
Turistická sezóna začíná běžet naplno a pro-

to jsme se obrátili s pár otázkami na litovelské 

TIC – Turistické informační centrum. Jak jste 

se na tuto sezónu připravili?  

Tradičním zájmem ze strany turistů – mezi 
nimiž u nás silně převažují cyklisté – je dově-
dět se něco o Litovli a regionu, jeho historii a 
památkách, možnostech ubytování, stravování 
i cestování v regionu. Kupříkladu značný zá-
jem je o mapy s cyklotrasami. Všechny tyto 
informace v infocentru zájemcům rádi poskyt-
neme, dobře poslouží tištěné materiály, ve kte-
rých turisté naleznou vše přehledně uvedené a 
mohou se k údajům podle potřeby vracet. Tyto 
materiály dodává Město Litovel, Mikroregion 
Litovelsko a Olomoucký kraj. Turistický prů-
vodce pro celý Olomoucký kraj je žádaný nej-
více, nechybí tady ani důležité telefonní kon-
takty, uvedeny jsou i nejznámější kulturně–
společenské akce v kraji a je v několika jazy-
kových mutacích. Letos byly na jaře vydány 
nové pohlednice, které mám již scházely, jde o 
8 druhů pohlednic Litovle a okolí. Jsou k do-
stání nejen v infocentru, ale také v trafikách, 
muzeu a jinde. Vydány byly ve spolupráci  
s PM studiem a Litovelským fotoklubem.  
Z upomínkových předmětů je největší zájem  
o pivovarnické suvenýry, sklo, keramiku. 

Naše infocentrum zajišťuje pro zájemce – 
většinou jde o skupiny – také průvodce měs-
tem, velice zasvěceně se tohoto ujímá pan Lu-
bomír Šik. Takže mohu shrnout – připraveni 
jsme, máme dostatek informačních materiálů, 
suvenýrů, a hlavně přání, aby se turistům u nás 
líbilo, a k tomu směřuje celé naše úsilí. 

Co je v našem městě nejnavštěvovanější? 
Vedle krásné přírody CHKO je ve městě sa-

motném velký zájem o vyhlídku z naší radnič-
ní věže, počet návštěvníků má narůstající ten-
denci, věž láká i školní výlety. TIC zajišťuje 
výstupy 2x denně (kromě neděle) v 10.30 a ve 
14.00 hodin, skupiny si mohou domluvit i jiný 
čas. Pro zpestření a informaci jsme v radniční 
věži nainstalovali výstavky, je to výstavka  
o Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomo-
raví, dále o historii samotné radniční věže, kte-
rou budeme dále doplňovat. Na třetím odpočí-
vadle plánujeme ve spolupráci s odborem ži-
votního prostředí výstavu o ramenech řeky 
Moravy. To, že naše město leží na 6 ramenech 
řeky Moravy a že radniční věž je současně i 
nejvyšším mostem u nás, patří k raritám Litov-
le, na které tak trochu zapomínáme.  

Velkým přínosem by byla oprava vnitřních 
prostor této významné památky – hlavně scho-
diště a zábradlí i zlepšení podmínek pro vý-
stavní činnost. Také lepší informační systém 
na ochozu pro dobrou orientaci při vyhlídce  
z věže by turisté jistě uvítali.  

Kromě věže je značný zájem o návštěvu Mu-
zea, které je dostupné i o víkendech a kde je i 
možnost využít služeb restaurace; čepuje se 
tady naše Litovelské pivo. Muzeum vedle stálé 
expozice, která vychází z tohoto regionu, nabí-
zí i další výstavy.  

Neměli bychom zapomenout ani na historicky 
významnou zajímavost Litovle – Svatojánský 
most, jehož okolí bylo vhodně upraveno a místo 
je opatřeno informační tabulí. Ta je součástí 
městského informačního systému, seznamující-
ho s pamětihodnostmi. U Svatojánu nám ovšem 
přehled o počtu návštěvníků chybí. 
Zlepšila se v Litovli a okolí situace s ubytováním? 

Bohužel zásadně ne. Přibyly sice velmi hezké 

apartmány, ovšem ubytování, které by nabízelo 
současně i možnost stravování, je tady nadále 
nedostatek. Zámek Chudobín je stále ještě v re-
konstrukci, zájemce musíme posílat jinam. 
Komplexní služby nabízí jen restaurace a penzi-
on U Starého mlýna. Je to škoda, návštěvnost 
města se v posledních dvou letech zvýšila, jen 
TIC navštívilo v roce 2009 kolem 2 800 turistů. 
Zastoupeni jsou i návštěvníci ze zahraničí, nej-
více Němci, Poláci, Holanďané… 
Co nového připravuje hrad Bouzov nebo jeskyně? 

Hrad Bouzov chystá již tradiční zpestření 
prohlídek – Putování s Večerníčkem a další. 
Ani balóny nad hradem nebudou koncem srp-
na chybět. Letos poprvé se bude na Bouzově 
odehrávat akce Moravskoslezské hrady, která 
bývá spojená s bohatým kulturním programem 
(bratři Erbenové, Vypsaná Fixa, Wohnouti, 
Kryštof a další…). Termín akce je 13. a 14. 
srpna (více na www.moravskehrady.cz). 

Mladečské jeskyně, jejichž vstupní budovy 
se budou rekonstruovat a od září tohoto roku 
bude provoz omezen, připravily pro letošní se-
zónu novinku. V sobotu 5. června je pro ná-
vštěvníky přichystána Cesta pravěkem – oživlá 
prohlídka jeskyní. Vidíme to jako dobrý ná-
pad, doporučujeme jeskyně navštívit, stejně 
tak i hrad Bouzov. 

S přáním hezkého léta poděkovala Kamile 

Matečkové za rozhovor Jana Motlová 
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Nově otevřená CUKRÁRNA LILA 
Litovel – ul. 1. máje 
příjemné prostředí a posezení  
Vás zve na zmrzlinu, poháry, 
zákusky, koktejly, čaj,  
několik druhů káv, nealko nápoje 



Sauna Města Litovel sdělujeme návštěvníkům, že bude 
jako obvykle v době prázdnin uzavřena a v měsících ČERVEN  

a po prázdninové přestávce v ZÁŘÍ provoz OMEZEN takto: 
STŘEDA                    muži                14.00 – 21.00 hod. 
ČTVRTEK                ženy                 14.00 – 21.00 hod. 
PÁTEK                      muži                14.00 – 21.00 hod. 
Věříme, že po dobu uzavření provozu využijete městské koupaliště a 
1. září 2010 opět na shledanou v sauně! TECHNICKÉ SLUŽBY LITOVEL 

Prodejna prádla Atlantic-Déčko  
Litovel, Palackého 36, rozšířila sortiment  

o větší velikosti podprsenek až do vel. 90E!! 

Rada města Litovel vyhlašuje výběrové řízení k poskytnutí půjček 
na opravy a modernizaci bytového fondu realizované dle  

„Zásad o vytvoření a použití účelových prostředků FRB“ schvále-
ných usnesením ZML č. 18/12, dne 24. 4. 2008.  
21denní lhůta pro podání žádostí o půjčku běží 

od 24. 5. do 14. 6. 2010   
Podané žádosti budou posouzeny příslušnou komisí a předloženy Ra-

dě města Litovel, která ty, které budou kompletní a v souladu  
se „Zásadami“, předloží ke schválení Zastupitelstvu města Litovel.  

Půjčky jsou určeny pouze majitelům bytů a domů.  
Podrobnější informace spolu se žádostí o půjčku můžete získat  

denně u Bc. Dity Štefánkové 
1. poschodí, dveře č. 24, tel. 585 153 126 

Třídvorští hasiči byli vybaveni novou moderní technikou. Dne 30. 
dubna jim byl slavnostně předán za účasti hejtmana Olomouckého kraje 
Martina Tesaříka, starosty Litovle Vojtěcha Grézla a ředitele hasičské-
ho záchranného sboru Olomouckého kraje Karla Kolaříka hasičský zá-
sahový vůz IVECO MAGIRUS. Třídvorští hasiči tak postoupili z kate-
gorie JPO 5 do JPO 3, což znamená větší pokrytí zásahového okruhu, 
který nyní zahrnuje 20 obcí. Dvě starší zásahová vozidla tak zůstávají  
v záloze, nový vůz skýtá možnost rychlejšího nasazení, dopraví větší 
počet osob, má v zásobě 3 000 l vody a 300 l pěnidla. Je také vybaven 
navijákem na vyprošťování havarovaných aut a osvětlovacím stožárem.  
S touto technikou je počítáno při akcích Integrovaného záchranného 
systému. (na fotografii: předávání záchranného vozu, třídvorští hasiči 

a starosta Města Litovel MVDr. Vojtěch Grézl, ve druhé řadě p. Jindra)  
 
Třídvorští hasiči se účastnili evakuace obce Troubky na Přerovsku při 

květnových povodních. Záchranné práce prováděli s pomocí nafukova-
cího člunu, evakuovali kolem 50 obyvatel a domácí zvířectvo. „Ráno ve 
4.15 nám volali z Olomouckého hasičského záchranného sboru, do 10 
minut jsme byli nachystáni v počtu 1 + 3. Na místě jsme byli již v 5. 15, 
záchranné práce trvaly až do 10. hodiny do večera. Situace v Troubkách 
je pro obyvatele velmi stresující. Po povodni 1997 tady byly opraveny 
nebo nově postaveny domy, které jsou dnes opět zasaženy vodou,“ uve-
dl velitel SDH Tři Dvory.                                                                   Red 

Charita České republiky vyhlásila veřejnou  
sbírku na pomoc lidem postiženým záplavami.  
Peněžní dary je možné poslat na sbírkové konto:  
5015003434/5500, var.symbol: 333. Na telefonní číslo  

877 77 je možné poslat také DMS ve tvaru: "DMS POVODNE2010". 
Je možno přispět i v hotovosti do sbírkové pokladničky v kanceláři 
Charity v Litovli, Vítězná 1129. Další informace dostanete na tel. čís-
lech 585 341 444 nebo 604 692 260. 
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ÚHRADA POHLEDÁVEK VŮČI MĚSTU LITOVEL 
 

Vážení obyvatelé Města Litovel a jeho místních částí! 
 
K dnešnímu dni dluží stovky našich spoluobčanů Městu Litovel, jako samosprávnému subjektu, poplatek za svoz ko

munálního odpadu za roky 2008 a 2009, neuhrazené blokové či jiné pokuty uložené Městským úřadem v Litovli či 

Městskou policií Litovel, případně přeplatky na sociálních dávkách. 
 
Těm z Vás, kterých se nic ze shora uvedeného netýká, se omlouváme za to, že Vás tímto obtěžujeme, ale těm zbývají

cím sdělujeme, že se jim dostává poslední příležitosti ke splnění jejich povinnosti, tj. k dobrovolné úhradě splat
ných peněžních pohledávek Města Litovel, a to v náhradní lhůtě stanovené tímto prohlášením do 30. června 
2010. 

 
Pokud tak neučiníte, bude vůči Vám neprodleně zahájeno exekuční vymáhání nesplněných peněžních povinností se 

všemi z toho plynoucími důsledky.  
 
V případě, že je Vám znám fakt nebo se domníváte, že někdo z Vašich příbuzných či známých, který je nebo byl 

v letech 2008 a 2009 hlášen k trvalému pobytu na území Města Litovel, mohl splnění této povinnosti opomenout, pro

síme, upozorněte jej na tuto možnost. Jestliže si někdo není jist tím, zda nemá z nějakého důvodu vůči Městu Lito

vel dluh, může požádat na pokladně MěÚ Litovel o prověření této možnosti a vyhnout se tak mnoha problémům a 

v neposlední řadě navýšení dlužné částky o náklady exekuce. 
 
Děkujeme Vám za pozornost a pochopení a doufáme, že se nám podaří alespoň trochu počet zahajovaných exekuč

ních řízení snížit. Tuto výzvu využíváme jako poslední možnost informování dotčených občanů především proto, 
že většina dlužníků se v místě svého hlášeného trvalého pobytu nezdržuje a z toho důvodu jim není možno toto 

upozornění doručit prostřednictvím poštovní zásilky.                                                                               Město Litovel 



74. schůze Rady města Litovel se 
konala 22. dubna 2010 
 
K již přijatým usnesením: 

• RM nově schvaluje pronájem 
pozemku paní F. Š. takto: část pro-
najímaného pozemku bude nabíd-
nuta k pronájmu za účelem zřízení 
další zahrádky 

• RM souhlasí se zveřejněním zá-
měru pronájmu pozemků – lesní 
školky za stávající výši nájemného 

• RM upřesňuje podmínky odpro-
deje výměníkové stanice - objekt 
bude zveřejněn k odprodeji za cenu 
1,4 mil. Kč. V části objektu bude 
zřízeno věcné břemeno pro MTS a.
s. Litovel. 
Rada města bere na vědomí:  

• informaci advokáta vlastníků 
Langova domu, že jeho klienti ne-
jsou schopni realizovat v prosto-
rách této nemovitosti vybudování 
nestátního zdravotního zařízení. Z 
uvedeného důvodu nabízejí před-
mětnou nemovitost zpět ML k pře-
vzetí. Vlastníci objektu budou pí-
semně požádáni o sdělení požado-
vané kupní ceny objektu. 

• informace z jednání bytové ko-
mise a schvaluje navrhované pro-
nájmy 

• vyúčtování ztráty z dopravní čin-
nosti za rok 2009 a na základě toho 
schvaluje předložený návrh smlou-
vy s tím, že se zavazuje uhradit 
prokazatelnou ztrátu ve výši 
250.000,- Kč v roce 2010 ve čty-
řech čtvrtletních splátkách. 
Rada města souhlasí: 

• s vybudováním 3 parkovacích 
míst v ulici Gemerská, žadatelka (J. 
U. – prodejna) je vybuduje na 
vlastní náklady a za 1 poražený 
strom budou vysázeny 2 nové. S 
původním záměrem zřízení těchto 
tří parkovacích míst v ulici Žerotí-
nově RM z bezpečnostních důvodů 
nesouhlasí. 

• se zveřejněním záměru odprode-
je pozemků o výměře 2 766 m2 a 
576 m2, vše v k.ú. Myslechovice, 
za účelem výstavby dvou rodin-
ných domů 

• se zveřejněním záměru pronájmu 
nebytových prostor v Domě s pečo-
vatelskou službou v Litovli, nám. 
Svobody 674/9, za účelem posky-
tování sociálních služeb 

• s pronájmem části pozemku o 
výměře 5 x 5 m2, v k.ú. Nasobůrky, 
za účelem zřízení letní zahrádky 
pro návštěvníky „Hospůdky v Na-
sobůrkách“ 

• s konáním prodejních trhů na 
nám. P. Otakara v Litovli v těchto 

termínech: 29. 6. 2010, 29. 9. 
2010 a 23. 11. 2010. Za proná-
jem plochy na každý trh bude 
účtován poplatek ve výši 
15.000,-  

• Městu Litovel v letošním ro-
ce končí platnost souhlasu s 
dočasným odnětím půdy ze 
ZPF pro pozemek parc.č. 208/1 
v k.ú. Nasobůrky – skládkování 
výkopové zeminy. Rada města sou-
hlasí s podáním žádosti o nový 
souhlas k dočasnému odnětí půdy 
ze ZPF pro uvedený pozemek. 

• s předloženým návrhem rozděle-
ní zisku TS Litovel za rok 2009 - 
300.000,- Kč do fondu odměn a 
596.541,- do rezervního fondu a 
následně do investičního 

• s předloženým návrhem ceníku 
vstupného a výpůjček sportovních 
potřeb Koupaliště Litovel: celoden-
ní vstupné – děti a senioři 10,- Kč, 
dospělí 20,- Kč, výpůjčky – kopací 
míč 20,- Kč/2 hodiny a ping-pong 
pálky + míčky 10,- Kč/2 hodiny.  

