze sociálně znevýhodněného prostředí. Tábor je konán ve 
spolupráci s Městem Litovel a hrazen z účelové dotace.  

     Hedvika Weberová, DiS. 

  7. - 16. 7.   Kronika rodu Cakowicků - LT Cakov  
tábor s integrací postižených, pro děti od 6 let.  

 Cena 2 400 Kč.    Mgr. Jana Čekelová, Šárka Grunová, 
 Dis., Míša Škulavíková  

11. - 15. 7.   Výletníček - příměstský tábor pro děti od 6 
let se spoustou výletů. Cena 1 000 Kč.    

                Hedvika Weberová, Dis. 
17. - 23. 7.   Týden s Benem - LT Cakov pro děti od 7 

let nebo mladší s rodiči, cena 2 200 Kč.   
     Mgr. Miroslava Grulichová 

  1. –  5. 8.   Odborné soustředění TS KASTER 
– LT Cakov, pro členy TS KASTER. Cena 650 Kč  

           Monika Pospíšilová 

  7. - 14. 8.  Léto Bílého Bizona a nejen to... 
tradiční LT opět v Cakově pro děti od 6 let. Cena 2 500  
       Ing. Pavel Sova 

15. - 19. 8.  Hlídání dětí s prima programem 
plným her pro děti od 6 let. Cena 600 Kč.  

               Míša Škulavíková, Šárka Grunová, DiS. 

22. - 26. 8.  Čarovná cestička – příměstský tábor 
s bohatým programem pro děti od 7 let. Cena 1 100 Kč. 

          Alena Černá, Šárka Grunová, DiS.  
Přihlášky v DDM Litovel, Komenského ul. nebo si je můžete stáhnout 
z webových stránek www.ddmlitovel.cz Bližší informace získáte na 
plakátcích, v DDM nebo na tel.: 585 342 448. Další telefonní čísla na 
příslušné pracovníky jsou uvedena na plakátcích nebo na webu. 

Letní tábory DDM Litovel 
Bowling - „bowlí“ celá rodina 

Ve čtvrtek 7. 4. 2011 pozvala naše škola rodiče a děti na 3. ročník 
sportovního klání v bowlingu. Sešlo se nás v Myslivně přes třicet, 
z toho 26 aktivních hráčů. Soutěžilo se ve třech kategoriích – děti, 
muži a ženy. Vrásku na čele nám přidělala jedna dráha, kde hrály děti. 
Chvíli po zahájení soutěže došlo k poruše. Když bylo jasné, že ke zpro-
voznění nedojde, museli jsme zaimprovizovat. Snažili jsme se, aby 
podmínky soutěžení zůstaly pokud možno vyrovnané. Skvěle se zacho-
vali také spoluhráči z ostatních drah, neboť „čekající“ nechali hrát 
místo sebe. Hráli jsme nepřetržitě celé dvě hodiny.  

A jaké byly výsledky? Tady jsou tři nejlepší z každé kategorie: 
Děti – Ráďa Šišma, Jirka Němec, Monika Pongrácová 
Ženy – Margita Němcová, Růžena Obrátilová, Jana Škopová 
Muži – Jiří Satora, Radek Obrátil, Martin Škop 
Co dodat? Cílem bylo, abychom se spolu s našimi dětmi pobavili a 

strávili příjemné odpoledne. Věříme, že se tak stalo a těšíme se na příš-
tí ročník.     Více na: www.zsamsnasoburky.webgarden.cz  

Velikonoční tvoření 
Středeční odpoledne 13. 4. 2011 patřilo rodičům a dětem z naší ma-

teřské školy. Sešli se, aby si několik dní před Velikonocemi připomněli 
jejich atmosféru a společnými silami vyrobili velikonoční ozdoby.  

S výrobou započaly děti již dopoledne, kdy s paní učitelkami zhoto-
vily závěsné, proutěné košíčky s kraslicemi. Při společném vyrábění 
s rodiči vznikali papíroví beránci s kožíškem z těstovin, veselí zajíčci a 
barevné slepičky jako stojánky na vajíčka.  

Na závěr si každý „školkáček“ odnesl dopoledne vyrobený proutěný 
košíček s kraslicemi. Ostatní výrobky jsme ve školce ještě na pár dní 
ponechali, abychom si ji vyzdobili a potěšili i školáky a další dospělé, 
kteří naši školu a školku navštěvují.      J. Nakládalová 

Ze ZŠ a MŠ v Nasobůrkách 

Z městské knihovny  
Pro čtvrťáky ze ZŠ Vítězná byla letos připravena Kouzelná noc 

v knihovně. Ve třetím, pro litovelskou knihovnu, pokračování Noci 
s Andersenem se tradičně zdobil strom Pohádkovník. Po luštění těžké 
pohádkové křížovky a po hledání pokladu se povídalo a četlo. Čtení na 
dobrou noc zvládali dobří čtenáři již sami, ale přesto se jim líbilo, když 
se tohoto úkolu ujala na malou chvíli paní Klaunová… Jak se četlo 
v noční knihovně, se můžete přesvědčit na vedlejším snímku.        L. F. 



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

  

Naše úspěchy: Tento měsíc se našim žákům podařilo několik pěkných 
úspěchů – a to jak v oblasti jazykové, tak matematické i umělecké. 

Hned první jarní den proběhlo v Olomouci okresní kolo Olympiády 
v českém jazyce. 33 nejlepších žáků – češtinářů – ze základních škol a 
gymnázií z celého okresu se sešlo, aby změřilo svoje síly. Za naši školu 
bojovala Iva Novotná z 9. A. Celá soutěž se už tradičně skládá z plnění 
náročných mluvnických úkolů a slohové práce. Iva se umístila na velmi 
pěkném 16. místě. Umístění nás těší o to víc, že je 16. v okrese Olomouc 
a 1. v Litovli. Blahopřejeme jí a děkujeme za reprezentaci.  

Okresního kola tradiční soutěže v matematice – Pythagoriády – se zú-
častnila Zdeňka Kolářová ze 7. B. Svým výkonem se zařadila mezi 16 
žáků ze sedmých ročníků v okrese, kteří postupují do krajského kola. 
Věříme, že i tam v těžké konkurenci bude dobře hájit naše barvy. 

V letošním roce jsme na naší škole zavedli nový předmět: finanční 
matematika. Žáci s panem učitelem Myškou probírají témata v dnešní 
době velmi důležitá: peníze a jejich funkce, půjčování peněz, typy půjček 
a úvěrů, investiční možnosti apod. Děti tento předmět baví a celý druhý 
stupeň se zúčastnil školního kola finanční gramotnosti. Vítězové školní 
soutěže: Ondřej Nantl, Šárka Jarošová a Kristýna Dvořáčková vytvořili 
družstvo a společně postoupili do okresního kola. A okresní kolo vyhráli. 
Nechali za sebou dokonce gymnazisty z Litovle i Olomouce. Nyní je 
čeká krajské kolo. Gratulujeme jim a držíme palce. 

A na závěr výtvarná soutěž ke Dni vody „Život ve vodě“. Zúčastnila se 
jí většina žáků prvního stupně a jednotlivci z druhého stupně. I tady jsme 
ve dvou kategoriích vyhráli. Ve 2. kategorii (3. - 5. třída) vyhrála Klára 
Dospivová. Ve třetí kategorii (6. – 9. třída) obsadila první místo Kateřina 
Urbánková.  

Všem našim žákům děkujeme za reprezentaci a blahopřejeme k úspě-
chu.                   Vedení ZŠ Jungmannova 

Co se děje na „Jungmance“? 

V rámci mezinárodního projektu Comenius „Healthy living in our en-
vironment“, ve kterém jsou kromě naší školy zapojeny školy z Walesu, 
Španělska a Polska, se ve dnech 14. - 20. 3. 2011 našich osm žáků 6. - 7. 
ročníků a tři vyučující zúčastnili setkání partnerských škol ve španělském 
městě Palencia.  

Každý den jsme absolvovali různorodý program zaměřený na ochranu 
životního prostředí. Měli jsme možnost navštívit čističku odpadních vod, 
úpravnu pitné vody, závod na recyklaci odpadů. Skupiny žáků se společ-
ně připravovaly na konferenci, která se zabývala tématy recyklace, kli-
matických změn v přírodě, způsoby předcházení lesním požárům a dlou-
hodobé udržitelnosti velkoměst. Při závěrečné prezentaci využily připra-
vené materiály v elektronické podobě, výtvarné objekty, rozhovory. Kro-
mě pracovních činností nás hostitelská škola seznámila s historickými 
památkami města (katedrála, radnice, regionální centrum). Navštívili 
jsme vyhlídku na Autillu, odkud se před námi otevřel nádherný rozhled 
po okolní krajině. Pod vyhlídkou jsme měli možnost ve vinném sklepě 
Los Arcos ochutnat typická jídla z oblasti Palencie. V okolí města jsme 
navštívili vykopávky římské vily „La Olmeda“ s největší mozaikou  
v Pederosa de la Vega. Vystoupali jsme na Old Mountain – kopec nad 
městem se sochou Ježíše Krista. Zasportovali jsme si ve školní tělocvič-
ně, zaplavali v krytém bazéně, zatančili a zazpívali si při karaoke na dis-
kotéce. Děti měly možnost procvičit své znalosti anglického jazyka, který 
je komunikačním jazykem projektu. Doufám, že stejně spokojeny jako 

my, budou i skupiny dětí z partnerských škol, na které čeká týdenní pobyt 
v měsíci červnu na naší škole, která je koordinátorem celého projektu.  

     Mgr. Kamila Bendová 

Mezinárodní projekt Comenius na ZŠ Vítězná pokračuje 

Vítání jara 
Zima byla dlouhá a proto se 

všichni těšíme na jaro. Nejinak 
je tomu i u nás na ZŠ Vítězná. 

Také jsme to jaro 21. března 
pěkně přivítali. Rozkvetla nám 
okna krásnými tulipány, žáci i 
dospělí si barvy jara připomněli 
zeleno-žlutým oblečením a 
stužkami, paní kuchařky uvařily 
barevný oběd. Vyšli jsme před 
budovu školy a z našich barev-
ných těl vytvořili jarní obrazce 
– květiny, velikonoční vejce. A 
víte, že nám to vajíčko zpívalo? 
Písničkou Voláme sluníčko žáci 
prvního stupně snad přivolali 
krásné jaro. 

Mgr. Ivana Navrátilová, foto P. Fingerová, členka RS 

 



Kytarista Lubomír Brabec patří bezesporu k 
nejvýznamnějším interpretům české součas-
nosti. Už po desetiletí se svojí klasickou kytar-
ou dobývá úspěchy na nejznámějších pódiích 
doma i ve světě. Je proslulý svou až posedlostí 
vyhledávat pro své koncerty neobvyklé pro-
středí a nevšední dramaturgii. 

Veřejnost pak vždy zaujme vysokou 
uměleckou úrovní. Přístupem k posluchačům 
tak řečené vážné hudby předběhl obecné 
zvyklosti o jeden režim. Svými koncerty 
rozšiřuje hranice, setkává se v nich hudba 
velmi odlišných typů a plánovitě zařazuje 
experiment. Nejenom virtuózně ovládá svůj 
nástroj, ale dovede i poutavě hovořit. Na 

prestižních pódiích vystupuje s nejrenomo-
vanějšími sólisty, komorními soubory i or-
chestry. Kvalita jeho výkonů přitahuje široké 
koncertní publikum.  

Za své působení také upravil pro kytaru 
stovky děl jiných autorů. Brabcova mistrovská 
aranžmá tak rozšířila možnosti kytary jak  
v oblasti sólového, tak doprovodného či ko-
morního nástroje. 

Neméně atraktivní je jeho nahrávací činnost 
pro přední nahrávací studia. Jeho diskografie 
obsahuje více než 30 titulů. Lubomír Brabec 
také zaujal nejširší posluchačskou veřejnost 
svými výlety do světa populární a jazzové 
hudby, když ve jménu propagace klasické 

hudby opět rozšířil možnosti interpretace i 
možnosti svého nástroje. Vrcholem a pod-
statou jeho činnosti však vždy byla a je   
klasika. Za své nahrávky obdržel mnoho význ-
amných ocenění za nejprodávanější CD, jeho 
činnost byla oceněna mnoha vyznamenáními.  

Odborné kritiky jej považují za hudebníka 
vybraného vkusu, tónu a techniky, a řadí jej  
k nejbrilantnějším kytaristům světa. Svými 
strhu-jícími výkony a přirozenou virtuozitou si 
získává obdiv veřejnosti. Pozornost médií pak 
často upoutávají jeho nekonvenční ces-
tovatelské a sportovní aktivity. Jako první 
hudebník na světě uskutečnil v roce 1997 kon-
cert v šestém světadílu - v Antarktidě.   - MK – 

Naši nejúspěšnější zpěvačku můžeme 
sledovat ve většině významných muzikálů 
české scény (Bídníci, Zahrada rajských 
potěšení, Dracula, Krysař). Její domovskou 
scénou je Divadlo Ta Fantastika, jehož je 
poloviční spolumajitelkou společně s pro-
ducentem Petrem Kratochvílem a kde účinko-
vala téměř tři roky v titulní roli muzikálu Jo-
hanka z Arku, za kterou obdržela od Herecké 
asociace Cenu Thálie 2000 v oboru „opereta, 
muzikál“.  

V říjnu 2008 připravilo Hudební divadlo 
Karlín premiéru muzikálu Carmen, velkolepou 
podívanou v broadwayském stylu. I zde Lucie 
účinkuje v titulní roli, za jejíž ztvárnění je 
nominována muzikálovou komisí Herecké 
asociace na prestižní cenu Thálie za rok 2008. 
Hvězdné obsazení a nádherná hudba Franka 
Wildhorna přinášejí úžasný divadelní zážitek, 
jaký Praha dosud nepoznala. Poprvé v historii 
zde bylo uvedeno ve světové premiéře dílo 
renomovaných broadwayských autorů!  

V oblasti popové hudby vydala Lucie Bílá 
celou řadu sólových alb, se kterými úspěšně 
dobývá žebříčky tuzemských hitparád, a její 
hity jako „Ave Maria" „Láska je láska", 
„Trouba", „eSeMeS" či „Miluji t ě" zná téměř 
každý. Za osudové lze označit setkání a 
dlouholetou tvůrčí spolupráci s autorskou dvo-
jicí Soukup/Osvaldová, stejně tak jako jevištní 
„partnerství" s klavíristou a skladatelem 
Petrem Maláskem.  

Ve filmu jsme mohli Lucii Bílou spatřit 
například v úspěšné pohádce Princezna ze 
mlejna, ve filmech Král Ubu, Čas dluhů nebo 
v televizním pohádkovém seriálu O ztracené 
lásce v roli hodné Pavoučnice. Z televizní 
tvorby nelze vynechat její autorský pořad 
Lucie na Bílo, kde kromě talentu pěveckého 
předváděla celých pět let úspěšně i talent 
scénaristický a moderátorský. Ten však ab-
solutně prokázala v nejsledovanějším pořadu 

českých televizních stanic – MISS Desetiletí, 
který moderovala s humorem a bravurou sobě 
vlastní. Spolu s Karlem Gottem patří Lucie k 
tradičním pěveckým hostům finále soutěže 
MISS České republiky. V poslední době Lucie 
přispěla českému filmu například nazpíváním 
titulní písně k filmu Marie Poledňákové 
„Líbáš jako Bůh".  

Za svůj největší dosavadní úspěch Lucie 
považuje dvě vystoupení na hudebním festiva-
lu Pražské jaro 98. Podařilo se jí to jako první 
popové zpěvačce v historii. Jedno bylo s Par-
dubickou filharmonií s dirigentem Douglasem 
Bostockem, druhé s Hudbou Hradní stráže a 
Policie ČR pod taktovkou Libora Peška.  

V oblasti vážné hudby spolupracuje s před-
ními českými symfonickými orchestry, 
světovými sólisty a dirigenty.  

Díky svému mimořádnému talentu, humoru, 
bezprostřednímu vystupování, ale i smyslu pro 
pomoc těm, kteří ji opravdu potřebují, se řadí 
mezi nejpopulárnější a nejoblíbenější osobnos-
ti naší země. Jistě i díky těmto faktům je mno-
honásobnou držitelkou prestižních ocenění - 
televizních Cen TýTý, Českého slavíka, Cen 
akademie populární hudby (dříve Gramy) a 
mnoha dalších. 

Koncert za doprovodu PETRA MALÁSKA 
se uskuteční v úterý 10. května v 19 hod. ve 
Velkém sále Záložny v Litovli. 