• s bezplatným záborem prostran-
ství na nám. P. Otakara v souladu 
s OZV č. 1/2003 na den 25. 6. 
2010 od 10.00 do 12.00 hod. pro 
školní slavnost ZŠ Vítězná 

• s požadovanými změnami nájem-
ních vztahů k bytu č. 8/416-22/I 
v domě č.p. 691/1 v ulici Severní 
v Litovli 

• s uzavřením smlouvy o dílo o 
autorském dozoru projektanta s pa-
nem Ing. H. H. Jde o autorský do-
zor při realizaci stavby „Revita-
lizace Olomouckého rybníka“. 

• s nabídkou firmy Kapl – Kon-
strukce Litovel a souhlasí s uzavře-
ním smlouvy o dílo na opravu mos-
tu v ulici Studentů v Litovli 

• s opravou místní komunikace v 
ul. Wolkerově v Litovli. Oprava 
bude provedena dle technologické-
ho řešení, které nabízí firma První 
KEY – STAV a.s. Třinec. Cena 
oprav max. do výše 1,5 mil. Kč, 
včetně DPH. RM souhlasí s uza-
vřením smlouvy o dílo a udělením 
výjimky z pravidel vnitřní organi-
zační směrnice o zadávání veřej-
ných zakázek města. 

• s vydáním brožury Litovelské 
kulturní léto ve stejném množství 
jako v loňském roce 

• s úhradou zbývající částky ve vý-
ši 77.230,- Kč v rámci projektu „
Revitalizace náměstí Přemysla Ota-
kara“ firmě Projekt plus a.s., která 
dopracovala projekt. dokumentaci. 
Rada města projednala: 

• Mons. Graubner informuje o zá-
měru Římskokatolické farnosti Li-

tovel zřídit v Litovli církevní 
MŠ Svatojánek. RM projed-
nala uvedenou žádost a sou-
hlasí se zřízením církevní ma-
teřské školy a uzavřením ná-
jemní smlouvy na pronájem 
přízemních nebytových pro-
stor v objektu Vítězná č.p. 
1129 v Litovli. Ve spolupráci 

se žadatelem bude předloženo eko-
nomické vyčíslení nutných staveb-
ních úprav. 

• velitel MP Litovel informuje o 
nabídce provozovatele psího útulku 
ve Slezských Pavlovicích. Tento 
útulek je od Litovle vzdálen cca 
115 km a provozovatel si pro od-
chycené psy dojíždí sám. Za služby 
útulku účtuje 4,- Kč/km a 60,- Kč/
den. Dále velitel MP podotýká, že 
služby psího útulku v Olomouci, 
který provozuje Liga na ochranu 
zvířat, jsou neustále zdražovány. 
Od 1. 1. tohoto roku činí denní saz-
ba za psa 133,- Kč + DPH. Rada 
města bere informace na vědomí a 
souhlasí s uzavřením smlouvy o 
umísťování psů s provozovatelem 
psího útulku ve Slezských Pavlovi-
cích p. T. S. – KETMERY. Dále 
doporučuje MP Litovel pravidelně 
informovat občany na nástěnce MP 
o odchycených psech. 

• generální ředitel společnosti Pap-
cel žádá ML o vyjádření souhlasu k 
zamýšlené instalaci fotovoltaických 
článků na střeše výrobních hal fir-
my Papcel a.s. v Litovli. Ředitel 
MTS a.s, která je vlastníkem a pro-
vozovatelem lokální distribuční 
soustavy elektrické energie v areálu 
společnosti Papcel a.s. konstatuje, 
že vzhledem k přenosové kapacitě 
vedení a trafostanice nelze fotovol-
taickou elektrárnu o výkonu 800 
kW do soustavy připojit. Souhlasné 
stanovisko lze vydat za předpokla-
du, že zamýšlená fotovoltaická 
elektrárna bude napojena odděleně 
od jejich lokální distribuční sousta-
vy přímo do distribuční sítě ČEZ a.
s. Rada města se žádostí společnos-
ti Papcel a.s. zabývala a se zámě-
rem instalace fotovoltaických člán-
ků na střeše jejich výrobních hal 
souhlasí za předpokladu, že foto-
voltaická elektrárna bude napojena 
přímo do distribuční sítě ČEZ a.s. 

• žádost vedoucího obchodního 
manažera společnosti Veolia Tran-
sport Morava a.s. Ostrava:  
1. RM nesouhlasí s variantou vybu-
dovat nový autobusový terminál 
v ulici Příčné v Litovli.  
2. RM souhlasí s omezením vjezdů 
vybraných spojů na autobusové ná-
draží a tyto přesunout na zastávku 
v ulici Dukelské – naproti autobu-
sovému nádraží. Šlo by o končící 

spoje ve směru od Olomouckého 
předměstí.  
3. Dále RM nesouhlasí s vyššími 
platbami za zajištění veřejné dopra-
vy z důvodu navýšení plateb za 
vjezdy na autobusové nádraží a na-
vrhuje hledat úspory v redukci nej-
více ztrátových spojů se současným 
zvýšením jízdného. 
Žádosti o finanční příspěvek: 

• TJ Sokol Tři Dvory na úhradu 
nákladů spojených s pořádáním 
VII. ročníku nohejbalového turnaje 
trojic mužů, poskytnuto 1.000,- Kč 

• Pony klub Olešnice na provoz a 
činnost Pony klubu,  poskytnuto 
15.000,- Kč 

• paní E. P. z Litovle na výcvik 
dcery T. a koně v jezdeckém umění 
a na úhradu nákladů spojených 
s reprezentací, poskytnuto 2.500,-  

• p. F. B. z Unčovic – žádá o 
6.000,- Kč na propagaci a zajiště-
ní „Motosrazu“ v Unčovicích ve 
dnech 25. – 26. 6. 2010, poskytnu-
to 2.000,- Kč 

• ZŠ Vítězná na zakoupení cen pro 
děti MŠ, které se zúčastní Olympi-
ády malých vodníčků dne 16. 6. t.r.  

• manželé J. a E. K. z Litovle o 
20.000,- Kč na přípravu a účast je-
jich syna J. na ME v šachu, poskyt-
nuto 10.000,- Kč 

• TJ Tatran Litovel – Klub českých 
turistů žádá o příspěvek 1.500,- Kč 
na organizační zajištění 11. ročníku 
turistického pochodu „Toulky Lito-
velským Pomoravím“, poskytnuto 
1.500,- Kč 

• TJ Tatran Litovel – žádá o pří-
spěvek na dopravu na mezinárodní 
mládežnický fotbalový turnaj.RM 
nesouhlasí s poskytnutím příspěv-
ku. 
Rada města uděluje: 

• v souladu s § 23 zák. č. 561/2004 
Sb. MŠ Gemerská výjimku pro 
školní rok 2010/2011 a povoluje ve 
třech odděleních navýšit počet na 
25 dětí a v jednom oddělení na 26. 
Hudební produkce: 

• 8. 6. 2010 od 18.00 do 01.00 ho-
din – zahrada KD Myslechovice - 
posezení po námětovém cvičení – 
pořadatel: SDH Myslechovice  

• 19. 6. 2010 od 17.00 do 01.00 
hodin – zahrada KD Myslechovi-
ce – Memoriál F. Vogla – pořada-
tel: SDH Myslechovice 

• Rada města souhlasí s konáním 
uvedených hudebních produkcí a 
v souladu s OZV č. 1/2007 uděluje 
výjimku a souhlasí s ukončením 
akcí dle požadavku pořadatele. 
 

Dokončení na str. 4. 



premiéry:         středa 2. 6., 16. 6. a 30. 6. 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  

Kazety VHS se staršími vysíláními INFOkanálu je možné si zapůjčit 
v Městské knihovně Litovel. Jednotlivé příspěvky jsou volně ke stažení na 
webu města (viz. odkaz výše).  

Připomínky, názory, nápady, náměty, ale i věcnou kritiku týkající se vy-
sílání můžete volat nonstop na telefonní záznamník tel. č. 581 003 467. 
Informace o kulturních, sportovních i jiných nekomerčních akcích, udá-
lostech a zajímavostech, které chcete bezplatně zveřejnit prostřednictvím 
TV obrazovky ve čteném zpravodajství, sdělte telefonicky či písemně na 
MěÚ Litovel tel. č. 585 153 250 (Ing. J. Hlavinka), e-mail: hlavin-
ka@mestolitovel.cz  nebo infotv@centrum.cz . 

Městská televize Litovelský INFOkanál  

vysílání v červnu  Ve městě Litovli a v místních částech bylo v průběhu 
měsíce května 2010 zaznamenáno mimo jiné i spáchání 
těchto událostí: 

Dne 5. května 2010 v odpoledních hodinách došlo ke krádeži volně 
odloženého mobilního telefonu na internátě SOU ul. Gemerská v Lito-
vli. 

Dne 6. května 2010 v nočních hodinách byl kontrolován v Litovli část 
Nasobůrky řidič motorového vozidla, u kterého bylo zjištěno, že před 
jízdou požil alkoholické nápoje. 

V dopoledních hodinách dne 7. května 2010 došlo k odcizení pánské-
ho horského jízdního kola, které bylo uzamčené ve stojanu na ulici Du-
kelská v Litovli. 

Dne 10. května 2010 došlo k odcizení 80 cm měděného okapového 
plechu z budovy Gymnázia Jana Opletala v Litovli a další měděný oka-
pový svod byl poškozen. 

Dne 14. května 2010 v dopoledních hodinách došlo ke krádeži kabel-
ky s mobilním telefonem, doklady a peněženkou s finanční hotovostí a 
platebními kartami, ze kterých pachatel následně provedl neoprávněný 
výběr hotovosti.                                                                        Policie ČR 

Rada města schvaluje:  

• uzavření smlouvy se spol. EKO-
TOXA s.r.o. Brno, pobočka Opava, 
na akci: Úplná aktualizace Územně 
analytických podkladů obce s roz-
šířenou působností Litovel. 
Rada města nesouhlasí: 

• s nepravidelným pronájmem ne-
bytových prostor KD Nasobůrky 
pro sportovní vyžití mládeže v od-
poledních hodinách a víkendech. 
Pronájem je možný pouze dle 
schválených Obecných pravidel, 
platných pro všechny OV.  

• se zveřejněním záměru odprodeje 
pozemku o výměře 3 139 m2 v k.ú. 
Litovel, který se nachází vedle za-
hrady pana Č. Uvedený pozemek je 
rozdělen na dvanáct samostatných 
zahrádek, které jsou pronajaty lito-
velským občanům. 
 
30. zasedání Zastupitelstva města 

Litovel 29. dubna 2010. 
ZML schvaluje: 

• předložený návrh 1. rozpočto-
vých změn pro rok 2010 

• záměr přijetí úvěru ve výši 
max. 50 mil. Kč se splatností 
do 10 let na tyto plánované sta-
vební akce: 

•·„Kanalizace a ČOV Lito-
vel – dokončení“; 

•·„Revitalizace městského 
koupaliště Litovel“; 

•·„Bezpečná Litovel – vybudování 
nových cyklostezek“; 

•·„Regenerace panelového sídliš-
tě – Litovel, Vítězná, III. etapa“; 

•·„Muzeum Litovel – zatraktivnění 
služeb“; 

•·„Zateplení budovy MŠ Gemer-
ská, Litovel“; 

•·„Energetické úspory – SOU Lito-
vel, Komenského ul.“; 

•·„Litovel – napojení na kanalizaci 
místní části Chudobín“; 

•·„Revitalizace historického centra 
města Litovel – nám. Přemysla 
Otakara vč. ulic 1. máje a Masary-
kova“. 

• uzavření kupní smlouvy, dle 
které Město Litovel odkupuje 
od Římskokatolické farnosti 
Litovel díl a) o výměře 16 m2, 
oddělený z parc. č. 471 ost. 
plocha/zeleň, v k.ú. Litovel, 
za sjednanou kupní cenu ve 
výši 250,- Kč/m2.  

• přijetí dotace z rozpočtu 
Olomouckého kraje z programu 
Obnova staveb drobné architektury 
místního významu v roce 2010 

• bezúplatné nabytí nemovitého a 
movitého majetku (objekt bývalé 
prádelny na sídlišti K. Sedláka)
dle „Smlouvy o bezúplatném pře-
vodu nemovitostí a movitého ma-
jetku“ předložené Městu Litovel 
dne 28. 4. 2010 Úřadem pro zastu-
pování státu ve věcech majetko-
vých, pracovištěm Olomouc.  
Touto smlouvou Město Litovel 
bezúplatně nabývá od České repub-
liky objekt bez č.p./č.e., část obce 
Litovel, na pozemku parc.č.st. 
1052 zastavěná plocha a nádvoří 
v k.ú. Litovel, včetně 17 položek  

v něm se nacházejícího movitého 
majetku.  
ML se zavazuje pečovat o převede-
ný objekt s péčí řádného hospodá-
ře, užívat jej k účelům plnění veřej-
né služby v souladu s veřejným zá-
jmem, nikoli ke komerčním úče-
lům, zavazuje se nepřenechat jej 
k takovým účelům třetím osobám a 
nezcizit jej. Bere na vědomí, že část 
nebytových prostor v budově má v 
pronájmu OSBD Olomouc a další 
část společnost ČEZ Distribuce a 
Město Litovel, jako nový vlastník 
budovy, vstoupí do práv pronají-
matele plynoucích z uzavřených 
nájemních smluv. Za neplnění po-
vinnosti mu převodce může opako-
vaně ukládat pokutu ve výši 132 
tisíc Kč.  
ZML bere na vědomí: 

• odstoupení pana Jaroslava Wini-
arského z funkce předsedy OV Na-
sobůrky a jmenuje zastupujícím 
předsedou p. Jiřího Grézla, stávají-
cího člena OV Nasobůrky. 

J.M. 

NNNNÁBŘEŽNÍ ULICE 970, LITOVELÁBŘEŽNÍ ULICE 970, LITOVELÁBŘEŽNÍ ULICE 970, LITOVELÁBŘEŽNÍ ULICE 970, LITOVEL        
BACHOVA KVĚTOVÁ TERAPIEBACHOVA KVĚTOVÁ TERAPIEBACHOVA KVĚTOVÁ TERAPIEBACHOVA KVĚTOVÁ TERAPIE    
Trápí Vás úzkost, stres, deprese, strach, únava 
a vyčerpání, pocit osamělosti, malé sebevědomí, ne
spavost, žárlivost, netrpělivost, apatie, rezignace? Je 
Vaše dítě neklidné, agresivní, ustrašené, žárlivé ne
bo smutné? Má problémy ve škole? 
Pak právě pro Vás je zde tato jemná a velmi účinná 
přírodní léčebná metoda dr. Bacha, která je nenávy
ková a bez vedlejších účinků. 
Objednávky na tel.: 608 887 373Objednávky na tel.: 608 887 373Objednávky na tel.: 608 887 373Objednávky na tel.: 608 887 373        
NABÍDKA KOSMETICKÝCH SLUŽEBNABÍDKA KOSMETICKÝCH SLUŽEBNABÍDKA KOSMETICKÝCH SLUŽEBNABÍDKA KOSMETICKÝCH SLUŽEB    
Vedle klasických kosmetických služeb: 
• GALVANICKÁ ŽEHLIČKA – NOVINKA!!! 
Redukce vrásek, vypnutí pleti, zmírnění otoků, po
moc při aknózních projevech pleti 
• LYMFATICKÁ MASÁŽ OBLIČEJE A DEKOLTU 
• KOSMETICKÁ MASÁŽ ŠÍJE  
    A TRAPÉZOVÝCH SVALŮ 
• AMPULE – REGENERAČNÍ, VÝŽIVNÉ 
• OŠETŘENÍ AKNÓZNÍ PLETI 
• PRODEJ KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVKŮ 
   Objednávky na tel.: 604 142 099   Objednávky na tel.: 604 142 099   Objednávky na tel.: 604 142 099   Objednávky na tel.: 604 142 099    

Litovelský pivovar spustil letní ochutnávkovou promoakci „Rozjeď to 
s Litovlí“. Ochutnávkové týmy budou v létě jezdit po celé Moravě. 
 