— MK – 

Recitál LUCIE BÍLÉ 

LUBOMÍR BRABEC v kostele sv. Marka v Litovli 

Dne 17. března 2011 se na půdě Gymnázia 
Jana Opletala konala již poněkolikáté Celo-
státní přehlídka středoškolských pěveckých 
sborů, tentokráte CPSPS 2011. V konkurenci 
Pěveckého sboru Stojanova gymnázia Vele-
hrad a Pěveckého sboru Gymnázia Otrokovi-
ce Palora pod vedením Mgr. Marcely Barví-
řové obstála na výbornou a získala za svůj 
výkon již několikáté zlaté pásmo. S velmi 
různorodým repertoárem, který obsahoval 
duchovní písně i zástupce písní populární 
hudby 20. století, Palora oslovila porotu a 

byla pochválena za skvělou práci 
s dynamikou a výrazovými prostředky. Od-
borná porota ve složení Prof. PhDr. Pavel 
Klapil, CSc., PaeDr. Lenka Mlynářová Do-
hnalová a dirigent Moravského divadla Olo-
mouc Petr Šumník se k hudebnímu projevu 
Palory nevyjadřovala poprvé a svým hodno-
cením potvrdila, že se Palora opět posunula o 
krok dále. Palora předvedla, že umí zazpívat 
různé žánry s pečlivostí sobě vlastní, a řadí se 
tak do přední linie středoškolského sborového 
zpívání u nás.      Mgr. Eva Klimešová 

Palora opět drží laťku vysoko 

Prvomájový dětský den 
Zveme rodiče a děti na prvomájové dopo-

ledne plné soutěží, her a zábavy na doprav-
ním hřišti a v parku Míru. Začátek v 9.00 
hod. Pro děti bude zdarma skákací hrad a 
jízda na koni. K poslechu hrají Pňovští kanci, 
tradiční občerstvení zajištěno. 

Tradi ční MYSLIVECKÝ DEN SE LE-
TOS Z DŮVODU OPRAVY KUCHYNĚ  

V CHATĚ DOUBRAVA  
KONAT NEBUDE!!! 

Myslivecký den se bude konat až  
18. června 2011. 

 
MÁJOVÝ KONCERT 

DPS Mládí 
SE KONÁ 2. 6. 2011 

v 18.00 hodin 
v Husově sboru v Litovli 



Zveme všechny příznivce nenáročného a uvolňujícího humoru 
na úletovou komediálně divadelní show skupiny Maniaci. Řvali 
až spadli se vrací v premiérovém díle po dvou letech do Litovle.  
 
 
Během loňského roku sklízeli Maniaci úspěchy v několika diva-
delních sálech v Olomouckém kraji s představením „Indian 
Džouns na poslední bobří výpravě“, které zhlédlo přes 2 300 lidí 
v 5 městech. Letos na podzim podle úspěchu premiéry se vy-
stoupení uskuteční v Zábřehu na Moravě, Uničově, Olomouci, 
Mohelnici atd., ale premiéra je vždy jistá! 
 
Scénky, nečekaná překvapení a hlavně humor lehce na hraně 
na Vás čekají v Litovli ve Velkém sále v pátek 13. 5. v 19.00 
hod.  

Předprodej vstupenek v CK BAVI Litovel. 

PRODANÁ NEVĚSTA  
v sobotu 14. května 2011 v 15 hodin.  

Smetanovu Prodanou nevěstu budete moci zhlédnout po dlouhých 90 
letech v Litovli! Zaposlouchat se do líbezných melodií Bedřicha Smeta-
ny a prožít románek lásky Jeníka a Mařenky. Nechat se unést překrás-
nou árií „Věrné milování“. Pobavit se s Kecalem ba i s cirkusáky nebo 
medvědem Vaškem. To vše si můžete dopřát 14. května 2011 na soko-
lovně od 15 hodin. „Prodanku“ nám přijedou předvést amatérští umělci 
z Prahy, a to v rámci Přehlídky amatérských divadel Sokola. 

Jsme přesvědčeni, že Prodaná nevěsta zaujme a dojme hodně diváků 
také z okolních obcí Litovle, protože je to vskutku národní opera. Proto 
je nutné pospíšit si a zakoupit dopředu lístky v knihkupectví na náměstí 
u pana Lindušky. V sokolovně je pouze 180 míst! Cena vstupenky je 50 
Kč. Nezaváhejte. 

 
VÁLKA VE T ŘETÍM POSCHODÍ   

v sobotu 14. května v 19 hodin  
Tentýž den, tj. v sobotu 14. května v 19 hodin máte ještě jednu mož-

nost kulturního vyžití. Štěpánovští ochotníci nám nabídli aktovou hru 
významného spisovatele a disidenta Pavla Kohouta Válka ve třetím 
poschodí. Tuto hru napsal autor pro bytové divadlo Vlasty Chramosto-
vé a byla zde úspěšně provedena. Hra sama o sobě je trochu černou 
komedií a staví na úvaze, co by se stalo, kdyby se generálové obou 
stran domluvili a vylosovali dva jednotlivce, kteří by si to spolu vzá-
jemně vyřídili za ně a za ty miliony nebohých na bojištích. 

Nezaváhejte, kupte lístek a přijďte. Vstupné je 30 Kč. Předprodej 
rovněž u p. Lindušky. 

 
SVĚTÁCI  v neděli 15. května 2011 v 19 hod.  

No a na závěr přehlídky to budou Světáci, trhák Z. Podskalského, 
které uvádějí litovelští herci; akční snímky z této hry rádi uveřejňujeme. 
O toto divadelní představení byl začátkem dubna veliký zájem, předsta-
vení byla vyprodaná, a proto ti, na které se nedostalo, mají možnost toto 
vynikající představení opět zhlédnout. Divadelní představení Světáci se 
uskuteční v neděli 15. května 2011 v 19 hod. Vstupné je 50 Kč a před-
prodej je u p. Lindušky. 

Přátelé, neváhejte a využijte této příležitosti zhlédnout jedinečná vy-
stoupení amatérských umělců! Připomínáme, že všechna představení 
jsou uváděna v rámci Přehlídky sokolských divadel ČR a záštitu nad 
litovelskou přehlídkou převzal starosta Města Litovle!                      Mis 

Květnová přehlídka sokolských divadel v Litovli 14. a 15. 5. 

Řvali až spadli se vrací  

Městská televize - vysílání v květnu 

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  



PO    8.30 –   9.30 hod.  VOLNÁ HERNA – skluzavka s balonky, čtení pohádek, výměna zkušeností maminek, herna 2. p. 
    9.30 – 11.30 hod. BABY DOPOLEDNE – (děti 1 – 1,5 roku), herna 2. patro, J. Dospivová 
  17.00 – 18.00 hod. ANGLI ČTINA HROU PRO DĚTI – (3 – 5 let), Mgr. S. Geprtová 
  18.10 – 19.30 hod. ANGLI ČTINA HROU PRO DĚTI – (3 – 5 let), Mgr. S. Geprtová 
ÚT    8.30 –   9.30 hod. VOLNÁ CVI ČEBNA – skluzavka s balonky, čtení pohádek, výměna zkušeností maminek, herna 2. patro 
    9.30 – 11.30 hod. DOPOLEDNE S PROGRAMEM – děti 1,5 – 4 roky, herna 1. patro, J. Dospivová 
  17.00 – 18.00 hod. ANGLI ČTINA – PROJEKT (1x za 14 dní), 2. patro, Mgr. S. Jakešová  
ST     8.30 – 11.30 hod.  VOLNÁ HERNA – pohádky, výtvar. činnosti, výměna zkušeností maminek, herna 1. patro, J. Dospivová 
    8.30 – 11.30 hod. HLÍDACÍ KOUTEK - hlídání dětí po předchozí domluvě, herna 1. patro, J. Dospivová 
  16.30 – 18.00 hod. KLUB ARCHA – (3 – 6 let) biblické příběhy pro děti - sudý týden, 1. patro, M. Stejskalová 
  16.30 – 18.00 hod. PŘEDNÁŠKOVÉ ODPOLEDNE – dle aktuálního programu, lichý týden, 2. patro 
  16.00 – 19.00 hod. VÝTVARNÉ DÍLNI ČKY – dle aktuálního programu, 2. patro 
ČT     8.30 – 11.30 hod. VÝTVARNÉ DOPOLEDNE PRO MAMINKY S D ĚTMI – cvičebna 2. patro, J. Dospivová 
  17.00 – 18.00 hod.  CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ – cvičebna 2. patro, Bc. K. Růžičková 
  19.30 – 20.30 hod.  ZUMBA S DENISOU – pro maminky, babičky i malé slečny, 2. patro  
PÁ    9.00 – 11.00  hod. DOPOLEDNE PRO MAMINKY S MIMINKY  – (do jednoho roku), herna 2. p., Z. Dvořáková 
  16.30 – 18.00 hod. ŠERMÍŘI – (12 + let), kroužek historického šermu, 2. patro, M. Dvořák 

 
Geraldine Aron: MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD   
úterý 3. 5., Velký sál Záložny, 19 hod., vstupné: 280/250/200 Kč 
Eliška Balzerová v divadelní inscenaci plné emocí pramenící přímo ze 
života. Není vhodné pro děti do 15 let. 
 
OTAKAR VYSTR ČIL 
5. – 27. 5., Výstavní síň MK, PO, ÚT, ČT: 8 - 15, ST: 8 - 17, PÁ, SO: 10 
- 13 hod. 
autorská výstava, vernisáž: 4. 5. v 17.00 hod. 
 
LUBOMÍR BRABEC  
sobota 7. 5., kostel sv. Marka v Litovli, 19 hod., vstupné: předprodej 
150 Kč, na místě +50 Kč 
- český kytarový virtuós v kostele sv. Marka 
- nejefektnější španělské a latinsko americké skladby 
 
Recitál LUCIE BÍLÉ  
úterý 10. 5., Velký sál Záložny, 19 hod., vstupné: předprodej od 450 Kč, 
na místě +50 Kč 
klavírní doprovod: Petr MALÁSEK 
 
ŘVALI AŽ SPADLI – MANIACI V HD ROZLIŠENÍ 
pátek 13. 5., Velký sál Záložny, 19 hod., vstupné: předprodej 80 Kč 
komediální představení, pořadatel: CK Bavi  
 
O PRAČLOVÍ ČKOVI  
úterý 17. 5., Velký sál Záložny, 10 hod., vstupné: 40 Kč  
pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ, včetně veřejnosti 

Báječný výlet do světa dinosaurů. Trochu poučné, ale hlavně pořádně 
veselé vyprávění o tom, jak pračlovíček postavil první domeček, jak 
musel objevit, k čemu je dobrý oheň, jak vyzrál nad tyranosaurem a jak 
zjistil, že ve dvou jde všechno lépe. 
 
MINIBAND ZUŠ Litovel 
středa 18. 5., Koncertní sál MK, 18.00 hod., vstupné: dobrovolné 
The Best Of, pořadatel: Základní umělecká škola Litovel  
 
ROCK 3 
sobota 21. 5., Malý sál Záložny, 18.00 hod. 
rockový koncert, pořadatel: Michal  
Na červen připravujeme: 
 
HANÁCKÉ BENÁTKY 2011  (Tomáš Klus, Cigánski diabli, Věra 
Špinarová s kapelou, MIG 21, Divokej Bill, Sto zvířat, Queenmania, 
jarmark, atrakce pro děti ZDARMA…) 
FOLKOVÉ POMORAVÍ  (minifestival) 
ŠTĚPÁN RAK kytarový virtuós v Arboretu Bílá Lhota  
 
PŘEDPRODEJ: 
Městský klub Litovel, nám. Př. Otakara 753, Litovel, tel.: 585 341 
633, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz, (v případě platby na účet č. 35-
781 697 0247/0100 kontaktujte paní Nepustilovou)  
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 

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

AKCE V KV ĚTNU 2011 
  2. 5. - NÁVŠTĚVA GOTICKÉ KAPLE SVATÉHO JI ŘÍ  od 9.30 
  8. 5. - POUTNÍ PRODEJ NA POUTI SV. FILIPA A JAKUBA  
13. 5. - RODINNÝ CYKLOVÝLET LITOVELSKÝM  
 POMORAVÍM  - projekt sítě MC - KOŘENY A KŘÍDLA 
 RODINY, - odjezd v 9.30 od MC Rybička 

16. 5. - VÝLET DO ARBORETA BÍLÁ LHOTA 
 odjezd v 9.00 hod. od Charity, nutno přihlásit se v MC do 6. 5. 

21. 5. - 2. BENEFIČNÍ KONCERT CHARITY 
 začátek v 17.00 hod., Koncertní sál MK 

25. 5. - SMALT NA PLOTÝNCE - od 16.00 hod., 2. patro MC 
  1. 6. - VÝLET DO ZOO OLOMOUC - nutno přihlásit se do 20. 5. 

 
Bližší informace v MC Rybička 

Dne otevřených dveří, pořádaného u příležitosti 8letého působení Ma-
teřského centra Rybička v Litovli dne 14. dubna, se zúčastnili i před-
stavitelé Města Litovel.             Foto: J. D. 



Jaro je tady!  
Na prozářených ulicích, v parcích, prostě 

všude okolo zejména starší generace často se 
zálibou okem spočine na dívkách a mláden-
cích. Dívka je jako rozkvetlé poupě, mláde-
nec mladý strom v rozpuku, radost pohledět. 
Jenže ouha, něco se zadrhlo… k zamyšlení a 
pobavení verše paní Jarmily Cholinské: 

JAK JDE KROJ, TAK SE STROJ 
Hezké ženy mladého pokolení 
Se strojí jak pohůnci koní 
Modré džíny pro každou parádu 
Etiketě vzaly nadvládu 
Bělavé pruhy, schválně sedřené 
Působí dojmem nožky zkřivené 
Zlaté květy na pouťové halence 
Jsou mastný flek na vodové polévce 
Hrubá, umělá bagančata 
Vhodná do chléva pro telata 
A k dovršení celé krásy  
do všech stran rozcuchané vlasy 
Pro vaši dobrou náladu 
Mládenci nejsou pozadu 
Z daleké ciziny se dozvěděli 
Že „kšilt“ chrání očí nad prdelí 
Gingrlata v uších, někdy i pupíku 
V nich utvrzují pocit ostrých chlapíků 

NESÁZEJ NA POMÍJIVÉ MRAVY 
OBLÉKEJ SE PODLE VLASTNÍ HLAVY 

Město Litovel - odbor životního prost ředí a Městský klub Litovel 
pořádají 

fotografickou soutěž 2011 
 

K účasti jsou zváni všichni fotoamatéři i široká veřejnost. Z nejlepších fotografií, zvolených 
odbornou porotou z řad profesionálních fotografů, bude na podzim uspořádána výstava v 
prostorách Městského klubu v Litovli. Autoři vybraných fotografií budou odměněni hod-
notnými věcnými cenami. Z oceněných a vybraných fotografií bude zhotoven nástěnný 
kalendář formátu 48 x 34 cm. 

Téma:  a) Litovel a okolí  b) Litovelsko – prameny a studánky 
Formát:   barevné i černobílé foto min.15 x 21 cm, max. 30 x 45 cm 
Počet:  max. 5 ks na kategorii. Seriál do 5 snímků se počítá za jednu fotografii.  
Uzávěrka:   20. 9. 2011 
Adresa pro zaslání:  Městský klub, nám. Přemysla Otakara 753, Litovel 784 01 
Snímky označte na zadní straně v pravém dolním rohu jménem a příjmením autora, plnou 

adresou, e-mail adresou, kontaktním telefonem, názvem snímku a soutěžní kategorií.  
Do soutěže nebudou přijaty fotografie autorů, kteří na sebe neuvedou telefonické spojení nebo 
funkční e-mailovou adresu. 

Umístí-li se váš snímek v soutěži a technická kvalita zvětšeniny nebude vyhovovat reprodukci, 
můžeme vás pro účely připravovaného kalendáře požádat o zaslání vámi upraveného souboru. 

Obálku označte heslem FOTOSOUTĚŽ. Do soutěže zasílejte pouze postradatelné kopie. 
Fotografie se vrací autorům po skončení výstavy pouze do vlastních rukou.  

Vyhodnocení - slavnostní vernisáž vybraných fotografií s předáním cen vítězům se uskuteční 
v pondělí 2. 11. 2011 v prostorách Městského klubu. Výstava fotografií potrvá do 30. 11. 2011. 

Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné a vybrané forografie k propagaci soutěže a 
případné umístění na internetových stránkách Městského klubu a Města Litovel. 

Kontakt:  Městský klub Litovel, tel. 585 341 622, 585 341 633  
  Město Litovel – odbor životního prostředí, tel. 585 153 265 

Město Litovel je pohostinné a jako stvořené 
pro víkendový výlet. A ten si můžete v měsíci 
červnu zpříjemnit tradiční celoměstskou 
slavností Hanácké Benátky, pořádanou dne 
11. června 2011 od 10 – 23 hodin. Slavnost 
nabídne ukázky dobových řemesel, bohatý 
kulturní program, jarmark a jiné zajímavé akce. 

Konání již IX. ročníku je důkazem, že jde o 
celoměstskou akci, která si našla své pevné 
místo v kulturně-společenském životě města 
Litovle, o akci, jejíž charakter přesahuje 
hranice města; je akcí nejen regionální, ale i 
celostátní. 

Pořadateli - MĚSTSKÉMU KLUBU LI-
TOVEL - za podpory Města Litovle, Olo-
mouckého kraje a sponzorů se podařilo ze 
slavnosti, a tím i z našeho města, vytvořit 
místo pro setkávání zástupců měst a kultur-
ních spolků jak z našeho regionu, České re-
publiky, měst ležících na řece Moravě, tak i z 
dalších partnerských měst z Polska, Švýcarska 
a Slovenska. 