Pivovar Litovel, a.s. na léto přichystal pro všechny příznivce litovel-
ského klasicky vařeného piva novou ochutnávkovou akci. Akce je zací-
lena na podporu prodeje lahvového piva během hlavní pivařské sezóny. 
Každý, kdo natrefí na ochutnávkový promotým, který celé léto bude 
jezdit po Moravě, a koupí si v obchodě litovelské pivo, vyhrává.  

Za okamžitý nákup 5 piv Litovel získají zákazníci 13% Speciální pi-
vo, za nákup 10 piv přívěsek s žetonem, za nákup 15 piv trojpack piva 
nebo karabinu, za nákup 20 piv tričko nebo kšiltovku Litovel a za ná-
kup 40 piv termohrnek nebo tašku.  

Za nákup 40 piv navíc každý zákazník postupuje do slosování o free-
ridové kolo, in-line brusle a skateboard. Jako hlavní výhra čeká na zá-
jemce „Tandemový seskok padákem“! Více informací získají zákazníci 
u promotérů letní akce, nebo na webových stránkách www.litovel.cz, na 
kterých je umístěn tourplán ochutnávkového týmu. Ochutnávková akce 
probíhá od začátku května do poloviny října.      Tisková zpráva 



5. června          Pohádkový les – zveme všechny malé i velké do areálu 
u chaty Doubravky. Program plný her a soutěží pro děti, pro všechny 
připraveno občerstvení. Začátek akce je ve 14.00 hod.       Alena Černá 

19. června        Nesnáším loučení… Každoročně se v době letních 
prázdnin Klub mladých zavírá, využijte poslední možnost a přijďte do 
svého oblíbeného volnoprostoru. Otevřeno bude od 13.00 do 16.00 
hod. (Sušilova ul.).                                                   Šárka Grunová, DiS. 

26. června        Sobota v sedle – Ranč „N“ Albrechtice u Rýmařova. 
Pro příznivce westernového ježdění a Divokého západu. Cena 300,- Kč. 
Sraz v 8.00 hod. u DDM, Komenskéhu ul., přihlášky do 24.6.  

Ing. Pavel Sova 

26. června        Hurá prázdniny – zveme všechny děti  na odpolední 
program plný her a soutěží v ulici Gemerské – restaurace Pod Svatoján-
ským mostem – od 13.30 do 16.30 hod. Občertsvení zajištěno, pro děti 
jsou připravené drobné sladké odměny.                               Alena Černá 

Poslední volná místa máme ještě na těchto táborech: 
 
4. - 10. července, ŽÁDLOVIČTÍ PIRÁTI - LT Žádlovice, cena 2 800,- Kč 

                                      (10 míst)                                          Alena Černá 

12. - 16. července, VÝLETNÍČEK - příměstský tábor, cena 1 000,- Kč 
                                      (8 míst)                         Hedvika Weberová, DiS. 

19. – 23. července, LETNÍ RADOVÁNKY - příměstský tábor s jedním 
přenocováním mimo Litovel, cena 1 400,- Kč               

                                      (5 míst)                           Mgr. Ivona Odstrčilová 

TÝDEN S BENEM - 25. – 31. července, LT v STZ Cakov s výlety, ce-
na 1 950,- Kč                (10 míst)                   Mgr. Miroslava Grulichová 

LÉTO BÍLÉHO BIZONA - 25. července - 1. srpna, LT ve Václavově, 
cena 3 400,- Kč            (10 míst)                                                 

ČAROVNÁ CESTIČKA - 26. - 30. července, příměstský tábor, cena  

1 050,- Kč                     (4 místa)                                          Alena Černá 

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

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

Program na červen 2010 

PRVOMÁJOVÝ DĚTSKÝ DEN. Tradiční prvomájový 
dětský den v parku Míru byl letos kvůli nepřízni počasí odložen na 8. 
května. A vyplatilo se to, tento den bylo příjemné jarní počasí, které do 
parku přilákalo spoustu rodičů a dětmi. 

Ve středu 5. května proběhlo v lužním lese v okolí chaty Doubravky 
místní kolo tradiční přírodovědné soutěže Zelená stezka – Zlatý list. 
Zúčastnila se jí družstva ze ZŠ Jungmannova a ZŠ Vítězná, Gymnázia 
Jana Opletala Litovel, ZŠ a MŠ Nasobůrky, ZŠ a MŠ Bílá Lhota, ZŠ a 
MŠ Senice na Hané a ZŠ a MŠ Medlov. Děti na stanovištích odpovída-
ly na otázky z různých okruhů vědomostí o živé i neživé přírodě.  

V náročném soutěžním klání se v mladší kategorii na třetím místě 
umístilo družstvo z Gymnázia Jana Opletala v Litovli, druhou příčku 
obsadilo družstvo ze ZŠ a MŠ v Bílé Lhotě. Vítězem mladší kategorie 
se svým suverénním výkonem stalo soutěžní družstvo ZŠ a MŠ ze Seni-
ce na Hané ve složení: Kateřina Kvapilová, Anna Nováková, Anna Na-
vrátilová, Jan Malý, Patrik Studený a Michaela Oborná. Třetí místo ve 
starší kategorii vybojovalo soutěžní družstvo ze ZŠ a MŠ Bílá Lhota, na 
druhém místě pak družstvo ze ZŠ a MŠ Senice na Hané. Vítězi starší 
kategorie se stali studenti Gymnázia Jana Opletala, a to Šárka Palíková, 
Daniel Smička, Michal Zajíček, Daniel Čampiš, Lucie Chudobová a 
Helena Ženožičková.  

Krajské kolo soutěže se konalo v sobotu 15. května v pěkném prostře-
dí Rozária v Olomouci. Družstvo soutěžících v mladší kategorii, repre-
zentující ZŠ a MŠ Senice na Hané se zde umístilo na velmi pěkném pá-
tém místě! 

Na závěr děkuji opět všem zúčastněným: litovelským myslivcům za 
poskytnutí zázemí v chatě Doubravce, pořadatelům za pomoc s hlad-
kým průběhem soutěže, v neposlední řadě všem soutěžícím za jejich zá-
jem o soutěžní klání i o naši krásnou přírodu!  

Ing. Pavel Sova, DDM Litovel.  

Na pátek 7. května jsme se všichni moc těšili. Na tento den byl totiž při-
praven projekt „Škola naruby“. Plán byl takový, že někteří žáci se stanou 
učiteli a budou učit ostatní. Učit měli samozřejmě takové věci, ve kterých 
jsou dobří, které sami umějí a které je baví. Už to samo o sobě dává tušit, 
že na rozvrhu byly předměty, které se ve škole běžně neučí: vaření, parkur, 
střelba ze vzduchovky, střelba z luku, výroba plastových lodiček, batiko-
vání, korálkování, keramika, skládání origami a chemické hrátky. Výuka v 
jedné pracovní dílně měla trvat dvě hodiny a každý se mohl zapsat celkem 
do dvou dílen, které bude během dopoledne absolvovat. 

Velký zájem byl především o lukostřelbu, výrobu lodiček ve školních 
dílnách, o výuku parkuru a střelby ze vzduchovky. Mezi dívkami vítězila 
batika. Kupodivu minimální zájem byl o výuku vaření. 

Já se svými kamarády Honzou a Tomášem jsme měli na starost výuku 
lukostřelby. Pomáhal nám s ní pan učitel Stratil, se kterým jsme si už do-
předu v pracovních činnostech vyrobili nástavce na terče. Terče samotné 
byly ode mě. Měli jsme celkem šest luků a také hodně šípů.  

Lukostřelbu jsme učili jednu skupinu spolužáků dvě hodiny. Po dvou 
hodinách přišla jiná skupina spolužáků – podle toho, jak se kdo zapsal. 
Žáci se během našich hodin naučili, jak správně držet luk a šíp, nebo třeba 
jak správně mířit. Na závěr obou hodin byla vždy soutěž o Krále střelců a 
to tak, že všichni stříleli postupně z různých vzdáleností. 

Při závěrečném hodnocení projektu většina spolužáků byla velmi spoko-
jena jednak s tím, co se naučili, a jednak se svými „učiteli“. A my jsme si 
naopak mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je, někoho něco učit.  

Měl jsem z tohoto dne opravdu dobrý pocit, všem se to moc líbilo a 
rádi bychom si něco podobného zopakovali.             Petr Komárek, 6. B 

Dne 30. dubna zaplnily chodby a třídy naší školy nejroztodivnější by-
tosti a bytůstky. Proháněli se tu rytíři, čarodějnice, víly a všemožné dal-
ší pohádkové postavy. Když se na naše úžasné kostýmy dostatečně vy-
nadívali žáci i vyučující 2. stupně, vydali jsme se, naštěstí za účasti 
krásného jarního sluníčka, na procházku městem. Náš pestrý průvod po-
bavil nejednoho kolemjdoucího.  

Po návratu do školy nás čekaly společné pohádkové soutěže, písničky 
a tanečky. Zlatým hřebem programu byla pohádková diskotéka, kterou 
pro nás v tělocvičně připravilo naše rodičovské sdružení. Pěkně jsme si 
zařádili a den nám rychle utekl. Být občas princeznou, loupežníkem, 
beruškou nebo vodníkem je prostě fajn.     Žáci a vyučující 1. stupně ZŠ  

Letošní majálesový rej uspořádalo GJO Litovel  
v pátek 7. května. Role krále majálesu se ujal ředitel 

firmy Orrero a.s. Ing. Petr Lakomý, masky měly téma Televize. Počasí 
se nakonec umoudřilo a také sluníčko nám tentokrát přálo. Třída vítěz-
ných masek dostala dort, sponzorský dar ředitelky GJO a ředitele KB, 
každá třída potom dar od krále majálesu.          Foto: Ivana Spurná, red. 



V měsíci dubnu provedli dobrovolníci z města a obcí, převážně organi-
zovaní v zájmových organizacích a školách, jarní úklid. 

Hlavním termínem byly dny 16. – 18. dubna, ovšem akce probíhala i v 
dalších dnech podle potřeby a možností. 

Takový úklid prováděly některé organizace již v minulých letech. Letos 
proběhla organizační schůzka plánované akce v Litovli pod záštitou Ko-
mise životního prostředí. Smyslem bylo dát dohromady všechny ty, kteří 
se snaží přírodě pomoci, říci jim, že nejsou sami, spojit síly a podpořit je-
jich aktivitu. Byly vytipovány lokality k úklidu a určeno, kdo je má na sta-
rosti. OŽP a .A.S.A. zajistily pytle a kontejnery. Spojili jsme se i s Čes-
kým svazem ochránců přírody, který organizuje každoročně akci Clean 
Up the World - Ukliďme svět. Ten také zaslal pytle na sběr a propagační 
letáky.  
Celkem bylo posbíráno a odvezeno: 
Rozvadovice 10. 4. 2010 - 0,85 t 
Tři Dvory 17. 4. 2010 - 1,1 t 
ostatní stanoviště - sběr pytlů a hromad svoz. vozidlo 19. 4. 2010 – 2,9 t. 
Odpad za loděnicí Litovel 2x kontejner hmotnost: 2,4 t + 0,9 t = 3,3 t 
Úklid se soustředil do těchto míst a provedly ho tyto organizace: 
DDM - Pavel Sova 
- se ZŠ Nasobůrky - hřiště a prostor podél haňovského potoka 
- s GJO - prostory lesa u dálnice Mladeč  
- se ZŠ Jungmannova – břeh Moravy od Papírny v Litovli k lesu 
U zahrádek u kalových polí cukrovaru – zahrádkáři - p. Dragoun 
Za loděnicemi – hřiště – TJ Tatran a TS Litovel 
Pavlínka – za PS – VHS Čerlinka s.r.o. 
Okolí ČOV Litovel – VHS Čerlinka s.r.o. 
Třídvorka – od města do Tří Dvorů – SDH Tři Dvory a Komise ŽP 
Žerotínova ul.– příkopa – Komise životního prostředí 
Pod mosty a břehy řeky Moravy – Český rybářský svaz Litovel 
Fotbalové hřiště Tatran – lesík a okolí – TJ Tatran 
Sokolovna – hřiště – podél plotů – Sokol Litovel 
Parkoviště Papcel – u ČD – Papcel Litovel 
ČD – Litovel město – břeh řeky - TS Litovel 
ČD – Litovel předměstí – odstavná plocha SOU Litovel 

Příkopy silnic – Dukelská a ke hřbitovu - TS Litovel 
Sladovna – trávník podél plotu – Sladovna Litovel 
Unčovice – místo u sjezdu na dálnici za mostem – SSOK Olomouc 
OV Chudobín – příkopy a cesta k vodojemu – OV Chudobín 
OV Nasobůrky – příkopy podél silnice do Haňovic – SDH Nasobůrky 
a  SDH Haňovice  
Nová Ves - lesík od lomu - cestou nahoru na Pindu – to nás teprve čeká 
po odklizení spadlých stromů  
Myslivci Unčovice – pole a příkopy u silnice z Litovle do Unčovic, obec 
Chořelice a břehy řeky Moravy – viz samostatný článek 
Myslivci Litovel – areál chaty Doubravky 
Seniorklub – Polní ulice - p. Zajíček  
Obce – Osadní výbory provedly úklid návsí, hřišť, cyklostezek a okolí. 
 
Děkujeme těm, kteří se na akci podíleli, za jejich vztah k přírodě  
a svému bydlišti.  
Obracíme se na všechny občany – pomáhejte udržovat obce čisté. 
 
Velkým nešvarem je umísťování odpadů ke stanovištím tříděného odpa-

du. Tyto nádoby jsou určeny pro občany a ne pro firmy. Množství kartonů 
však svědčí, že se sem dávají věci z obchodů… Podnikatelé musí mít sa-
mostatné smlouvy na odvoz odpadů. Se společností .A.S.A. Litovel bylo 
domluveno, že stanoviště uklízí každé pondělí. Pokud jsou nádoby plné, 
vyčkejte s tříděným odpadem do jejich vyprázdnění. Nedělejme z města 
smetiště. 

Společná jarní akce by mimo úklidu měla působit výchovně na občany, 
aby neodhazovali plastové láhve, papíry a abychom to také nenechali dělat 
druhé. Napište do Litovelských novin vaše zkušenosti, nápady, aktivity při 
ochraně přírody kolem nás.  

Jeden z prvních ohlasů na akci:  

Děti ze škol dostaly za svou pomoc odměnu - velkou čokoládu od 
VHS Čerlinka s.r.o. Litovel. A některé svým učitelům dnes říkají - když 
jdu do školy a vidím na zemi papír, tak ho zvednu a dám do koše - tak 
to na mě zapůsobilo. A to je ten největší přínos akce, dělejme to tak 
všichni.  

ing. Zdeněk Potužák, předseda Komise životního prostředí RM Litovel 

Dne 4. 5. 2010 se účastnili žáci 9. A třídy s paní učitelkou Mgr. A. 
Švecovou úklidové akce v CHKO Litovelské Pomoraví. Pod vedením 
pracovníka Správy CHKO Mgr. Radomíra Studeného uklízeli černou 
skládku v prostoru kolem Šargounu a čistili jedno z ramen řeky Mora-
vy. Během dopoledne děti nasbíraly 14 pytlů odpadu, především plastů.  

Chceme tímto apelovat na děti i dospělé, aby neznečišťovali své okolí 
a udržovali životní prostředí v pořádku! Zamyslete se, co můžete a co 
nemůžete v přírodě odhodit! 

Velké poděkování patří pracovníku CHKO panu Studenému, který 
žáky v průběhu úklidu informoval o činnostech stráže přírody CHKO 
Litovelského Pomoraví, rovněž s ním poznávali rostliny a živočichy ži-
jící v této lokalitě. Dokonce mohli spatřit noru, ohryzané větve a hráz 
vybudovanou bobrem evropským.                                                      A.Š. 

Co všechno se najde v lese, a nejen v Chudobíně… Vpravo nahoře žáci 

vynáší odpadky, dole učni ze Středního odborného učiliště v Litovli. 