Opět se tedy v Litovli v půli června 2011 
představí v krásném historickém středu města 
řada našich i zahraničních umělců a před-
vedou to, čím se lidé dnes chtějí bavit.  

TOMÁŠ KLUS  
CIGÁNSKI DIABLI  

VĚRA ŠPINAROVÁ S KAPELOU  
MIG 21  

DIVOKEJ BILL  
STO ZVÍŘAT  

QUEENMANIA  
Do celého komplexu slavností jsou zahrnuty 

i další kulturní programy a akce: program pro 
děti v parku, koncerty, výstavy, vystoupení 
tanečních a hudebních souborů (DDM Litovel, 
Hanačka, Hanácká mozêka, ZUŠ Litovel, Ca-
ramba), slavnostní ceremonie, ohňostroj, jízda 
v kočáře, výstup na radniční věž, dobrodružná 
plavba pod náměstím aj.  

Prožijte s námi příjemný červnový den ve 
městě Litovli, při poslechu kvalitní živé 
muziky, můžete si pochutnat na dobrém 
občerstvení a setkat se s přáteli.  

Vstupné na náměstí v předprodeji 100 Kč, na 
místě 150 Kč (děti do 5 let zdarma, 6 – 10 let 
50 Kč). Vstupenky si můžete zakoupit  
v pokladně Městského klubu Litovel nebo  
v TIC (ag. Bavi).  

Zveme vás do Litovle na HANÁCKÉ BENÁTKY dne 11. června 

Věra Špinarová 

Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci - 
věnuje částku 300 000 Kč z celkového výtěžku 
3 594 836 Kč Benefičního koncertu „Dům pro 
život“ vysílaného na ČT 1 dne 2. 3. 2011. Tato 
částka bude použita na podporu projektu Cha-
ritní pečovatelská služba v charitních středis-
cích v Litovli, Uničově a Šternberku.  

Během koncertu byl odvysílán spot o charitní 
pečovatelské službě a pracovnice charity byly 
osobně pozvány na tento koncert.  

Nadace nabídla pro projekt Charitní pečova-
telská služba dlouhodobou spolupráci a její 
zařazení i do jiných nadačních charitativních 
projektů. Spolupráce s Nadací Taťány Kucha-
řové si velice vážíme! 

Díky příspěvkům od nadací a sponzorů mů-
žeme klientům, kteří mají dočasně nebo trvale 
sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo 
zdravotního postižení, poskytovat dopomoc  
v péči o svou osobu nebo domácnost.  

 
Odměnou pracovnicím charitní 
pečovatelské služby jsou milá 
slova přivítání od klientů: ,,Už 
jste tady sluníčka moje, já se na 
Vás tak těšila, vy jste moje 

všechno!“ či ,,Á naši andílci už přijeli, už jsou 
tady!“ Tato slova jsou pro ně velkým povzbu-
zením do další práce, která není vždy jednodu-
chá, avšak smysluplná a potřebná.  

 
Ing. Kristýna Vyvozilová 

Krásných 300 000 Kč poputuje do charity  



Výbor Muzejní společnosti Litovelska zorganizoval v neděli 10. 
dubna 2011 výlet do Uničova za poznáním památek a muzeí tohoto 
nám nejbližšího města. U Medelské brány se ve stanovený čas sešlo 24 
příznivců historie. Včas dorazila i jedenáctičlenná organizovaná skupi-
na cyklistů z Litovle. 

Na úvod přednesla 84letá členka Muzejní společnosti Litovelska 
paní Alena Dundálková z Pňovic báseň oslavující českou zemi. Pak se 
nás ujal Mgr. David Novotný, správce Šatlavy – muzea vězeňství, a 
seznámil nás s programem, který nás čekal. Ve farním kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie s nádhernými vitrážemi i zajímavým interiérem si 
zájemci mohli koupit publikaci věnovanou právě tomuto místu. 

Po prohlídce kostela jsme se vrátili zpět k Medelské bráně, měst-
ským hradbám a zastavili se v přilehlém parčíku. Zde jsme si vyslechli 
slova o bohaté historii kdysi královského města Uničova i o minulosti 
poměrně nedávné. Medelská brána je jedinou zachovanou městskou 
branou. V současné době je obývána, její součástí je byt. 

Další naše kroky vedly na Masarykovo náměstí. Mariánský morový 
sloup patří mezi skvosty barokního Uničova. Mgr. Novotný podrobně 
pohovořil o jeho historii, významu všech soch i reliéfů. Od sousední 
kašny směřovala další naše cesta k minoritskému klášteru a původně 
středověkému kostelu Povýšení sv. Kříže. Dnes slouží hlavně jako 
koncertní síň a galerie, je zde i expozice z dějin řádu minoritů. Její 
součástí jsou interaktivní prvky (např. otáčecí vyobrazení), zvukový i 
tištěný průvodce, ty celou prohlídku zpestří a oživí. 

Muzeum U Vodní branky je umístěno v bývalé městské zbrojnici, 
vede sem dřevěný most. V přízemí jsme obdivovali pracovnu včetně 
originální galerie uničovských starostů, staré veduty a plány města 
Uničova. V patře je už mnoho let instalována expozice, která mapuje 
dějiny města, prostor je věnován archeologii, průmyslu, spolkům, ře-
meslům, cechům. K vidění jsou zde staré tisky a dokumenty, výběr 
historických pohlednic Uničova i mnohé další kuriozity. 

Šatlava – muzeum vězeňství patří k novým turistickým atrakcím. 
V letech 2009 – 2010 prošla kompletní rekonstrukcí. Muzeum měst-
ského vězeňství bylo v tomto památkově chráněném objektu slavnost-
ně otevřeno v červnu 2010. Budova je z druhé poloviny 16. století a 
nabízí unikátní zážitek v podobě prohlídky dochovaných prostor měst-
ského vězení. Seznámili jsme se s vývojem práva v Uničově, mučicími 
nástroji i tresty, dochovaly se malby i nápisy v jednotlivých celách, 
které k nám promlouvají z jiných staletí. V patře můžeme nahlédnout 
do místnosti strážných nebo pozdravit velitele Šatlavy. Ve stálé expozi-
ci jsme využili i interaktivních kiosků – dotykových obrazovek urče-
ných k seznámení s dějinami města, památkami a dalšími zajímavost-
mi. Jsou zde pořádány příležitostné výstavy, kulturní akce a v podkrov-
ním sále, který jsme tentokrát vynechali, se konají přednášky. 

Na naší nedělní pouti po Uničově, při které nám přálo slunečné poča-
sí, jsme se nemohli nezastavit v Městském informačním centru a gale-
rii na Masarykově náměstí. Zde bylo k mání mnoho propagačních ma-
teriálů i široká škála suvenýrů od místní literatury, přes sběratelské a 
upomínkové předměty až po kuriozity a originální nápady. Městská 
galerie, kde se střídá několik výstav ročně, je umístěna v zadní části 
prostor informačního střediska. 

Nejmladší účastnice procházky Uničovem, dítě školou povinné, už 
se nemohla dočkat výstupu na radniční věž, kterou nám zpřístupnil 
pracovník informačního centra. Výstup po příkrých schodech stál za to. 
Města Uničov a Litovel jsme měli jako na dlani, rozhled na všechny 
světové strany, výborná viditelnost. V interiéru je zmapována historie 
radniční věže na několika samostatných panelech. 

Na závěr výletu jsme vstoupili do Muzea baroka. V červnu 2010 jej 
slavnostně otevíral biskup Mons. Josef Hrdlička. Velkou zásluhu na 
rekonstrukci objektu, který v minulosti sloužil potřebám blízké fary i 
jako škola, má občanské sdružení Zacheus. Vzniklo při farnosti 
v Uničově v roce 2004 a působí dosud. Výklad nám poskytla paní 
PhDr. Emilie Zatloukalová, která stála u zrodu tohoto specializovaného 
muzea. Prošli jsme stálou expozici „Barokní nebe“ v přízemí, místnost 
věnovanou sv. Janu Sarkanderovi, ve sklepení umístěné lapidárium i 
galerii barokních soch a obrazů v podkroví.  

Viděli jsme to hlavní, co Uničov nabízí turistům. Vše jsme absolvo-
vali během cca 5 hodin a sám za sebe musím konstatovat, že jsem byl 
příjemně unaven spoustou zajímavých vjemů a poznatků. Krátce před 
18. hodinou jsme se s Uničovem rozloučili.          RoN 

Po úspěšných zájezdech uskutečněných v květnu a červnu loňského 
roku Muzejní společnost Litovelska (MSL) připravila na tyto měsíce 
výlety autobusem i letos. 