Město Litovel prostřednictvím svého odboru školství, kultury a sportu 
vylepšuje prostředí, ve kterém tráví děti svůj čas v předškolní výchově. 
O prázdninách v roce 2008 byla zahájena výstavba kanalizační přípojky 
budovy MŠ Kollárova. Po jejím dokončení byly ve stejném roce prove-
deny povrchové úpravy na zahradě i ve dvoře školky, dvůr byl nově vy-
dlážděn i se dvěma figurami „panáka“ pro oblíbenou hru dětí. Na zahra-
dě byla zrušena asfaltová plocha a terénní vlna u budovy (pozůstatek po 
francouzském okně), zahrada byla nově oseta. Současně s úpravou dvo-
ra byla zrekonstruována vstupní vrata, která byla uzamykatelná pouze 
zámkem na jízdní kolo. V loňském roce na jaře byly na zahradě instalo-
vány dřevěné dětské průlezky a herní prvky, kolem pískoviště byla po-
ložena dlažba. Na podzim byl postaven nový dřevěný altán, který nahra-
dil věky a počasím poškozený původní úkryt dětí. Altán je opatřen la-
vičkami a stolky, které mohou být dětmi využity ke kreslení nebo sklá-
dání stavebnic. Všechny tyto akce byly hrazeny z prostředků Města Li-
tovel.  

V letošním roce se počítá s tím, že školka z vlastního rozpočtu zajistí 
nátěr dřevěných herních prvků a opraví sedáky kolem pískoviště.  

Vážení rodiče,  
s radostí Vás můžeme informovat o zřízení Církevní mateřské školy 

Svatojánek v Litovli. Půjde o malou školku rodinného typu, což bude 
umožňovat osobní přístup k dítěti jako k jedinečnému originálu, který má 
své individuální schopnosti a potřeby. 

Výchovně vzdělávací program Církevní mateřské školy je v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělání schvále-
ným MŠMT, obohacený o křesťanskou výchovu. Křesťanský základ škol-
ky se projevuje v hodnotách, které se dětem budeme snažit zprostředková-
vat – spolupráce, ohleduplnost, vzájemné vztahy dětí ve třídě, pomoc sil-
nějšího slabšímu, schopnost odpustit či úcta k druhému člověku. 

Církevní mateřská škola je otevřena nejen dětem z věřících rodin, ale i 
dětem z rodin bez vyznání, které však budou souhlasit s vedením dětí 
v křesťanském duchu.  

Otevřením školky nabízíme možnost přijetí dětí, které se z důvodů ne-
dostatečné kapacity nepodařilo umístit do stávajících mateřských škol. 

Na děti se těší paní učitelky Mgr. Regína Hradilová a Mgr. Martina 
Mikšáková. 

VŠEOBECNÉ INFORMACE: 
Název:                          Církevní mateřská škola  „SVATOJÁNEK“ 
Zřizovatel:                   Arcibiskupství olomoucké   
Adresa školy:               ul. Vítězná 1129 , LITOVEL  784  01 
Typ školy:                    mateřská škola s celodenním provozem 
Kapacita školy:           25 dětí 
Věk dětí:                      3 – 6 let (příp. 7 let při odkladu školní docházky) 
Provozní doba:            6.30 – 15.30 hod. (může být upravena dle potřeby) 
Měsíční příspěvek na provoz: 200,- Kč (předškoláci bez poplatku) 
Stravování:                  jídlo bude dováženo ze školní vývařovny  
                                      ul. Studentů č. 91, Litovel 
Umístění:                     bývalý 1. stupeň ZŠ naproti supermarketu Albert 
Zahájení výuky:          1. 9. 2010          
Kontakt a bližší informace:  cmslitovel@email.cz, 739 660 650  
 
ZÁPIS: v úterý 15. 6. 2010 od 15.00 – 18.00 hod v  mateřském centru 
Rybička v Litovli (Městský klub Litovel – 1.patro, vstup ze zadní 
části objektu z ul. Husovy). 

Myslivecké sdružení Unčovice, jako každoročně i letos, organizovalo 
úklid přírody - své honitby, a to ve spolupráci s Osadním výborem Choře-
lice, Sborem dobrovolných hasičů Chořelice a SDH Rozvadovice. 

Úklid byl prováděn ve třech etapách: 
Jako první se konal ve středu 31. března 2010 předvelikonoční úklid ob-

ce Chořelice (úklid veřejných ploch) za účasti 5 členů OV, celkem bylo 
posbíráno 10 pytlů odpadů. 

V pátek 9. dubna 2010 proběhl úklid části obce (chodník kolem pivova-
ru, ulice k ČS), oba břehy ramene Moravy (Malá voda) od MŠ Frištenské-
ho po Šargounský most a veškeré toky (příkopy) od Litovle po silnici 
Rozvadovice - Šargoun. Účastnilo se 10 členů MS Unčovice, 10 členů 
SDH Chořelice a celkem bylo posbíráno 26 pytlů. 

Do třetice v sobotu 10. dubna 2010 jsme uklízeli rameno Moravy Malé 
vody v úseku Šargounský most - Lhota n/M., oba příkopy (včetně přileh-
lých polí) silnice Litovel - Unčovice, obslužnou silnici na pískovnu Náklo, 
pískovnu (břehy ze strany od Březového) a veškeré cesty a příkopy mezi 
silnicí Rozvadovice - Šargoun a pískovna Náklo. Účastnilo se 15 členů 
MS Unčovice, 12 členů SDH Chořelice, 12 členů SDG Rozvadovice a 
celkem bylo sebráno 65 pytlů odpadů. 

Objem odpadu za všechny 3 dny činil necelé 2 kontejnery. Na zdárném 
průběhu akce se podílela firma .A.S.A., která poskytla pytle a přistavila v 
přesně dohodnutém termínu i místě (myslivecká odchovna Rozvadovice) 
2 kontejnery. Odvezeny byly v sobotu 10. dubna 2010 ve 14.30 hodin 
(aby se zamezilo dalšímu živelnému návozu odpadu). Vlastní svoz odpadu 
během sběru si zajišťovali myslivci auty s přívěsnými vozíky. 

Vzhledem k tomu, že sběr provádíme každoročně, je možné říci, že 
množství odpadu se udržuje na stabilní úrovni, a to od doby, kdy došlo ke 
změně systému v platbě za odvoz odpadu (kdy musí platit každý občan). 

Ing. Vladimír Vaněk, předseda OV Chořelice a MS Unčovice 

Jarní úklid v Chudobíně 

Z úklidu honitby MS Unčovice 

Paní učitelky si altán pochvalují hlavně proto, že v horkých letních 

dnech poskytne dětem útočiště před sluncem.  

Odbor ŠKS, fotografie Kateřina Fišrová 



Celoměstská slavnost, kterou připravuje Městský klub Litovel za podpo-
ry Města Litovle a Olomouckého kraje se koná v sobotu 12. června 2010 

od 10 – 24 hodin. Na náměstí před radnicí se můžete těšit na jedinečná 
vystoupení profesionálních kapel hrajících na živo: 

 
KOŇABOJ je moravská hudební skupina z Vyškova, která od svého 

vzniku hraje moravské a slovenské lidové písně v rockovém podání. V 
roce 2003 zvítězila na folkovém festivalu Zahrada v Náměšti na Hané. 
Vydala alba „Já sa koňa bojím“ a „Omalovánky“. Na albu najdete např. 
skladby Ej, lásko, lásko, Ej, ňechodce parobci či Dej mně, Bože, ten dar. 

Skupinu jste měli možnost v Litovli vidět v roce 2008 v rámci minifesti-
valu „Folkové Pomoraví“, kdy u návštěvníků svým temperamentním vy-
stoupením sklidila obrovský úspěch. 
Členové: David Řehák - sólová kytar, Jiřka Šánová - zpěv, doprovodná 

kytara, Milan Šána - housle, mandolína, zpěv, flétna, kytara, djembé, Zde-
něk "Palouček" Paseka - bicí nástroje, perkuse a Miloslav "Kocór" Kocou-
rek - basová kytara. 

 
JARRET se za dobu své dlouhé existence vypracoval do pozice folk-

rockové špičky české hudební scény. Jejich styl se v průběhu trvání pro-
měňoval pozvolna. Postupem času se začal vzdalovat čistému folkovému 
projevu, ze kterého vzešli a přimícháním stylů se řadí k žánru folk-
rockové nebo indierockové hudby. Výraznou autorskou postavou Jarretu 
je Bohouš Vašák, který v kapele působil v letech 1993 - 2003, ani však po 
svém odchodu nepřestal zásobovat kapelu písněmi. Dále spřízněnými au-
tory textů jejich písní jsou Jakub Noha, Martin Kadlec a Pavel Havlík. I 
když jsou mezi jejich alby delší časové úseky, jejich fanouškům se vyplatí 
si na další alba vždy počkat.  

Také tato žánrově nevyhraněná skupina již v Litovli vystoupila. V roce 
2007 měli se skupinou Žamboši úspěšný dvojkoncert kapel nominova-
ných na cenu „Anděl“.  
Členové: Hanka Skřivánková – zpěv, Michal Kadlec - kytara, zpěv, Ma-

rek Ottl - dechové nástroje, klávesy, Tomáš Piala – bicí, Marek Štulír – 
basa, Vítek Příkaský - kytara, zpěv. 

 
LEGENDY SE VRACÍ – Partička skvěle sehraných muzikantů hrají-

cích pod názvem „Legendy se vrací“ vznikla na sklonku roku 2003. Skvě-
lá zábava, humor, excelentní hráčské výkony, to vše je velkou devizou 
skupiny, která natočila na 6 CD a 6 DVD celkem 106 akustických hitů pro 
vydavatelství Česká muzika. Ve svém repertoáru mají nezaměnitelné po-
dání hitů známé snad všemi generacemi od - Pink Floyd, Led Zeppelin, 
AC/DC, Queen, Deep Purple, Status Quo, Erica Claptona, Eagles, ABBY, 
Bon Joviho, Slade, 4 Non Blondes, Lennyho Krawitze, Green Day či Bru-
ce Springsteena. Koncertují po celé ČR, v roce 2009 skupina odehrála ví-
ce jak 100 koncertů. Na náměstí si je nenechejte ujít, tato kapela dokáže 
strhnout návštěvníky všech věkových kategorií. 
Členové: Andonis Civopulos - brilantní kytarový mág, Petr Šiška – tex-

tař, hudebník, výtečný moderátor a exprezident akademie populární hudby 
ČR, Roman "Izzy" Izaiáš - charismatický leader rockové skupiny Doga, 
Libor Pyško - bubeník známý z mnoha jazzových seskupení.  

 
JAKSI TAKSI je pražská punk-rocková hudební kapela. Kapela byla 

založená roku 1992. Výběr vydaných alb – Hysterčák, Uvěř a zaplať, Na 
běžícím pásu, Zachovejte paniku!, Optimista atd. 

Kapela postupně přešla od punk-rocku k pop-punku a je oblíbená hlav-
ně u mládeže. Pravděpodobně největší hit kapely je píseň „Škola“ z CD „
Zachovejte paniku!“.  
Členové: Radek - basová kytara, zpěv, Aleš - bicí, Karel - el. kytara. 
 
PETRA JANŮ & GOLEM 
Petra Janů se již od malička se věnovala zpěvu. Od roku 1972 začala 

působit v divadle Semafor. Po odchodu ze Semaforu se seznámila s Mi-
chalem Zelenkou, který se stal jejím manažerem a životním partnerem.  V 
roce 1977 působila ve skupině Pro-rock, se kterou natočila své první al-
bum „Motorest“. Ve stejném roce získala bronzovou příčku v anketě Zlatý 
slavík a o rok později se stala stříbrnou slavicí. Na svém kontě má řadu 
hitů, její nejznámější písně jsou např. Motorest, Jámy, Hrajte starý ro-
kenrol, To máme mládež (duet s Věrou Špinarovou), Jedeme dál (duet s 
Petrem Jandou), Není nám už sedmnáct, Už nejsem volná nebo Říkej mi. 

V 80. letech spolupracovala s Ondřejem Soukupem a Petrem Jandou. 
Vznikla komerčně velmi úspěšná alba Jedeme dál a S láskou.... V roce 
1987 se poprvé stala „Zlatou slavicí“, celkem toto ocenění získala třikrát. 
V 90. letech se objevila také v několika muzikálech. Za roli královny An-

ny Rakouské v muzikálu „Tři muš-
ketýři“ byla nominována na cenu 
Thálie 2004. V loňském roce získala 
1. místo, společně se sportovním 
moderátorem ČT Vojtou Bernat-
ským, v soutěži „Duety…když hvěz-
dy zpívají“. 

V současné době hraje v muziká-
lu „Golem“ a „Angelika“. 

Petra se svou kapelou připravila na 
náměstí v Litovli 90 minutový kon-
cert složený ze svých největších hitů, 
její vystoupení určitě potěší. 
Členové kapely: Jan Václavík 

(saxofony, klarinet, flétna), Václav 
Týfa (trubka), Jiří Hlava (trubka), 
Jiří Jelínek (trombón, zpěv), Karel 
Štolba (klávesová kytara), Zdeněk Charlie Blažek (sólová kytara), Franti-
šek Raba (basová kytara) a Ladislav Malina (bicí nástroje). 

 
DAVID KOLLER & KOLLERBAND 
David Koller je český rockový zpěvák, skladatel a bubeník. Patří k vý-

znamným muzikantům střední generace českého bigbítu. Autor mnoha 
dnes již klasických hitů se nejvíce proslavil jako lídr rockové skupiny Lu-
cie, kde působil v letech 1987 až 2005. Lucii překvapivě opustil v listopa-
du 2005. Poté působil například jako bubeník ve skupině Chinaski. 

Účinkoval i v dalších rockových formacích, byl též hudebním producen-
tem a spolu s Michalem Dvořákem složili hudbu k filmu Amerika, Posled-
ní přesun a Mrtvej brouk.  

Založením české hudební pop-rockové skupiny Kollerband navázal zpě-
vák David Koller na svůj sólový projekt z roku 1993. Pod názvem Koller-
band seskupil roku 2002 své hudební přátele ve složení: David Koller 
(zpěv), Oldřich Krejčoves (kytara), Tomáš Vartecký (kytara), Jan Křížek 
(bicí, akustická kytara) a Marek Minárik (baskytara). V září 2005 vydal 
Kollerband první duální disk v České republice. Na jednom nosiči je ob-
saženo celé studiové album z debutového dvojalba a DVD se záznamem 
vystoupení ve Velkém sále pražské Lucerny z listopadu 2004. 

Na Hanáckých Benátkách v Litovli se můžete těšit na hity Davida Kolle-
ra, kterými jsou např. Oheň, Medvídek, Jezdci, Chci zas v tobě spát, Černí 
andělé nebo Amerika. 

 
TUBLATANKA je známou slovenskou rockovou kapelou, založili ji v 

roce 1982 Maťo Ďurinda (kytara) a Juraj Černý (bicí). 
Kapela se proslavila i v zahraničí. V létě roku 2000 skupina Tublatanka 

spolu s českými kapelami Pražský Výběr, Olympic, ETC, Vlasta Redl, 
Kamil Střihavka, vystoupila na významném československém rockovém 
festivalu v Chicagu.  

Tublatanka společně s Teamem a Elánem patří mezi českými posluchači 
k nejoblíbenějším slovenským kapelám. V 90 minutovém bloku v Litovli 
zazní nejznámější hity jako např.: Láska drž ma nad hladinou, Pravda 
víťazí, Žeravé znamenie osudu atd. 
Členové: Maťo Ďurinda, Peter Schlosser, Juraj Topor. 
 
CARIBE 
Na závěr Hanáckých Benátek jsme opět vsadili na temperamentní ku-

bánskou a latinsko-americkou hudbu. To je styl, který vám jedinečným 
způsobem předvede kubánská kapela Caribe. Žánrově je zaměřená na 
hudbu Latinské Ameriky a Kuby, zejména na salsu. 