 
V sobotu 28. května 2011 se vypravíme na zájezd  

„Za tajemstvím zvonu“  
Zavítáme do Brodku u Přerova do rodinné zvonařské dílny, navštíví-

me stálou expozici Muzea Komenského v Přerově s názvem 
„Tajemství tónu zvonu“ a po obědě přejedeme do Olomouce, kde nás 
čeká prohlídka vybraných kostelů s historickými i novými zvony 
s průvodcem. Sraz účastníků a plánovaný odjezd je v 7.30 hodin na 
Náměstí Přemysla Otakara v Litovli. Předpokládaný návrat do Litovle 
je mezi 16. a 17. hodinou. Cena zájezdu, která zahrnuje dopravu, vstu-
py a průvodce je stanovena na 200 Kč, pro členy MSL 150 Kč. Pojiště-
ní a ostatní výdaje včetně stravy si hradí účastníci individuálně. Zájem-
ci se mohou závazně přihlásit a uvedenou částku zaplatit nejpozději do 
15. května 2011 v Muzeu Litovel u Mgr. Zdeňky Frištenské nebo Mgr. 
Roberta Najmana. 

 
Na sobotu 18. června 2011 chystáme výlet „Baťův kanál,  

hřebčín Napajedla a Muzeum obuvi Zlín“ 
Vyrazíme v 8 hodin z Náměstí Přemysla Otakara v Litovli směr 

Spytihněv. Zde se v přístavu nalodíme a nabereme po Baťově kanále 
směr Napajedla, kde máme domluvenu exkurzi v hřebčíně. Čeká nás i 
zpáteční plavba včetně proplutí plavební komorou. Po návratu do Spy-
tihněvi přejedeme autobusem do Zlína, tady navštívíme Muzeum obu-
vi, mrakodrap 21 a bude prostor i na individuální procházku, občer-
stvení, zkrátka rozchod do stanovené doby odjezdu. Předpokládaný 
návrat do Litovle je mezi 18. a 19. hodinou. Cena zájezdu, která zahr-
nuje dopravu, vstupy do hřebčína a muzea, loď a průvodce je stanove-
na na 450 Kč, pro členy MSL 350 Kč. Pojištění a ostatní výdaje včetně 
stravy si hradí účastníci individuálně. Zájemci se mohou závazně při-
hlásit a uvedenou částku zaplatit nejpozději do 5. června 2011 v Muzeu 
Litovel u Mgr. Zdeňky Frištenské nebo Mgr. Roberta Najmana. 

RoN 

Památky a muzea Uničova 

Muzejní společnost připravuje 



Úvod 
Je tomu již mnoho let, kdy se mi dostala do ruky hnědá vázaná knížka 

s názvem La Historia me absolverá (Dějiny mi dají za pravdu) od Fide-
la Castra. Byla to tehdy pro nás, studenty španělského jazyka, povinná 
literatura. V roce 2010 slavila kubánská revoluce 51. výročí své exis-
tence, jak se lze dočíst na každém sloupu v každé vesnici, a v následují-
cím roce, to je 2011, se bude slavit hned 53. výročí. Proč ten skok do-
předu, nevím. Vyhlásil to Raúl Castro na 6. řádném zasedání Poslanec-
ké sněmovny v prosinci 2010, takže to každý Kubánec bere bez řečí na 
vědomí. Jako turistovi mi naskočí představa 13. poschodí, které mnohý 
hotel pověrčivě vynechává, i když paralela s kubánskou revolucí zde 
silně pokulhává. Zmíněná knížka zůstává nadále velkým knižním hitem 
na kubánském trhu. Člověka maně napadne, zda 51 let samo o sobě již 
netvoří jakousi historii, nebo také, jak dlouho přesně musí člověk čekat, 
než se dozví, že mu historie dala za pravdu. 

V osmdesátých letech minulého století u nás pracovalo hodně Kubán-
ců a já se s nimi dostával často do styku. Měl jsem mezi nimi mnoho 
přátel. Říkávalo se, že někteří z nich byli vojáci vracející se z misí v 
Angole či jinde. Nevím. Bylo jakési nepsané pravidlo, že o politice 
jsme se nebavili. Ale oni se o ní nebavili ani mezi sebou. Často jsem 
byl zván do jejich dočasných domovů. Byli veselí, kamarádští, návštěvě 
by dali vše. Zastával jsem se jich někdy ve sporech s místními, např. při 
tanečních zábavách, kdy naši lidé nelibě nesli odlišnou barvu kůže 
mých přátel. Tomu oni nerozuměli vůbec. Na Kubě neexistuje rasis-
mus, ostatně jako v celé Latinské Americe. Oni se zase usmívali nad 
našimi opilci. Nemysleli to zle. Smáli se jako malé děti, když viděli 
opilce povalovat se na zemi. Podobný jev věru nelze na Kubě spatřit. 
Jeden okamžik z oněch časů se mi obzvlášť vryl do paměti. Dělal jsem 
tehdy překlad našich bezpečnostních norem do španělštiny, aby mohli 
být kubánští pracovníci náležitě ponaučeni před nástupem do práce. 
Týkalo se to gumárenského průmyslu a já měl problém jak přeložit 
termín „běhoun“ u pneumatiky. Slovníky uváděly běhoun u koberce, 
běhoun na stůl, ani atletiku nevynechaly, jen ten můj termín ne a ne. 
Vyřešil jsem to tehdy nějak neutrálně, oklikou, ale v duši jsem si ten 
zážitek trpce nesl jako svůj překladatelský neúspěch. O pár měsíců 
později jsem byl na exkurzi v tehdejším Barumu Otrokovice a urostlý 
kubánský černoch tam zrovna připravoval běhoun pneumatiky do lisu. 
„Půjčte mi ho na chvilku,“ poprosil jsem inženýra, který nás doprová-
zel. Ten černoch byl z toho vyjukaný jak vyoraná myš. Inženýr v bílém 
plášti ho vytáhne z práce, jakýsi jiný muž ho osloví jeho řečí… „Pověz 
mi, jak tomu říkáš!“, plácal jsem dlaní na ten proklatý běhoun. Chvíli 
trvalo, než si uvědomil, co po něm chci. Pak se narovnal, v úsměvu 
odhalil bílé zuby a šťasten, že může vyhovět, pravil: „BJE-OÚN“. 
„Néééé, já to chci ve tvé řeči, jak tomu říkáš španělsky, rozumíš?“ 
Úsměv zmizel, nahrbil se a obrátil se k lisu. „Capa de enrollamiento", 
procedil mezi zuby. Tak kvůli tomuhle ho vytrhli z práce? To přece ví 
každý Kubánec!  

 
Cesta na Kubu a první dojmy 
República de Cuba, jak zní oficiální název země s hlavním městem 

Havanou (přes 2 miliony obyvatel) je jedním z nejkrásnějších ostrovů v 
Karibském moři, s rozlohou 109 886 km2 a počtem obyvatel 11 milio-
nů. Turisty sem lákají nejen romantické uličky v rázovité koloniální 
čtvrti Havany, Varadero se svou světově proslulou 20 km dlouhou pí-
sečnou pláží s jiskřivě zářivým pískem, proslavené doutníky Cohiba, 
sklenka daiquiri či mojita, ale i pověstná flotila amerických vozů  
z padesátých let, která se dodnes prohání na kubánských silnicích. Jde 
ale také o jednu z mála posledních komunistických zemí na světě, byť 
mě můj španělský přítel upozorňoval, že tady se rozvinul zvláštní druh 
karibského komunismu, jaký teoretikové marxismu-leninismu nepřed-
vídali. I z tohoto důvodu jsem se rozhodl strávit 14 dnů v předvánoční 
době v kubánském letovisku Varadero prostřednictvím jedné německé 
cestovky. Měl jsem takovou představu, že když nahlédnu zpět do minu-
losti, jaká byla, bude se mi snáze vracet a prožívat ne vždy veselý dne-
šek u nás. Cena za obsáhlý komplex služeb byla až neuvěřitelně nízká a 
turisté jsou po celou dobu pobytu obklopeni opravdovým luxusem, přes 
který vůbec nemusí dohlédnout na život kolem, a jen a jen odpočívat. 
Mnozí tak skutečně činili a jsem dalek toho jim to zazlívat. 

Říká se, že první dojem o zemi bývá nejsilnější a ten první dojem 
bývá vstupní brána do země, čili celní a pasová kontrola. Nevezl jsem 
do země žádné porno časopisy (zakázáno!) a byl jsem tedy klidný, byť 
fronta houstla a nehýbala se. Byl jsem zvědav, o čem se tak asi odpo-
vědný pracovník za kukaní může s turistou bavit a jakým jazykem. 