Hudební jádro skupiny tvoří vynikající zpěváci a bratři Ivar a Felix 
Aquirre původem z Bolívie, kteří Vás jistě okouzlí svým temperamentem 
a smyslem pro show. Kapela koncertuje u nás i v zahraničí, v roce 2003 
získala v rámci PRAGUE LATIN AWARDS titul Salsakapela roku.  

Poslední vývoj formace míří k repertoáru moderních kubánských salsa 
orchestrů, tomu odpovídá i výběr skladeb a aranže pro trubku, trombon, 
klavír, basu, conga, timbales a zpěv. Caribe jsou největší salsa kapelou pů-
sobící u nás. Součástí vystoupení je i malá taneční lekce salsy pro začáteč-
níky. Po skončení ohňostroje můžete s touto osmičlennou kapelou roztan-
čit náměstí. 

 
Přijďte prožít s námi příjemný červnový den, poslechnout si kvalitní muzi-
ku, pochutnat si na dobrém občerstvení a setkat se s přáteli. 
                                                                                                               -MK- 



Kam vyrazit na kole v okolí Litovle? Znače-
ných cyklotras je dostatek a vůbec nevadí, že 
to nejsou vždy opravdické cyklostezky. Ona 
taková pěkná polní nebo lesní cesta vůbec není 
k zahození. Pro začátek zkusíme jednu 
z nejoblíbenějších, nejsnazších a současně nej-
krásnějších – Litovelským Pomoravím.  

Vyznačenou trasou č. 6027 to vezmeme ko-
lem lesního závodu do lesa. Není to žádný 
obyčejný les! Vjedeme rovnou do chráněné 
krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Po pár 
desítkách metrů je možnost prvního rozhodnu-
tí, odbočka vlevo může cyklistu zlákat do 
Třech Dvorů do hospůdky. Nezlákala? Jedeme 
dál. Po dalších pár desítkách metrů se rozho-

dujeme znovu: doleva nebo doprava? Tedy do-
leva na Střeň kolem zdrojů pitné vody. O zdra-
vém a čistém prostředí svědčí tu užovka, tu za-
se slepýš. Před vjezdem do Střeně, u povodňo-
vé hráze, čeká ve stínu odpočívadlo a v samot-
né Střeni dvě hospůdky. Po případném občer-
stvení pokračujeme směr Lhota u Nákla a brzy 
narazíme na cyklotrasu č. 51 (je mezinárodní s 
názvem Moravská stezka) a zvolna se vracíme 
do Litovle. Na první křižovatce je opět mož-
nost volby, nakonec – dvě hospůdky na Březo-
vém, to je nějaké lákadlo! Ale zpátky na začá-
tek. Rozhodli jsme se na začátku cesty před 
odbočkou do Střeně jet vpravo? Zvolili jsme 
kratší variantu. I tady se však napojíme  

na mezinárodní trasu č. 51 a po ní se vracíme 
do Litovle. Až definitivně opustíme lužní les 
nabídne se opět příjemné posezení s krásným 
výhledem na Litovel. Kousek cesty ke staroby-
lému mlýnu Šargoun, tedy spíš zbytkům mlý-
na, nám zpříjemní pohled na pasoucí se koně a 
přímo u mlýna malý stánek s občerstvením. 
Asi kilometrový úsek do Litovle je tak příjem-
ný a rovný, že se z něho stalo neoficiální lito-
velské sportoviště, navíc lemované lavičkami. 
Kromě cyklistů se tu prohánějí ve velkém in-
line bruslaři. Tak, a jsme zpět. Delší trasa je 
asi 10 km, kratší asi 7 km. V hospůdkách če-
kají na návštěvníky podložky pod pivo 
s dalšími nápady na výlety. Takže: S chutí ko-
lem Litovle!                                           

    E.V.  

Řešení digitálního TV vysílání 
SATELITY 

PRODEJ A MONTÁŽE 
Bezplatné české a slovenské programy. 

Z jedné paraboly napojíme až 8 TV 
Hanes SAT  

Tel. 776 623 623 

Milí čtenáři, soutěž pokračuje! Něco trochu 
lehčího než posledně. 

Poznáte na fotografii detail architektury, kte-
ré budovy v Litovli je ozdobou? Uveďte ulici, 
číslo popisné, příp. vžitý název. Odpovědi pro-
sím posílejte na adresu redakce do 15. června. 

          Městský úřad Litovel 
          Nám. Přemysla Otakara 778 
          784 01 Litovel 
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 soutěžní otázku v LN č. 
5 byla: okno ve věži kostela sv. Marka v Litovli. 
Šťastnou výherkyní soutěže je paní Anna 
Hňoupková z Litovle. BLAHOPŘEJEME! 

NOVÁ PROVOZOVNA  

V LITOVLI NA PALACKÉHO ul. 34.  
 

PROVÁDÍME KOMPLETNÍ SERVIS  

VÝMĚNY AUTOSKEL PŘES POJIŠŤOVNY 

ZDARMA 

TEL. 585 154 631 MOB. 724 158 043 

Ve středu 2. 6. 2010 v 17 hodin bude verni-
sáží ve Výstavní síni Městského klubu na ná-
městí Přemysla Otakara v Litovli zahájena vý-
stava fotografií s názvem Doteky světla a slov. 

Její autor Radek Opluštil, člen litovelského 
fotoklubu, se pokusil o propojení výtvarně la-
děných snímků s poezií. Nakolik se mu to po-
dařilo, mohou návštěvníci posoudit sami, a to 
až do 30. 6. 2010, kdy výstava končí. Zájemci 
si rovněž budou moci zakoupit útlou knížku, 
která je jakýmsi průřezem této expozice. 

Součástí výstavy jsou také fotografie krajiny 
či soubor nazvaný Alternativní svět aneb Žijí 
mezi námi, zachycující komunitu pozoruhod-
ných bytostí, které autor objevil nedaleko Li-
tovle. Přijďte se sami přesvědčit. 

Otevřeno pro veřejnost bude v pracovní dny 
od 8 – 15 hod., v sobotu od 10 – 13 hod. Vý-
stava bude přístupná také v době konání měst-
ské slavnosti Hanácké Benátky, poskytne vám 
azyl od rušného dění na náměstí.               P.D. 

V Ostravě se 27. března konala soutěž STARS 
CUP 2010, které se účastnily mažoretky a roz-
tleskávačky z celého okolí. I naše litovelské ma-
žoretky Linet Bells Girls pod vedením Hany Po-
pelkové a Martiny Mikšánkové i roztleskávačky 
Golden Bees pod vedením Miroslavy Tchírové a 
Lenky Bohuslavové se této soutěže zúčastnily. 

Jejich výsledky byly vynikající, Linet Bells zís-
kaly 4. místo, Golden Bees 5. místo v soutěžích. 
Děkujeme za bezvadný výkon, hodně úspěchů i 
do dalších soutěží přejí vedoucí obou skupin.  

 
Golden Bees děkuje touto cestou Městu Lito-

vel za finanční příspěvek. 

Ve středu 12. května odpoledne si pozvaly dě-
ti z Červenky do školy své rodiče, hlavně ma-
minky, kterým připravily ke Dni matek krátké 
vystoupení a také malý dárek. Zapojili se všichni 
žáci  školy. Program zahájil Dětský pěvecký 
sbor Červeňáček. Pak přednesli prvňáčci básně 
o mamince a předvedli dvě písničky s pohybem. 
Také dívky ze 2. ročníku zazpívaly, dívky ze 3. 
ročníku zatančily country taneček. Dostalo se i 
na pohádku - žáci 2. a 3. ročníku měli připrave-
nou veršovanou pohádku, hoši ze 3. ročníku za-
se píseň. Žáci 4. a 5. ročníku zahráli na Orffovy 
nástroje a zazpívali písničku, dívky předvedly 2 
písně na ozvučené trubky. David Z. a Nikolka 
V. zatančili džajv a Vojta J. zahrál dvě skladby 
na elektrické varhany. Představení uzavřela spo-
lečná píseň všech dětí Kolik je na světě sluncí. 
Pak už si školáci vzali svoje rodiče a zavedli je 
do třídy, kde na maminky čekalo překvapení - 
přáníčko a náhrdelník z korálků. Děti připravují 
vystoupení pro rodiče téměř každý rok.  

Více z činnosti školy na webových stránkách 
www.zscervenka.cz. (foto vlevo)                      pp 



Marc Camoletti: NA SPRÁVNÉ ADRESE                    7. října 2010 
Odkvétající varietní umělkyně Georgette pronajímá ve svém pařížském 

bytě pokoje. A tak spolu na jedné adrese bydlí ještě klavíristka Jeanine, 
malířka Jacqueline a služebná Marie-Louisa. Soužití žen takto rozdílných 
temperamentů není jednoduché. Obyvatelky bytu se nezávisle na sobě 
rozhodnou radikálně změnit život a podají si inzerát. Majitelka bytu hledá 
nového nájemce, pianistka žáka, malířka model pro obraz Spartaka a slu-
žebná životního partnera. Zájemci, čtvero mužů nejrůznějšího ražení, se 
brzy dostaví, ale samozřejmě, zrovna ve chvíli, kdy není doma správná 
inzerentka. Že si nakonec všichni přijdou na své je nasnadě, i když zdale-
ka ne tak, jak si původně představovali. 

Účinkují: Lucie Zedníčková, Adéla Gondíková, Ivana Andrlová, Ja-
na Zenáhlíková, Veronika Jeníková, Ludmila Molínová, Marcela No-
hýnková, Lucie Svobodová, Olga Želenská, Martin Zounar, Daniel 
Rous, Zbyšek Pantůček, Vladimír Čech, Zdeněk Mahdal, Pavel Von-
dra, Michal Jagelka, Martin Sobotka.  

 
Noel Coward: ZAMILOVAT SE                      10. listopadu 2010 

Dva lidé na nástupišti. Každé ráno cestují do práce a z práce. Ranní 
únavy, podvečerní letargie, rachotící vozy, všude plno lidí, mlčící hlavy 
plné problémů a otázek. Peníze a manželství. A přece... Dva páry očí se  
v této spleti nádražního ruchu setkají. Znovu a znovu se na sebe dívají. A 
stane se ta nejkrásnější a nejjednodušší věc na světě – zamilují se do sebe. 

Hra Zamilovat se... není svým tématem prvoplánová komedie, ale je  
v ní obrovské množství humoru pramenícího z prosté lidské snahy o vý-
sadu šíleně se zamilovat i v „seriózním“ věku. Navíc oba protagonisté se 
představí ve dvojrolích milenců i manželů, což znovu s humorem potvr-
zuje starou známou pravdu, že člověk stále hledá a potkává ty samé typy 
svých protějšků. 

Účinkují: Pavel Zedníček, Jana Paulová  
 
Geraldine Aron: MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD                leden 2011 

Eliška Balzerová ovládne jeviště na celé dvě a čtvrt hodiny, z nichž se 
divák ani vteřinu nenudí a dostává se mu emocí plnými doušky. Ve hře 
jde skutečně o rozvod. Přesněji řečeno, hlavní hrdinka vypráví svůj život 
a především vše, co se děje v ní i kolem ní v posledních letech. Dozvídá-
me se o nádherném páru, jehož rozluka byla nemyslitelná a jehož láska 

snad dokázala i ty pověstné „hory přenášet“. Jenomže 
i takovou lásku jednoho dne zavalí hory starostí a 
hlavně zevšednění, a tak on odchází za jinou, jejich dcera odchází za 
svým milým a hlavní hrdince zůstává jen pes. Postupně se ve velmi svěže 
napsaném vyprávění dozvídáme o pocitech ženy středních let. Inscenace 
je velmi výmluvná a, i přes ono velké množství nadsázky, pramení přímo 
ze života. 

Účinkuje: Eliška Balzerová 
 
Miro Gavran: VŠE O MUŽÍCH                                     březen 2011 
Skvěle napsaná hra, volně navazující na úspěšný titul „Vše o ženách“,  

v sobě skrývá zajímavé příběhy různých mužských typů. Ty se během ve-
čera vzájemně proplétají mezi sebou a vytvoří povedený divadelní kus, 
jehož podtitul je „Jak muži sami sebe vidí, za co se nestydí i stydí“. Struč-
ně řečeno: tragikomedie o mužích pro ženy, aby je opět nepochopily.  

Účinkují: Maroš Kramár, Filip Blažek, Michal Slaný  
 
Neil Simon: DROBEČKY Z PERNÍKU                       duben 2011 

Dojemná a při tom velmi bouřlivá a divoká hra plná zvratů a nečeka-
ných situací. Nehrdinskou hrdinkou hry Drobečky z perníku je Evy Mea-
rová, barová zpěvačka, které se pod vlivem alkoholu podařilo pořádně si 
zpustošit život. Seznámíme se s ní v době, kdy se vrací z protialkoholové-
ho léčení do zanedbaného bytu. Je bez zaměstnání, bez nálady, vyhaslá a 
bez perspektivy. Ani dva dobří přátelé - stárnoucí kráska Toby a neúspěš-
ný 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. 

Účinkují: Simona Stašová, Radka Filásková, Helena Karochová, 
Čestmír Gebouský, Ernesto Čekan, Vojtěch Záveský 

 
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ NA SEZÓNU: 
  1. - 6. řada: 1.000 Kč 
  8. - 10. řada:  900 Kč                          *) změna programu vyhrazena 
11. - 20. řada:  700 Kč  
Městský klub Litovel, nám. Přemysla Otakara 753, tel.: 585 341 633  

Velký sál Záložny v Litovli, 19.00 hod., vstupné: 280/250/200 Kč 

RADEK OPLUŠTIL – Doteky světla a slov  
3. – 30. 6., Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT: 8 – 15, 

ST: 8 – 17, PÁ, SO: 10 – 13 hod. autorská fotovýstava, vernisáž: středa 2. 
6. v 17 hod.  
PŘÊNDITE SI SPLKNÓT – Bodem oklézet harampádi 
středa 2. 6., Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné dobrovolné   
host: Hanácká Mozêka, pořadatel: Hanácká ambasáda  
TOULKY LITOVELSKÝM POMORAVÍM 
sobota 5. 6., školní dvůr ZŠ Jungmannova, 8 hod., startovné: dospělí 20, 

děti, důchodci 10 Kč   

11. ročník turistického pochodu určeného pro pěší i cykloturisty, na hřišti 
soutěže pro děti 
pořadatel: Klub českých turistů TJ Tatran Litovel a Rodičovské sdružení 
při ZŠ Jungmannova  
HANÁCKÉ BENÁTKY 2010 – tradiční celoměstská akce 
sobota 12. 6., nám. Přemysla Otakara v Litovli, od 10 hod., vstupné: 

předprodej 80 Kč, na místě 120 Kč (děti do 10 let zdarma) - program na 
poslední straně novin 

FOLKOVÉ POMORAVÍ 
pátek 25. 6., Vodácká restaurace Loděnice, 18 hod., vstupné: předprodej 

60 Kč, na místě 100 Kč (děti do 10 let zdarma) 

minifestival živé hudby  
účinkují: NEZMAŘI, VESNA CÁCERES, A. M. ÚLET  
Na červenec připravujeme:  
LITOVELSKÉ KULTURNÍ LÉTO, CITADELA - M. G. Částek (30. 8., 
Mladečské jeskyně)  
!!! POZOR !!! Rezervované divadelní abonentky je nutné uhradit do kon-
ce června.  
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA  
Předprodej: 
Městský klub Litovel, nám. Př. Otakara 753, tel./fax.: 585 341 622-33, 
775 339 098, e-mail: brustikova@mklitovel.cz, nepustilova@mklitovel.
cz, www.mklitovel.cz 
 
TIC (Bavi) Litovel, nám. Př. Otakara 754, tel./fax.: 582 342 300, e-mail: 
info@bavi.cz 

Rockfest Víska - 6. ročník 
pátek 18. 6. 2010, 20.00 hod., Kulturní dům Víska 

SDH Víska pořádá již tradiční minifestival rockových kapel z Prahy 
(Faust, Exfiles). Vystoupí také místní skupina z regionu.  

 Občerstvení je zajištěno. 

7. ročník soutěže hasičů veteránů  

„O pravyho kohóta z Viske“  
v pondělí 5. 7. 2010 od 15.00 hod., Kulturní dům Víska 

SDH Víska pořádá u veřejnosti oblíbenou veteránskou soutěž hasičů. 
Každoročně přijíždí soutěžit 10 - 12 družstev veteránů. Soutěž je zají-
mává i netradičně vedeným hasičským útokem.  

O přestávce vystoupí litovelské mažoretky Linet Bells a útok předve-
dou naši nejmladší hasiči. Po závodech vystoupí country- rocková sku-
pina Modrá rosa.                                                   Občerstvení zajištěno. 

Zahrada 2. – 5. července 2010 v Náměšti na Hané 
Největší folk a world music festival po jednadvacáté.  

Podrobnosti najdete na www.casopisfolk.cz  



Již po čtvrté se sejdeme v příjemném prostředí vodácké restaurace  

„LODĚNICE“ na minifestivalu živé hudby Folkové Pomoraví. Akce se 
koná 25. června od 18 hodin. Vstupné v předprodeji 60 Kč, na místě 
100 Kč (děti do 10 let zdarma).  

Páteční červnové odpoledne nám zahrají:  
A. M. Úlet - folková kapela z nedalekých Moravičan hrající tzv. dře-

věný pop. Jejich vystoupení bude okořeněno hosty, s kterými skupina 
bude natáčet v letošním roce novou desku. Složení: Honza Adamec 
(kytara, zpěv), Blanka Adamcová (housle, flétny, zpěv), Honza Dobiáš 
(5strunná baskytara).   

Vesna Cáceres - vystupuje sama jako písničkářka a akordeonistka. Její 
repertoár obsahuje vlastní písně a lidové písně různých národů, zejména 
chorvatské, španělské, mexické, brazilské... Krásné sentimentální melodie 
jsou obohacené rytmickou hravostí, experimentátorstvím v hlase a virtuo-
zitou ve hře. Většina vlastních písní je v češtině, obecně lze o textech říci, 
že jsou inspirovány životem a surrealistickými vizemi.  

Nezmaři - skupina je charakteristická vícehlasým vokálem s doprovo-
dem akustických nástrojů. V jejím repertoáru jsou nejen převážně vlast-
ní písně, ale i světová folková klasika. Každoročně odehrají přes sto 
koncertních vystoupení po celé ČR a Slovensku. Mají stálé publikum ve 
všech větších městech republiky. Za léta aktivního koncertování posbí-
rali všechna ocenění, která se v tomto žánru udělují. Kromě plzeňských 
Port jsou také držiteli dvou Zlatých klíčů. Tato prestižní cena se uděluje 
pro nejlepší skupinu roku v kategorii Folk&Country. Na svém kontě 
mají 12 samostatných CD.  

Na Vaši hojnou účast se těší Městský klub Litovel, generální sponzor 
akce Vodohospodářská společnost ČERLINKA a vodácká restaurace 
Loděnice.                                                                                  A. Skládal 

AKCE NA ČERVEN 2010  

PONDĚLÍ             8.30 – 9.30 hod.         VOLNÁ CVIČEBNA – volný prostor pro dovádění dětí a povídání maminek, cvičebna 2. p. 
                            9.30 – 11.30 hod.         DOPOLEDNE S PROGRAMEM (děti 2,5 – 4 roky) cvičení, výtvarné činnosti, pohádky, J. Dospivová 
                          17.00 – 18.00 hod.         ANGLIČTINA HROU PRO DĚTI A RODIČE – začátečníci (děti 3 – 4 roky), Z. Krištofová  
                          18.00 – 19.00 hod.         ANGLIČTINA HROU PRO DĚTI A RODIČE – pokročilí (děti 4– 6 let), Z. Krištofová  
ÚTERÝ               8.30 – 9.30 hod.           VOLNÁ CVIČEBNA – volný prostor pro dovádění dětí a povídání maminek, cvičebna 2. p. 
                            9.30 – 11.30 hod.         DOPOLEDNE S PROGRAMEM (děti 1,5 – 2,5 roku) cvičení, výtvarné činnosti, pohádky, J. Dospivová 
                          15.00 – 16.30 hod.         BABY KLUB SE CVIČENÍM PRO RODIČE (děti 1 – 1,5 roku), J. Dospivová 
STŘEDA             8.30 – 11.30 hod.         VOLNÉ DOPOLEDNE V MC pro rodiče a děti všech věkových kategorií, volný prostor pro dovádění dětí  
                                                                 a povídání maminek - skluzavka s balónky, velké míče, cvičebna 2. p., J. Dospivová 
                            8.30 – 11.30 hod.         HLÍDACÍ KOUTEK (hlídání dětí během vyřizování úředních záležitostí rodičů - po předchozí domluvě) 
                          16.30 – 18.00 hod.         KLUB ARCHA – biblické příběhy pro děti (1x za 14 dní), P. Eibová 
                                                                 PŘEDNÁŠKOVÉ ODPOLEDNE - VÝTVARNÉ DÍLNIČKY PRO RODIČE 
                                                                 (1x za 14 dní dle aktuálního programu - hlídání dětí zajištěno v herně v 1. patře) 
ČTVRTEK          9.00 – 10.00 hod.         CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (děti 1,5 – 2,5 roku), J. Dospivová 
                          10.45 – 11.45 hod.         CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (děti 2,5 – 4 roky), J. Dospivová 
                          16.30 – 17.30 hod.         CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (děti 3 – 6 let), P. Hublarová 
                          19.30 – 20.30 hod.         CVIČENÍ S DENISOU – pro maminky, babičky i malé slečny, cvičebna 2. p. 
PÁTEK                9.00 – 10.30 hod.         BABY CLUB (děti 1 – 2 roky), Z. Dvořáková 
                          10.30 – 12.00 hod.         DOPOLEDNE PRO TĚHULKY A MAMINKY S MIMINKY (děti 0 – 12 měsíců), Z. Dvořáková 

Nezmaři 

Pátek   4. června - Výlet do MC Rarášek Podolí - mateřského centra se 
speciálním programem v přírodě. 
Odjezd autobusu z náměstí Přemysla Otakara v 9.00 hod. - nutné se při-
hlásit předem. S sebou vhodné oblečení do přírody, svačinku, 90 Kč.  
 
Sobota 12. 6.  HANÁCKÉ BENÁTKY - náměstí Přemysla Otakara 
Všechny Vás zveme k návštěvě stánku Charity. Můžete si zakoupit výrob-
ky, které vytvořily maminky z Mateřského centra a podpořit tak naše Ma-
teřské centrum. 
 
Středa 16. 6.  Cyklovýlet na Sobáčovský rybník - sraz v 9.00 u MC  
Zveme rodiče s dětmi na výlet na kole, cílem bude rybník v Sobáčově, kde 
se můžete těšit na průlezky, ukázku lovení ryb a předání cen „našim sběra-
čům papíru“. Možnost občerstvení. 
 
Středa 16. 6. od 16.30 hod. Odpolední posezení pro všechny ženy 
Zveme Vás na příjemné posezení s kosmetikou Mary Kay, bude se Vám 
věnovat profesionální kosmetická poradkyně. Program: osobní kosmetické 
poradenství, nové trendy líčení, proměna vzhledu. Hlídání dětí v 1. patře 
zajištěno. 
 
Středa 23. 6. od 9.00 do 18.00 hod. BAZAR – Prodej dětského a těho-
tenského oblečení, kočárků, sedaček, sportovního vybavení apod. 
Sběr oblečení od 14. 6. do 18. 6. v době 9.00 – 12.00 hod., případně po 
tel. dohodě s animátorkou MC. Bližší informace pro zájemce o prodej 
v MC nebo na tel. 739 246 016. 

KONTAKTY: 
Animátorka MC:      Jarmila Dospivová                    739 246 016 
mcrybickalitovel@seznam.cz 
Lektorka angličtiny     Zuzana Krištofová                      776 026 065 
Cvičení s dětmi           Petra Hublarová                          604 685 107 
Baby klub                   Zdena Dvořáková                       737 974 783 
Přednášky                   Monika Blažková                       734 435 198 
Ved. střediska Charity Ing. Ludmila Zavadilová           736 750 222 
ludmila.zavadilova@sternberk.charita.cz 

Z prodeje výrobků vytvořených v MC. 



Litovelské gymnázium vychovalo tisíce studentů. Mezi jeho absolventy 
patří také řada osobností z oblasti kultury, sportu, umění, vědy apod. 
Formování některých z nich můžeme sledovat už od studentských let. Pra-
menem poznání jsou pro nás jejich studentské práce, školní kroniky, 
letáky, sborníky, věstníky a mj. také časopisy. Nedávno jsem e-mailem 
obdržel skeny studentského časopisu „Dívka ve větru“. Časopis vznikl z 
nadšení a zápalu studentů sexty na půdě zemského reálného gymnasia v 
Litovli ve školním roce 1937 – 38.  

Pan profesor Otakar Vašek v úvodu rozhodnutí studentů s radostí 
přivítal a nastínil jim jejich tvůrčí možnosti.  

První dvě čísla vyšla na začátku školního roku hned za sebou. Doka-
zuje to i ilustrace na titulní straně, která je ovlivněna roční dobou končí-
cího léta v čase žní, od studenta vystupujícího pod pseudonymem Šigo. Je 
tu zobrazena dívka v letních šatech s kytičkou v ruce ve větru, který jí 
unáší sukni. Současně je také zobrazením názvu časopisu.  

I samotný název časopisu je velice zajímavý – vypovídá o myšlení a 
pocitech studentů. Navozuje také další otázky, na které můžeme hledat 
odpovědi přímo v jejich textech, protože citlivé duše studentů tušily, co 
může následovat. Jejich básně a próza se nesou jako obláček touhy za 
láskou současně s melancholií a nejistou budoucností. Dokonce někde 
kopírují napětí doby i s vizemi šibenic. Proto je důležité také jejich srov-
nání v kontextu dějin. 

Autoři příspěvků používali na místo podpisu pseudonym nebo šifru, a 
tak už ani pamětníci by nemohli odhalit, kdo se za nimi skrýval, pokud 
nebyli sami autory, nebo alespoň zasvěcení. Shodou okolností nebylo 
složité identifikovat zkrácenou signaturu ilustrátora Šiga, kterou si ze své-
ho příjmení a jména poskládal Šilberský Hugo. 

Další dvojčíslo časopisu „Dívka ve větru“, již označené 1 a 2, vyšlo 
pravděpodobně začátkem roku 1938. Studenti jistě počítali s jeho 
následným pokračováním v tomto roce, což tu vyplývá z uveřejněného 
příspěvku spolužáků navštěvujících septimu. Ti chtěli s nimi vést pole-
miku: „závodit“  ve „svém“ studentském časopise. 

Pro zvýšení úrovně časopisu bylo toto dvojčíslo doplněno několika 
ilustracemi Hugona Šilberského z potulek po krajině i se snahou ilustrovat 
obsah literárních děl. Všechny jeho ilustrace byly vyhotoveny technikou 
linorytu, aby se daly jednoduše tisknout. Je potěšující spatřit obrázky z 
rané tvorby známého malíře a ilustrátora, které ve své zkratce, lehkosti a 
poetičnosti leccos naznačují o jeho vyspělosti a zaměření. Určitou zásluhu 

na uměleckém růstu studenta Šilberského tu měl profesor výtvarné 
výchovy – akademický malíř Karel Homola. Hugo Šilberský byl u něj 
přihlášen po dva roky z vlastního zájmu o výtvarné umění, protože 
výtvarná výchova byla od páté třídy nepovinný předmět. V následujícím 
roce se doma intenzivně připravoval na umělecké školy studiem umě-
leckých směrů a tvorby různých umělců kreslením jejich obrazů. Za 
podmínek, které na škole panovaly, už nemohl studium na ní dokončit, a 
tak v roce 1939 absolvoval přijímací zkoušky na Akademii výtvarných 
umění v Praze. 

Vydávaný samizdat byl sepsán v nouzových podmínkách na psacím 
stroji přes kopírovací papír v co největším počtu kopií, a proto jsou 
některé stránky málo čitelné. Dá se z toho usuzovat, že studenti jej 
vydávali pracně jen v několika kusech. Kolik čísel časopisu „Dívka ve 
větru“ vyšlo celkem, je tedy otázkou. Dosud se zachovala jen tato čtyři 
čísla časopisu v Lošticích u spolužačky Hugona Šilberského Vlasty 
Špičkové, rozené Potácelové. Navíc se tu našly i tři volné autorské 
tisky ilustrací, které si nechala jeho spolužačka podepsat. Na časopis 
upozornil Aleše Šilberského, syna malíře, syn Vlasty Špičkové Ing. Jiří 
Špička, který mu dovolil vše ofotit. 
Časopis „Dívka ve větru“ je pozoruhodný z mnoha úhlů pohledu a 

stálo by za to jej na gymnáziu podrobit menšímu rozboru. Mohla by to být 
pomůcka a zároveň příležitost k tomu, jak by se studenti mohli zajímavou 
formou seznámit s historií školy, bývalými studenty a absolventy. 
Chybějící zmínky o tomto časopise ve vydaných Almanaších k 65. i 80. 
výročí školy s příspěvky starších profesorů jsou svědectvím doby, že 
následné rozbití Československa a okupace naší vlasti zastínila pozitivní a 
ušlechtilé činy studentů. Ve vzpomínkách všech tak převládl nelehký boj 
o přežití každého jednotlivce a současně o záchranu školy.  

V novém tisíciletí vychází na Gymnáziu Jana Opletala časopis Párátko, 
který vytváří studenti různých tříd i ročníků. I tento časopis se stává 
pramenem pro poznání začátku profesní dráhy absolventů školy, kteří se 
prosazují a prosadí v různých oborech lidské činnosti.  

Aleš Šilberský a RoN 

Příspěvek o studentském časopise Párátko v dalším čísle Litovel. novin. 

Otevírací doba muzea prodloužena  
od června do září do 17.00 hodin. 

Výstavní expozice:  
Litovelská řemesla v 1. polovině 20. století  

Svatební den dříve a nyní 

PŘIPOMÍNÁME: V sobotu dne 19. června se uskuteční autobu-
sový zájezd MSL s názvem „Historie dopravy“ do Čech pod Kosířem, 
Střížova a Slatinic. Informace v Muzeu Litovel. Poslední volná místa!!!  

Jedná se o peníze? Ano, myslím tím opravdu 125 korun. Zdá se Vám to 
nemožné? Není. Občas se prostě naskytnou příležitosti, které nejde odmít-
nout a nevyužít. Jednou z nich byla i nabídka ČD – Se školou do Prahy za 
80 korun. Rozhodli jsme se ji s našimi osmáky využít a spojit výlet do 
Prahy také s historickou exkurzí. Za jeden den samozřejmě nejde stihnout 
zhlédnout vše zajímavé a důležité v naší „matičce měst“, ale přesto jsme 
toho viděli a zažili až až.  

Naše cesta se vlnila směrem od nádraží přes Václavské náměstí, kolem 
Nosticova divadla a Karlovy univerzity až na Staroměstské náměstí. Krá-
lovská cesta nás dovedla ke Karlovu mostu a přes Malou Stranu jsme do-
cupitali po Nových zámeckých schodech až ke Hradu. Prohlídli jsme si 
katedrálu sv. Víta, Starý královský palác s Vladislavským sálem, baziliku 
sv. Jiří, věž Mihulku a Zlatou uličku zakončenou Daliborkou. Nakonec 
jsme zase odcupitali dolů z Hradu po Starých zámeckých schodech. Žáci 
se dověděli plno zajímavých informací, které si kupodivu i zapamatovali, 
což nám dokázali při závěrečném opakování v rychlíku cestou domů. To-
hle zkoušení se jim rozhodně moc líbilo. 

A jak jsme tedy došli k částce 125 korun? Zpáteční jízdenka do Prahy – 
80 korun, místenky do rychlíků – 30 korun (ještěže jsme si je přikoupili, 
zpátky bychom museli stát), jízda metrem – 9 korun a nakonec díky vý-
hodné skupinové vstupence 6 korun na jednoho za vstup do již zmiňova-
ných částí Pražského hradu. Vše sečteno dá pouhých 125 korun.  