Brzy jsem se to měl dovědět. Byla to pracovnice. Musel jsem sundat 
brýle a dívala se mi pozorně do očí. Což o to, oční kontrolu znám dobře 
např. z Kennedyho letiště v New Yorku, jenže tam ji provádí přístroj. 
Co tahle hledala pod barvou mých očí, nevím. Dále se mě ptala na mé 
povolání a zpozorněla, když jsem jí odpověděl, že učitel. Zeptala se 
ještě, na jakém stupni učím a její jednání přešlo evidentně na stupeň 
uctivosti. Tady se na to asi dbá. Uvědomil jsem si, že Kuba je jednou  
z mála zemí Latinské Ameriky, možná jediná, kde vymýtili analfabetis-
mus, a kde se vzdělanost těší vysokému uznání. 

Jedním z prvních matoucích poznatků je místní měna. Byl jsem při-
praven, jako vždy mimo Evropu, uplatnit americké dolary. Všechno 
špatně. Říká se, že přes 50 % obyvatel Kuby pobírá nějakou dávku v 
amerických dolarech od svých příbuzných žijících v USA. Takže není 
nic jednoduššího než uvrhnout na americkou měnu daň. Čili z každého 
US dolaru 10 % do státní pokladny. Hezký příjem navrch pro vadnoucí 
ekonomiku země. A nehezké pro turistu z dolarové oblasti. Na obranu 
Kuby je ale nutno říct, že americké embargo vůči jejich zemi je také 
nevybíravé. Připouští se sice dovoz potravin, ale nepřipouští se např. 
dovoz výrobků, které obsahují víc než 10 % amerických komponentů. 
Zkuste si vybavit počítače, zdravotní přístroje, atd. Mimochodem,  
v nedávném vydání španělského deníku El País vyšla překvapivá zprá-
va, že Kuba hodlá tuto 10% daň na US dolar zrušit. Uvidíme. Ale zpět 
ke kubánské měně. Existují dvě; kubánské peso původní, které turistům 
nemá vůbec přijít do ruky; pak existuje kubánské peso konvertibilní 
(c.u.c.), něco jako naše bony svého času, kterým se platí všude. Četl 
jsem na internetu již před cestou různé názory na tuto měnu. Nějaký 
český turista tam dává k dobru, že je nejlépe si místní měnu obstarat na 
ulici a za ni pak kupovat pohlednice a poštovní známky. Přijde to prý 
bratru až 6x levněji. To znělo rozumně. I ti Kubánci, kteří nemají pří-
stup k „bonům“, přece musejí čas od času posílat dopisy. Proč by si 
nemohli koupit poštovní známku za své poctivě vydělané lokální 
pesos?  

Místní obchodník mi dal za 5 euro trochu pobaveně hrst místní měny 
a k tomu dodal jako suvenýr kovovou jednotku 1 peso s hvězdou a 
nápisem PATRIA O MUERTE. Pokud by tato mince měla být zároveň 
i odpovědí na otázku zda vlast či smrt, pak by odpověď zněla jedno-
značně: to druhé. Za tuto minci s hvězdou nekoupíš v její vlasti nic. 
Není konvertibilní. 

Ostatně, nic jsem nedostal ani za tu hrst bankovek, které jsem držel  
v ruce. Hned v blízké tržnici mě místní obchodnice vyvedla z omylu.  
V celém Varaderu není obchod, ve kterém bych ty peníze uplatnil, ujis-
tila mě. Snad prý někde v Havaně, dodala. Nedal jsem se. Zeptal jsem 
se, kde je hlavní pošta a vydal se tam. V úzké chodbě před kanceláří 
stáli 3 lidé a čekání se protáhlo na 20 minut. Pochopil jsem, že jsem se 
ocitl mimo pásmo vyhrazené turistům. Trávil jsem čas čtením citátů 
Che Guevary na stěnách; docela se mi líbily, a kdyby o to stál, podepsal 
bych je. Byly o spravedlnosti pro všechny a rovnosti všech. Konečně 
jsem se dostal na řadu. Známky nemáme, bylo mi řečeno. Nejbližší prý 
dostanu v komerčním centru na 44. ulici. Neztrácel jsem čas úvahami, 
že snad není tak nereálné očekávat prodej poštovních známek na hlavní 
poště ve městě. Klid, relaxuj, říkal jsem si, proč chceš měnit svět? Ten 
samý místní obchodník mi později s chápavým úsměvem a bez protestů 
zase vrátil zpět mých 5 euro a pro mne začal návrat do minulosti. 

M. Klučka, pokračování příště 

Dějiny mi dají za pravdu.  Kuba, prosinec 2010. 



SPORT  SPORT  SPORT  

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. května na adresu: 

 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 

otázku: původní domovní znamení restaurace 
Záložna, nádvoří Záložny. Tříměsíční před-

platné LN získává paní Radka Navrátilová  
z Litovle. Blahopřejeme! 

783 22 OLBRAMICE 49 
TEL.: 724 102 802 

E-mail: ro-mann@seznam.cz 

KOMINICTVÍ 

Kuželkáři ukončili sezónu 2010-2011, která 

byla nejúspěšnější v historii klubu. 

Družstvo A zakončilo sezónu na třetím mís-

tě a tím si vybojovalo právo účasti ve 3. kužel-

kářské lize. Bohužel stávající kapacita kuželny 

pro tuto soutěž nestačí, tak jsme nuceni ligové 

zápasy odehrát na pronajaté kuželně. 

Družstvo B, možná to tak nevypadá, ale 

zabojovalo a v soutěži Olomoucký krajský 

přebor skončilo na 9. místě. 

Družstvo C rozjelo Olomoucký okresní pře-

bor ve velkém stylu a dlouho se drželo ve 

vedoucí trojce až závěr sezóny jim trochu 

nevyšel a skončilo na 5. místě. Družstvo má 

sehrané hráče a po vhodném doplnění mladší 

generací má velkou šanci vybojovat postup do 

krajského přeboru.  

Družstvo dorostenců končí ve 2. lize na 4. 

místě. Kluci nám ukázali, že kuželky hrát umí, 

pro některé to byla první sezóna v tomto spor-

tu. V dubnu se zúčastnili baráže o 1. ligu kde 

skončili na 7. místě.                   Kamil Axmann 

Nejúspěšnější sezóna kuželkářů 

Lyžařský oddíl TJ Tatran Litovel 
 pořádá v sobotu 21. 5. 2011  

5. ročník veřejných závodů  
na kolečkových bruslích.  

Závody se konají na cyklostezce Litovel – 
Víska, start je v 10.00 hodin. Závody jsou pro 
děti i dospělé, pro předškoláky bude uspořádán 
závod na koloběžkách a speciální kategorii 
tvoří bruslaři s kočárky. Startovné 20 Kč.  
S sebou si přineste brusle, koloběžky, děti 
helmy a hlavně dobrou náladu.  

Srdečně zvou litovelští lyžaři  

Závody na kolečkách 

 

Stihněte to ještě před zvýšením DPH!!! 
Sleva na zakázkovou výrobu nábytku 15 %  

+ dárek ke každé zakázce nad 80 000 Kč 

Nabízíme široký výběr materiálů, kování a doplňků.  
Dále nabízíme typizované kuchyňské linky 240 cm + dřez zdarma!!! (11 760 Kč) 

♦Na výběr ze třech barevných odstínů dvířek a ze třech dekorů pracovních desek  
♦Ke každé typizované kuchyni lze dokoupit různé typy potravinových skříní 

   v libovolné šířce i délce, zástěnu i jiné doplňky (osvětlení, úchytky…) 

♦Kvalitní česká výroba, skříňky jsou dodávány ve složeném tvaru!! 

 Veškeré informace a objednávky přímo na studiu: 
 Karel Kovařík K-design s.r.o. Jungmannova 7, Litovel 
 Sídlíme v RHB Rybka Litovel‚ (tel: 775 762 901)   www.k-design.cz 

KKKK----designdesigndesigndesign    
V měsíci květnu Vás zveme  

dne 8. 5. na kuželnu u Modré Hvězdy 
 - otevřeno pro veřejnost -  

Bude se hrát jako každoročně soutěž  

zvaná LETECKÁ.  
Na setkání s Vámi se co nejsrdečněji těšíme. 

Litovelští kuželkáři 

Vodohospodářská společnost ČERLINKA 
s.r.o. Litovel uspořádala ku příležitosti Světo-
vého dne vody, který se připomíná vždy 22. 
března, již tradiční volejbalový turnaj spřátele-
ných podniků. První místo v turnaji opět obsa-
dil tým Pivovaru Litovel. 