Tímto děkujeme Českým drahám za krásný výlet, který nám jejich na-
bídka z finančního hlediska pomohla uskutečnit. Zároveň se těšíme na dal-
ší zážitky i s jinými třídami, s nimiž se do Prahy hodláme také brzy vydat. 
                                                   Mgr. S. Purová, ZŠ Jungmannova, Litovel 

SENIOŘI, POZOR! Olomoucký kraj opět pořádá zájezdy, podobně 
jako v roce 2008. Informace o nich najdete v časopise Olomoucký kraj 
číslo 5, květen 2010, na straně 5. Využijte velmi výhodné nabídky a ob-
raťte se na telefon 588 508 952 nebo senior@ckpressburg.cz do CK 
PRESSBURG,s.r.o. KC Olomouc, třída Svobody 20. Počet míst je ome-
zen. Každý ze seniorů nad 55 let může absolvovat maximálně jeden výlet. 



Toto je životní příběh člověka, který prožil 
řadu zajímavých, často dramatických událostí. 
Ta poslední byla pro něj osudná - ztratil při ní 
svůj život. 

Otec Ludvíka - Tomáš Stavěl (1861 - 1914) 
přišel do Litovle z Loučan a pracoval jako mistr 
zámečnické dílny ve strojírenské továrně Mekis-
ka, později Papcel. Matka Anna roz. Schromová 
(1866 - 1913) žila v domě v Kostelní ulici. Poz-
ději, už jako manželé, se přestěhovali do malého 
domečku v Žerotínově ulici č. 288. Měli čtyři 
děti. Nejstarší Ludvík 1889 - 1943, dále Tomáš 
1895 - 1954, Marie 1900 - 1971 a Jan 1904 - 
1970 (můj otec).  

Nejstarší chlapci pracovali v oboru elektro, 
dcera byla švadlenou a Jan krejčím. Do života 
dětí krutě zasáhla smrt obou rodičů v rozmezí 
dvou měsíců - matky v prosinci 1913 a otce v 
únoru 1914. Byli pochováni na dnes již neexis-
tujícím hřbitově při kostele sv. Filipa a Jakuba. 
Ještě před I. světovou válkou odešel, tak jak to 
bývalo za Rakouska-Uherska zvykem, nejstarší 
syn Ludvík na zkušenou (na vandr) do jižní části 
mocnářství. Nejdříve do Terstu, potom do města 
Metlika, ležícího přibližně v polovině cesty me-
zi Zagrebem a Rjekou. Nyní, po rozpadu Jugo-
slávie, patří Metlika do Slovinska. Domnívám 
se, že důvodem, proč se zastavil právě zde, byla 
velmi půvabná dívka Sofija Kirinova, s níž Lud-
vík později uzavřel sňatek. Pracoval i nadále v 
oboru elektro a možno říci, že právě díky své 
píli a pracovitosti se stal všeobecně známou 
osobností v nevelkém městě. S několika málo 
krajany, Čechy a Moravany, žijícími v Metlice a 
okolí, založil místní jednotu tělovýchovné orga-
nizace Sokol. Aktivita v Sokole a všeobecná 
známost jeho osobnosti stála bohužel za jeho 
smutným koncem. Vypukla II. světová válka a 
němečtí okupanti ve spolupráci s místními kola-
boranty ustašovci (pojmenovaní po vůdci Usta-
šovi) vtrhli do Jugoslávie, kterou víceméně ce-
lou obsadili. Je všeobecně známo, že občané té-
to země čelili okupaci aktivním odporem, který 

Němcům vázal značnou část jejich vojska. Par-
tyzánské hnutí v čele s pozdějším prezidentem 
Josipem Broz Titem bylo svými vojenskými ak-
cemi snad nejúspěšnější složkou domácího od-
boje proti německým okupantům v celé Evropě. 
Němci se proto mstili velmi častými a krutými 
represemi. Jednou z nich byla také akce v Metli-
ce. Bez zřejmého konkrétního důvodu zatkli v r. 
1943 deset významných občanů města. Zatčeni 
byli např. starosta, farář, ředitel školy a také zná-
mý občan a náčelník místního Sokola, litovelský 
rodák a můj strýc Ludvík Stavěl. Všech deset 
mužů bylo vzato jako rukojmí a kamsi odveze-
no. Stihl je stejný osud jako mnoho jiných vá-
lečných obětí mezi civilními obyvateli o padesát 
let později při občanské válce v Jugoslávii v de-
vadesátých letech. Rukojmí z Metliky byli za-
vražděni a před smrtí pravděpodobně krutě mu-
čeni. Místo posledního odpočinku, pokud něja-
kou příkopu nebo díru lze nazvat hrobem, neby-
lo nikdy nalezeno. 

Smrt svého otce velmi těžce nesl syn Nenad 
(1926 - 1992). Tak, jako téměř všichni mladí 
muži Jugoslávie, zúčastnil se i Nenad velmi ak-
tivně hnutí odporu a dlouhou dobu, až do konce 
války, prožil v horách jako účastník akcí party-
zánského oddílu. Po válce se stal novinářem a 
posléze prvním zpravodajem listu Politika v Be-
ogradu. Dlouhá léta prožil jako dopisovatel v 
jihovýchodní Asii a v západní Africe. Vlast své-
ho otce Ludvíka - Československou republiku - 
navštívil v r. 1948 jako zpravodaj Všesokolské-
ho sletu v Praze a navštívil i naši rodinu v Olo-
mouci. Také jsme zajeli do Litovle k hrobu jeho 
i mých prarodičů a vyhledali domek v Žerotíno-
vě ulici, odkud naši otcové pocházeli. Podruhé 
přijel do Prahy v r. 1965 v doprovodu preziden-
ta Tita při jeho návštěvě naší republiky. Za své-
ho života obdržel vyznamenání Za chrabrost, 
Řád zásluh o národ nejdříve III. a později II. 
stupně a Řád republiky. Zemřel poměrně mlád a 
je pochován v Beogradu na čestném pohřebišti 
velikánů a zasloužilých občanů Jugoslávie. Lud-

víkův mladší syn Ivan - Mladen (1934) se stal 
vojákem z povolání a dosáhl hodnosti plukovní-
ka v Titově armádě. V letech 1959 - 1961 slou-
žil jako důstojník OSN v Egyptě. 

Po dlouhé odmlce několika desítek let jsem se 
pokusil po r. 1989 získat Mladenovu adresu. 
Nebylo ani tak obtížné najít ji v telefonním se-
znamu srbského města Novi Sad. Ozval jsem se 
mu a od té doby jsme v srdečném písemném sty-
ku, i když jsme se nikdy neviděli. 

Ještě se zmíním o dvou osobních pocitech v 
souvislosti s mými bratranci z bývalé Jugoslá-
vie. Starší Nenad měl dceru Draganu, která stu-
dovala v anglickém Oxfordu filozofii. Po ukon-
čení studia pracovala několik roků u letecké 
společnosti Air India v Praze Na Příkopech. 
Snad stokrát jsem touto ulicí prošel při svých 
návštěvách Prahy. Netušil jsem, že několik málo 
kroků ode mne, za okny kanceláře letecké spo-
lečnosti, pracuje dcera mého bratrance... Smut-
né. Nikdy ji už neuvidím - zemřela necelý rok 
po svém otci Nenadovi. 

Druhý pocit: asi před třemi roky jsem náhodně 
procházel jednou ulicí na okraji Olomouce. Za-
stavilo auto a vysoký mladík se mě ptal na ja-
kousi olomouckou adresu. Protože se tady nevy-
znal, nabídl jsem se, že nasednu a zavedu ho. 
Mluvil plynně česky, ale sdělil mi, že je Srb z 
města Novi Sad. Řekl jsem, že v tomto městě 
mám bratrance Mladena. Překvapen odpověděl, 
že tam bydlel mnoho roků v té a v té ulici a čís-
le. Několikrát jsem naprázdno polkl. Ulice a čís-
lo domu bylo shodné s adresou mého bratrance, 
jehož samozřejmě znal. 

To je závěr vyprávění o mém strýci Ludvíko-
vi, litovelském rodákovi. Bohužel, příjmení Sta-
věl (Srbové píší Stavjel) zanedlouho v zemích 
bývalé Jugoslávie vymizí. Jediný mužský nositel 
tohoto jména má už 76 roků a všichni potomci 
obou bratrů, Nenada i Mladena, jsou ženy, a 
převzaly jména svých manželů. Tak zmizí jmé-
no Stavěl a také krutý osud mého strýce Ludvíka 
z lidské paměti…  Ivo Stavěl - synovec 

V měsíci červnu budou v Uničově otevřeny 
hned další dva kulturní stánky, a to muzeum ba-
roka a muzeum vězenství.  

 
Muzeum baroka vzniká v obnoveném klasi-

cistním domě vedle uničovské fary. Výstavní 
prostory sestávají ze sklepního lapidária, dvou 
výstavních místností v přízemí a velkého půdní-
ho prostoru. S myšlenkou na zřízení muzea ba-
roka přišlo občanské sdružení Zacheus. Muze-
um bude mapovat významný díl historie města; 
jeho vybudování přišlo na necelých 6 mil. Kč, 
dotace činila téměř 5 mil. Kč, zbytek uhradilo 
převážně Město Uničov. 

Slavnostní otevření za účasti světícího bisku-
pa mons. Josefa Hrdličky proběhne v sobotu 26. 
června. 

 
Také někdejší městská šatlava prošla komplet-

ní rekonstrukcí. Nejstarší část bývalé káznice je 
z raně barokní doby, další byly vybudovány v 
polovině 19. století. V unikátním objektu bude 
muzeum vězeňství, do konce června má být 
zpřístupněno. Celkové náklady na jeho zřízení 
činí téměř 17 mil. Kč, Město Uničov na tento 
projekt získalo podporu z ROP Střední Morava 
ve výši 13,5 mil. Kč.                        Red. 

Vážení přátelé, v sobotu 3. července vystoupí 
v Litovli v rámci Kulturního léta skupina Kelt 
Grass Band. Protože jde o hudební těleso, které 
se v tomto městě ještě neprezentovalo, nabízíme 
Vám o nás pár informací a faktů. Zároveň to 
berte jako pozvánku na naše vystoupení. 

Skupinu založil v roce 2003 Petr Schäfer, je-
den z průkopníků hry na pětistrunné banjo a 
dnes už i legenda folkové hudby na Střední a 
Severní Moravě, ve snaze uskutečnit dávnou 
představu, kterou nestihl s dřívější kapelou 
BLUEGRASS NOVA. Vložil do ní ideu, která 
provází tvorbu souboru dodnes - interpretovat 
starou, převážně horalskou hudbu, v níž se obje-
vují stopy dávné keltské kultury, hlavně z oblas-
ti Irska, Skotska, Apalačie, ale i Moravy. Na 
tomto základě probíhá výběr repertoáru. Skupi-
na prošla řadou personálních změn a v součas-
ném obsazení hraje zhruba rok. Za tu dobu se 
vybrousil hudební projev a objevily se prvky 
pro soubor charakteristické, jako je používání 
netradičních nástrojů, jejich časté střídání nebo 
jevištní choreografie, na kterou klade soubor 
velký důraz. Každé své vystoupení bere kapela 
jako svátek hudby a snaží se svou radost přenést 
i na posluchače. V současné době hraje v obsa-

zení: Petr Schäfer – banjo, autoharfa, bodhrán, 
Alena Sýkorová – bodhrán, tamburína, irské 
lžičky, djembe, Jiří Pelikán – akordeon, píšťala, 
Jan Kudla – kytara, bouzouki, didgeridoo, Jana 
Přikrylová – housle, niněra, Alena Tichá – hous-
le, mandolína, Petra Olajcová – příčná flétna, 
whistle a Tomáš Tichý – kontrabas. 

Kelt Grass Band se zúčastnil a zúčastňuje nej-
různějších soutěží a přehlídek po celé Moravě. 
Za úspěch lze snad považovat letošní diváckou 
Portu na regionálním kole v Bludově, vítězství 
na REGI banju 2010 ve Velké Bystřici nebo 
opakované vítězství na festivalu Kytarobití  
v severomoravských Klimkovicích. Nejvíce si 
kapela považuje loňskou účast na XIX. meziná-
rodním folklorním festivalu v Šumperku, kde ve 
spolupráci se skupinou skotských tanců The 
Kilts získala cenu pořadatelů za objev roku a 
také pozvání na XX. ročník tohoto prestižního 
festivalu.  

Tolik tedy velmi stručně o tom, kdo přijede 
zahrát. Pokud hledáte více informací, stačí klik-
nout na www.keltgrassband.cz. Ale úplně nej-
lepší bude, když 3. 7. v 19 hodin dorazíte na ná-
dvoří Městského klubu v Litovli a podpoříte nás 
svým potleskem.                        Kelt Grass Band 



Příjemné kulturní odpoledne strávilo 35 seniorů na bese-
dě s reprezentanty Smíšeného pěveckého sboru KANTI-
KA, panem Vlastimilem Nedomou, zakladatelem sboru a paní Irenou 
Blektovou současnou sbormistryní, ve středu 21. dubna. Ti si s sebou 
přinesli řadu fotografií, kronik a materiálů z více než čtyřicetiletého pů-
sobení sboru a také nástroje, na které nám předvedli čtyři hudební ukáz-
ky. Ty prokreslily zajímavé vyprávění o vzniku sboru v Chudobíně 
v pohnuté době po událostech roku 1968, přesun do Litovle a také jeho 
významné členy, bohužel i ty, kteří už dnes nejsou mezi námi. Během 
své činnosti nastudoval sbor na 250 skladeb nejrůznějších žánrů a měl 
247 vystoupení, z toho 70 přímo v Litovli. Desetkrát účinkoval sbor i 
v cizině, nejčastěji v polských Katovicích a Krakově, německé Míšni a 
v partnerském městě Revúca na Slovensku. Po 35 letech úspěšné práce 
se sborem předal pan Nedoma symbolicky dirigentskou taktovku paní 
Blektové a už za její éry KANTIKA uskutečnila tři nezapomenutelné 
zahraniční zájezdy do holandského Windschofenu, na soutěž 98 pěvec-
kých sborů do Itálie a do německého Kolína. Řada soutěžních přehlí-
dek, nahrávání CD, vystoupení na XIV. všesokolském sletu v Praze, or-
ganizace přehlídky CANTICUM a další akce pak byly také vzpomenuty 
a doplněny úsměvnými příhodami. Jedním z významných počinů z po-
slední doby bylo nastudování díla „Missa in Es“ MUDr. Martínka, které 
bylo oslavou 40 let trvání sboru. Nejvyšší počet členů sboru byl v době 
jeho přestěhování do Litovle (52), bohužel, dnes má sbor jen kolem 25 
členů a dalších zájemců pomálu.  

Je zřejmé, že PS KANTIKA se stal za léta své úspěšné činnosti neod-
dělitelnou součástí kultury v Litovli a jeho úspěchy se město může prá-
vem pyšnit. Seniorklub touto besedou zahájil cyklus přednášek a besed 
s významnými reprezentanty litovelského kulturního života, které 
mnohdy málo známe, ale poznat bychom měli, protože bez nich by ži-
vot v našem krásném městě byl významně ochuzen. Těšíme se na shle-
danou v podzimním pokračování takovýchto příjemných a srdečných 
posezení.  

Ve středu 28. dubna se opět jelo na výlet na kole. Počasí akci přálo, a 
tak se 27 účastníků vydalo na cestu přes Šargoun, Lhotu u Nákla, Střeň, 
Pňovice, Dětřichov, Červenku až do Tří Dvorů, kde byla zastávka na 
občerstvení. Původně měla být trasa mnohem kratší, ale nakonec toho 
bylo na 24 kilometrů. Mnozí setrvali „U tří zlatých trojek“ poněkud dé-
le, až přišel čas i na večeři. Nálada byla na jedničku, a vysloveno přání, 
uspořádat alespoň ještě jeden podobný výlet do konce pololetí. Splní-
me, jak zjistíte, když dočtete tento sloupek až do konce.  

Litovelští senioři si to zkrátka umí vybrat. Když je nádherné počasí, 
jedou na zájezd, když prší, jsou pěkně v suchu na přednášce. Ale teď 
podrobněji. V úterý 11. května absolvoval plný autobus seniorů zájezd 
na Buchlov, do Buchlovic, archeoskanzenu v Modré a na Velehrad. Vše 
klapalo nad očekávání, nespadla ani kapka a zážitky byly přenádherné. 
Navíc zapálení průvodci po památkách naladili příjemně, chutný byl i 
oběd, proto k dobré náladě nescházelo vůbec nic. Podařilo se uspokojit 
téměř všechny zájemce o výlet, takže i tady vládla spokojenost. Věříme, 
že se podaří uskutečnit letos ještě zájezd v podzimních měsících, trasu 
už vybíráme a rádi posoudíme i vaše tipy. 

 
O den později už za deštěm uplakaného odpoledne se na padesát seni-

orů sešlo v Malém sále Záložny na zajímavé přednášce litovelského his-
torika pana Lubomíra Šika „Litovelské kostely, kláštery a hřbitovy“, do-
plněné fotografiemi a pohlednicemi těchto památek, které k promítnutí 
připravil Mgr. Robert Najman, předseda Muzejní společnosti Litovel-
ska. Výklad všechny upoutal, a tak si ani nevšimli, že se akce protáhla 
na celé dvě hodiny. Mnozí Litovelané si zavzpomínali na svá mladší 
léta, kdy ještě stavby měly poněkud jinou podobu, a ta jim v paměti zů-
stala zachována. Nejvíce se změna dotkla Starého Města, odkud zcela 
zmizel kdysi známý hřbitov. Je dobré si občas připomenout, jak se časy 
mění a my, bohužel, s nimi. 

 
Jaké akce plánujeme na červen? Tolik žádaný cyklovýlet bude ve 

středu 9. 6., a má dokonce i motto: „Za loštickým tvarůžkem“. Odjíždí-
me ve 14 hodin od DPS, směr Nové Zámky, Nové Mlýny, Doubravice, 
Moravičany do Loštic. Pokud se nám zadaří, můžeme navštívit Muze-
um tvarůžků, nakoupit si je do zásoby a občerstvit se. Zpět se vydáme 
přes Řimice, Mladeč, Sobáčov, případně původní trasou zpět domů. 
Celkem jde asi o 30 kilometrů nenáročným terénem. Pojeďte s námi a 
vyzkoušejte si svoji kondici! 

Chceme také upozornit na zajímavou akci Muzejní společnosti Lito-
velska, o.s. V sobotu 19. června pořádá autobusový zájezd pod ná-
zvem „Historie dopravy“, kdy účastníci postupně navštíví Muzeum ko-
čárů v Čechách pod Kosířem, tamtéž i Hasičské muzeum, Zahradní že-
leznici Karla Váni ve Střížově a Veterán muzeum ve Slatinicích. Od-
jezd je v 8 hodin z náměstí a přihlásit se můžete v Muzeu Litovel do 6. 
6. 2010. Bližší informace najdete v naší skříňce v Husově ulici a 
v těchto novinách. 

Setkání s představiteli města se pomalu stávají tradicí. Tentokrát se 
uskuteční ve středu 23. června od 15 hodin ve Školní jídelně Studentů. 
Průběh bude obvyklý, chystáme však i možnost jiného typu občerstvení 
a hudbu k poslechu i k tanci. Proto se každý bude tentokrát podílet i fi-
nančně, symbolickou částkou 30,- Kč. Těšíme se na vás!   

Je neuvěřitelné, jak ten čas letí! Končíme další plaveckou sezónu při 
plné spokojenosti s organizací ranního plavání pro seniory. Poděkování 
patří nejen Radě města Litovel, která je této aktivitě nakloněna, ale pře-
devším vedení ZŠ Vítězná a jmenovitě řediteli, Mgr. Blahoslavu Mel-
hubovi. Ti nám umožnili se relaxovat dvakrát týdně a to nejen v bazénu, 
ale i v nově zřízené parní lázni, která podle mínění všech  
„plavajících“ seniorů, nemá chybu. Věříme, že i od září se opět najde 
termín pro umožnění těchto příjemných a tak potřebných aktivit.        hj 

Dne 17. 6. 2010 se dožívá úctyhodného  
životního výročí – 90 let –  

paní Anežka Blechtová,  
bývalá pracovnice Papcelu Litovel. 

 
Hodně zdraví a osobní pohody do dalších let  

života jí přejí  
synové Ivan a Milan s rodinami. 

 
V měsíci červnu oslaví krásné kulaté výročí – 
70 let – bývalý hráč a nyní trenér mládeže  

oddílu kuželek  pan Antonín Horký.   
Byl aktivním hráčem I. i II. mužstva po dobu 25 
let. V oddíle kuželek pracoval též jako předseda 
a člen výboru kuželek po mnoho let a má velké 
zásluhy na celé úspěšnosti tohoto oddílu.  
Toníku, my, přátelé a kamarádi, Ti moc děku-
jeme za práci a reprezentaci, kterou jsi pro nás 
odvedl. Přejeme Ti ještě mnoho krásných a 
plodných dnů v osobním, rodinném a sportovním životě. Ať Ti zdraví 
slouží a kužely hodně padají.  

Kamarádi a celý výbor oddílu kuželek TJ Tatran Litovel 

 
V červnu se dožívá krásného životního jubilea  

paní Jarmila Cholinská. 
Hodně tvůrčích nápadů, veselou mysl a zdraví ať jí slouží i nadále. 

Paní Cholinské přeje vše nejlepší redakce Litovelských novin. 
 

ZLATÁ SVATBA 
Dne 4. 6. 2010 uplyne již 50 let, kdy si své ANO řekli  

slečna Růženka Přidalová a pan Zdeněk Kučera. 
Celá velká rodina jim oběma přeje vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a 

spokojenosti.          Za celou rodinu Dana. 

V rámci programu „Obnova staveb 
drobné architektury místního význa-

mu v Olomouckém kraji“ v roce 2010 právě probíhá akce „Obnova kří-
že ve Vísce“, jejíž dokončení se plánuje v září 2010. Celkové náklady 
činí 128 500 Kč a akce je spolufinancována Olomouckým krajem ve 
výši 50 000 Kč. Restaurování provádí sochař a restaurátor Igor Werk-
mann. Cílem navrhovaného restaurátorského zásahu je oprava a záchra-
na památky místního významu a uchování její kulturně historické hod-
noty pro další generace.                                                     Tisková zpráva 



SPORT  SPORT  SPORT  

TOULKY LITOVELSKÝM POMORAVÍM 
Memoriál Jiřího Marka  

V sobotu 5. června 2010 pořádá Klub českých turistů TJ Tatran 
Litovel ve spolupráci s Rodičovským sdružením při ZŠ Jung-
mannova 11. ročník turistického pochodu Toulky Litovelským 
Pomoravím. Start a cíl pochodu jsou v Litovli na ZŠ Jungman-
nova od 8 do 10.00 hodin. Trasy jsou vedeny novozámeckým 
areálem CHKO Litovelské Pomoraví. Na čtyřech kontrolních 
stanovištích bude účastníkům do propozic otisknuto pamětní 
razítko. V cíli čeká odměna - pamětní list a malé občerstvení.  

               Zvou pořadatelé 

V měsíci dubnu kuželkáři ukončili úspěšnou sezónu. V mužské soutě-
ži v Severomoravské divizi se A-mužstvo umístilo na 5. místě. V kraj-
ském přeboru Olomouckého kraje se B-mužstvo umístilo na 8. místě, v 
hodnocení soutěže jednotlivců v krajském přeboru s převahou vyhrál 
Jakub Mokoš s průměrem 441 poražených kuželek, což je vynikající 
výkon. V Olomouckém okresním přeboru se umístilo D-mužstvo na 2. 
místě a C-mužstvo na 3. místě. Největší radost nám však udělali již tra-
dičně naši dorostenci, kteří ve 2. lize skončili suverénně na 1. místě. 
Dne 29. května odjíždí bojovat do Mladé Boleslavi o postup do 1. ligy.  

Je to velký úspěch dorostenců, jakého nebylo v celé historii našeho 
oddílu dosaženo. Nutno podotknout, že většina dorostenců pomáhala 
herně jak I. tak II. mužstvu. O velký úspěch se zasloužili tito dorosten-
ci: D. Čulík, M. Jindra, T. Truxa, M. Truxa a P. Ščučka.                  K.A.  

Velký úspěch zaslouženě sklidili dorostenci – zleva Martin Jindra, Pa-

trik Ščučka, David Čulík, Martin Truxa se svými trenéry Antonínem 

Horkým a Jaroslavem Čamkem po stranách. Chybí Tomáš Truxa. 

V Litovli je házená skutečně divácky sportem číslo jedna. Házenkáři pr-
voligového Tatranu Litovel dokázali přilákat v uplynulé sezóně na svá 
utkání ve sportovní hale v průměru téměř 250 diváků. Házená je velmi 
rychlý, dynamický sport, plný gólů, zvratů a emocí a tedy velice divácky 
atraktivní. To však naši příznivci již vědí, a tak dokonce dosáhli spolu 
s diváky v Novém Veselí nejvyšší návštěvnosti z celé 1. ligy. Tímto našim 
příznivcům děkujeme a přinášíme krátké ohlédnutí za uplynulou sezónou.  

Muži 
Před sezónou převzal družstva velezkušený olomoucký trenér Lubomír 

Krejčíř. Zároveň však se svou činností skončila řada starších zkušených 
hráčů. „Omlazený kolektiv měl po doplnění hráčů ze Zubří (Malina, Štěp-

nica, Mičola) solidní složení i tréninkovou morálku a dával předpoklady, 

že můžeme produkovat pohlednou házenou se solidními výsledky,“ uvedl 
trenér Krejčíř. Cílem týmu bylo umístit se v horní polovině tabulky. Po 
vydařené přípravě a euforii z úspěchu na domácím turnaji však přišla rea-
lita. Družstvo postihlo několik dlouhodobých zranění klíčových hráčů - 
postupně J. Číhal,  J. Malina a M. Havlíček. To samozřejmě mělo negativ-
ní vliv na výkony i výsledky celého týmu. Podzimní část muži zakončili 
na 6. místě s 5 výhrami a 6 porážkami. Mrzely především dvě těsné poráž-
ky v Košutce a Karviné.  

Zimní příprava spěla rychle k jarním odvetám. Na začátek přišlo smolné 
domácí utkání s Chodovem, které jsme prohráli o jediný gól v poslední 
minutě a následovala dvě prohraná těžká utkání u soupeřů. Celek se začal 
pohybovat v sestupovém ohrožení, ale hráči ani trenéři neztráceli hlavu. 
Následující 3 utkání totiž přinesla hned 5 bodů, dobrou formu muži potvr-
dili především vydřenou remízou v Ostravě. S výhrou v Náchodě se moc 
počítat nedalo, pak si však tým poradil doma s juniory Karviné. Nejlepší 
utkání ale muži sehráli v Bystřici pod Hostýnem. Domácí celek přehráli ve 
všech činnostech a vyhráli 40:32. Udržení soutěže už bylo jisté, a tak se 
tým mohl soustředit na boj o celkové 5. místo. Domácí prohra s Kostel-
cem však potvrdila, že na tohoto nejbližšího soupeře neumíme. Poslední 
utkání v Napajedlech už žádné body nepřineslo a tak se muži umístili s 19 
body nakonec na 8. místě tabulky.   

Trenér Krejčíř odvedl u týmu kus dobré práce. Především se povedlo 
zapracovat na herní disciplíně a organizaci hry. Velká většina hráčů šla 

výkonnostně nahoru. Největší slabinou zůstává obrana. To je však u tak 
mladého týmu a navíc k řadě zranění pochopitelné.  

Letos za muže nastoupili tito hráči: Habermann, Kráčmar, Orság, Sléha 
M. – Barabáš, Havlíček, Šuba, Zapletal, Hanák, Kuchař, Malina, Sléha F., 
Číhal, Čtvrtníček, Konšel, Kyryljuk, Macek, Mičola, Pohlmann, Schmalz 
a Štěpnica. 

Oporami družstva byli především Jakub Schmalz - nejlepší střelec se 
130 brankami, David Barabáš – rychlé a obětavé pravé křídlo (76 branek), 
Jiří Mičola – skvělý v uplatňování originálních řešení (61 branek), Tomáš 
Macek – talentovaný mladý hráč (36 branek) a Petr Habermann – spoleh-
livý a zkušený brankář.   

 
Dorostenci 
Další druholigovou sezónu úspěšně odehráli starší dorostenci. Vzhle-

dem k odchodu velkého počtu hráčů před sezónou tentokrát nestartovalo 
samostatné družstvo mladších dorostenců, a tak především pro ty mladší 
to nebyla jednoduchá situace. Počáteční obavy však tým vedený trenéry 
V. Sitárem a S. Müllerem rychle rozptýlil. Hráči často trénovali společně 
s muži, připravenost hráčů tak šla vzhůru, naopak tím trochu utrpěla sou-
hra. Na podzim dokázali dorostenci pětkrát vyhrát, jednou remizovat a 5 
utkání prohráli. Cenné byly výhry nad Frýdkem-Místkem a remíza v Rož-
nově, překvapivá však byla domácí porážka s Maloměřicemi.   

Po zimní přestávce dorostenci začali domácí těsnou prohrou s Hranice-
mi, ale pak následovala série 5 výher za sebou. Tou nejcennější byla výhra 
o jeden gól v Olomouci. V dalších 5 zápasech dorostenci vyhráli ještě tři-
krát a k podzimním 11 bodům tak přidali na jaře dalších 16 bodů. Celkově 
to znamenalo pěkné 4. místo v tabulce druhé ligy.   

Za dorostence nastupovali: Sléha M., Krejčí – Albrecht, Aleš, Navrátil, 
Nedoma, Sléha J., Dokládal, Anton, Čapák, Gottfried, Janáček, Konšel, 
Robenek, Šmíd. Oporami byli především Matěj Konšel (165 branek), Ja-
kub Anton (152), Jan Gottfried (93) a brankář Marek Sléha.  

Další mládežnická družstva dohrají své soutěže až v průběhu června, 
jejich vyhodnocení přineseme v červencovém čísle.  

Veškeré informace z házené naleznete na www.hazenalitovel.wz.cz.      
                                                                                               Radovan Šimek 

Současná ekonomická krize se samozřejmě projevuje také ve financo-
vání sportu. Nejinak je tomu v Litovli. „Zkrácení rozpočtu pro TJ Tat-

ran Litovel ze strany Města, které tak učinilo s ohledem na finanční si-

tuaci a očekávané snížení příjmů, bohužel nejvíce postihlo právě házen-

kářský oddíl, meziročně cca o 150 tis. Kč,“ uvedl předseda oddílu ing. 
Karel Zmund. Litovelská házená je totiž závislá na sportovní hale 
(roční nájem cca 200 tis. Kč) a také na cestování po celé republice. 
Oboje navíc značně zdražuje a ke sníženým příjmům oddílu se tak při-
dávají i zvýšené náklady. „Rozhodně bychom však nechtěli opustit 1. 

ligu, také kvůli našim příznivcům, kterých bývá vždy plná hala. Děláme 

sport i pro jejich zábavu,“ dodává Zmund. Od úrovně mužské soutěže 
se také odvíjí mládežnická základna. Házenkáři jsou nyní největším 
sportovním oddílem ve městě a velkou měrou tak přispívají k výchově 
dětí a mládeže. „Bude to však znamenat sehnat více financí od sponzo-

rů, budeme rádi za každý přípěvek. Na oplátku můžeme nabídnout na-

příklad reklamní prostor,“ říká předseda oddílu. V nejhorším případě 
by však nedostatek financí mohl vést až k odstoupení z rozehraného 
ročního první ligy 2010/2011.                                      Ing. Karel Zmund 