Pro děti základních škol byla pak vyhlášena 
výtvarná soutěž na téma „Život ve vodě“. 
Dětské práce byly rozděleny do třech katego-
rií. V I. kategorii  (1. - 2. třída) zvítězil Lukáš 
Plíšek z 2. A ZŠ Vítězná. Ve II. kategorii (3. - 
5. třída) zvítězila Klára Dospivová  z 5. A ZŠ 
Jungmannova a v III. kategorii (6. - 9. třída) 
vyhrála Kateřina Urbánková z 9. B ZŠ Jung-
mannova. Nejvíce ocenění v této soutěži zís-
kali žáci ZŠ Jungmannova.  

Oceněné i neoceněné výtvarné práce dětí 
přihlášených do soutěže jsou do 13. 5. 2011  
k vidění ve vestibulu Městského úřadu. 

Helena Stoupová 

Světový den vody 



 

 

Mobilní sb ěr nebezpe čných  
a objemných odpad ů – jaro 2011 

Spole čnost .A.S.A. odpady Litovel, s.r.o. informuje ob čany Litovle o organizaci mobilního sb ěru.  

Časový harmonogram pro p ředávání odpad ů: 
 

OBEC (stanovišt ě) 
 

NEBEZPEČNÝ ODPAD 
PNEU + ELEKTROZAŘÍZENÍ 

OBJEMNÝ ODPAD  

 Čas předání Přistavení  
kontejner ů 

Odvoz  
 kontejner ů 

  1.  Březové 14. 5. 2011           7:00  -  7:20 12. 5. 2011 
1x 20 m 3 ve14:00 

13. 5. 2011 
ve 12.00 hod. 

  2.  Unčovice 14. 5. 2011           7:25  -  7:55 12. 5. 2011 
1x 30 m 3 ve14:00 

13. 5. 2011 
ve 12.00 hod. 

  3.  Rozvadovice 14. 5. 2011           8:00 -  8:30 12. 5. 2011 
1x 20 m 3 ve 14:00 

13. 5. 2011 
ve 12.00 hod. 

  4.  Chořelice 14. 5. 2011           8:40 -  9:00 12. 5. 2011 
1x 10 m 3 ve 14:00 

13. 5. 2011 
ve 12.00 hod. 

  5.  Tři Dvory 14. 5. 2011           9:10 -  9:40 12. 5. 20110 
1x 10 m 3 ve14:00 

13. 5. 2011 
ve 12.30 hod. 

  6.  Víska 14. 5. 2011           9:50 - 10:10 12. 5. 2011 
1x 5 m 3 ve14:00 

13. 5. 2011 
ve 13.00 hod. 

  7.  Nasobůrky 14. 5. 2011         10:15 - 10:45 13. 5. 2011 
2x 20 m 3 ve14:00 

14. 5. 2010 
v 10.30 hod. 

  8.  Savín 14. 5. 2011         11:00 - 11:20 11. 5. 2011 
1x 20 m 3 ve14:00 

12. 5. 2011 
ve 12.00 hod. 

  9.  Nová Ves 14. 5. 2011         11:30 - 11:50 11. 5. 2011 
1x 20 m 3 ve14:00 

12. 5. 2011 
ve 12.00 hod. 

 
10.  Chudobín 14. 5. 2011         11:55 - 12:25 11. 5. 2011 

1x 30 m 3 ve14:00 
12. 5. 2011 

ve 12.00 hod. 
 
11.  Myslechovice 14. 5. 2011         12:30 - 13:00 13. 5. 2011 

1x 30 m 3 ve14:00 
14. 5. 2011 

ve 12.30 hod. 
 
a/ nebezpečný odpad  – např. oleje, tuky, zbytky barev a rozpouštědel, spotřební chemie, ropné látky, léky, 
agrochemický odpad včetně obalů. 
b/ pneumatiky  – jde o pneumatiky z osobních vozidel (větší pneumatiky z traktorů, nákladních vozidel, strojů 
apod. budeme brát také, ale za úplatu)  
c/ objemný odpad  – odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic. Např. staré 
koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení apod. 
d/ vyřazené elektroza řízení – elektrozařízení používaná v domácnostech. Např. ledničky, televize, rádia, 
počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky apod. 
  
Důležitá upozorn ění.  Odkládání jakéhokoliv odpadu v době mimo provoz mobilní sběrny je považováno za 
odkládání odpadu mimo vyhrazená místa a je protiprávní. Nebezpečné odpady, vyřazená elektrozařízení a 
pneumatiky budou předávány zaměstnancům společnosti .A.S.A. odpady Litovel, s. r.o. na místě k tomu určeném 
starostou obce (předsedou osadního výboru) ve stanovenou provozní dobu. 
Objemný odpad ukládejte pouze do přistavených kontejnerů. Stavební odpad se nepřijímá. Běžný domovní odpad 
se likviduje při pravidelných čtrnáctidenních svozech.  
Žádáme proto občany, aby  nám tyto druhy odpadů na mobilní sběry nepřinášeli. 



Litovelské noviny, povolení č. MK ČR E 11104, měsíčník, náklad 1 300 kusů. Vydává Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,  
adresa redakce tamtéž. IČO 299 138. Odpovědný redaktor: Jana Motlová. Archiv starších výtisků najdete na http://noviny.litovel.eu/  

Litovelské noviny uveřejní bezplatně společenská oznámení a osobní zprávy.  
Za uveřejnění obchodního inzerátu účtujeme za 1 cm2 plochy 10,- Kč, na první a poslední straně 18,- Kč. Sleva: při opakování inzerce 10 %,  

půlroční předplatné 20%, celoroční předplatné 30 %. Všechny požadavky na inzerci i příspěvky přijímáme na adrese:  
Městský úřad Litovel, Redakce Litovelských novin. Tel.: 585 153 147,  e-mail: litovelskenoviny@mestolitovel.cz.  

V Litovli 1. kv ětna 2011. Uzávěrka příštího vydání Litovelských novin: 20. května 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!  

S.E.P. – reality NABÍZÍ: 
Tel: 585 342 086, 723 463 834 

Poděbradova 751, 784 01 Litovel 
WWW.SEPREALITY.CZ 

• prodej bytu 3+1 v Litovli, P/OV, 72 m2, zvýše-
né přízemí, plast. okna, balkón (lodžie), sklep. 
Cena: 1.102.500 Kč 

• prodej bytu 3+1 v Litovli, C/OV, 74 m2, 2. 
patro, balkón, bez výtahu, 2x sklep. Cena: 
1.150.000 Kč 

• prodej bytu 1+0 v Litovli, P/OV, 24 m2, 4. 
patro, výtah, bez balkónu, sklep. Cena: 595 tis. 
Kč  

• pronájem obchodu v Litovli (blízko nám.), 
přízemí, 75 m2, volný ihned. Nájem 6 tis. Kč + 
energie 

• pronájem nebytových prostor v Litovli, 68 m2, 
1. patro, volný dle dohody. Nájem 5 tis. Kč + 
energie 

• prodej pozemku v Litovli, 809 m2, určený pro 
výstavbu RD s nutností zřídit inž. sítě (cca 550 
tis.), cena: 470 tis. vč. projektu + zřízení IS 

• prodej zahrady v Litovli, 341 m2, chatka, kůl-
na, pergola, udírna, EE 220/380 V. Cena: 270 tis. 

EVROPSKÝ DEN  
MELANOMU  

9. květen 2011 byl vyhlášen 
dnem boje proti rakovině kůže. 

 
Můžete přijít bez objednání  

a v době od 11.00 – 12.00 hod.  
si nechat preventivně prohléd-
nout svá „mateřská znaménka“ 

v kožní ordinaci  
MUDr. Ivety Fremlové  

1. máje 788, Litovel 
Tel. 585 343 243 

 
Město Litovel vypisuje výběrové řízení 

na místo redaktora Litovelských novin.  
Nabízíme zařazení v 10. plat. třídě v rámci 0,75 úvazku. Nástup dohodou, 

nejpozději k 1. 7. 2011. Bližší informace najdete na stránkách města 

www.litovel.eu a na úřední desce v ul. Husova. 

 

Město Litovel vypisuje výběrové řízení  

na nájemce nově zrekonstruované restaurace Záložna (provedena stavebně 

technická rekonstrukce). Možnost pronájmu na 15 - 20 let a smluvní nájemné na dobu až 

10 let, vše bude posuzováno podle výše vložených inves1c. Nutnou podmínkou je na vlast-

ní náklady vybavit zázemí kuchyně, restaurace a salonku. Bližší informace najdete na strán-

kách města www.litovel.eu a na úřední desce v ul. Husova. 




