
V letošním roce si připomínáme 60. výročí 
jednoho z největších a nejvýznamnějších lito-
velských podniků. Ano, Papcel Litovel existu-
je už 60 let. A to je důvod pro ohlédnutí se 
zpět do minulosti a také významný podnět ke 
zmapování bohaté historie podniku. A litovel-
ské muzeum je k tomuto úkolu přímo předur-
čeno. 

 
Hlavní náplní plánované výstavy bude obdo-

bí let 1950 - 2010. Při přípravě spolupracuje-
me i s bývalými a současnými zaměstnanci 
Papcelu Litovel, abychom vytvořili co nejvě-
rohodnější obraz závodu, významného pro ce-
lý region. Nemůžeme však oslovit všechny za-
městnance, kterých prošlo závodem několik 
tisíc. Proto se touto formou obracíme na 
všechny, jejich životní cesta byla s podnikem 
Papcel spojená a kterým není minulost litovel-
ského závodu lhostejná. Pomozte nám při pát-
rání - hledáme fotografie, mapy, plány, mode-
ly, menší výrobky, razítka, patenty, starší pod-
nikové noviny, propagační a studijní materiá-
ly, odborné publikace vydané pracovníky Pap-
celu, kuriozity, výkresy, videozáznamy, doku-
menty, vzpomínky pamětníků a jiné. Uvítáme 
ale také kroniky jednotlivých kolektivů BSP, 
oficiální závodní kroniku, ocenění, řády, vy-
znamenání, diplomy, vlaječky, odznaky, pod-

nikovou standartu, znak - i toto vše je historií a 
dokladem práce i života v podniku. Materiály 
pro základní kostru výstavy se nám již podaři-
lo díky spolupráci s vedením a.s. Papcel shro-
máždit, přesto nám chybí zdokumentovat ně-
které úseky vývoje podniku. Vaše případné 
doplnění proto velice uvítáme. Také vzpomín-
ky a znalosti z vašeho působení v závodě jsou 
pro nás stejně hodnotné jako hmotné doklady 
o výrobní činnosti. 

 
Máme v úmyslu představit rovněž období 

před rokem 1950. Zajímá nás období od konce 
19. století a celá 1. polovina 20. století. Na 
místě dnešního Papcelu stávala dříve flokárna 
Eduarda Suchomela (založena 1872) a Mekis-
kova továrna na plechové zboží (založena 
1875). Ta byla na místě flokárny Eduarda Su-
chomela od roku 1905 až do znárodnění v roce 
1947. I o těchto závodech shromažďujeme in-
formace a předměty, které se k nim vztahují - 
fotografie, katalogy výrobků a zboží, letáky, 
inzeráty, vzpomínky bývalých zaměstnanců aj. 
Pokud vlastníte cokoli, co je s historií dřívěj-
ších podniků spojeno, zapůjčením nám uděláte 
radost a vás jistě potěší zájem návštěvníků o 
vystavované. Zápůjčka bude po dohodě obou 
stran na dobu trvání výstavy, tedy nejpozději 
do konce ledna 2011. 

Máte-li chuť přispět čímkoliv výše uvede-
ným na připravovanou výstavu, kontaktujte nás 
e-mailem: muzeum-@muzeumlitovel.cz, tele-
fonicky: 585 341 465 nebo osobně v litovel-
ském muzeu - 1. patro denně od středy do ne-
děle od 9 do 17 hodin, nejpozději do 19. září 
2010. Po tomto datu už nebude možné Vaše 
předměty nebo příspěvky do výstavy začlenit. 

 
Výstava bude slavnostně zahájena vernisáží 

dne 6. října v 17.00 hodin. Přístupná pro veřej-
nost bude od 7. října do 23. ledna 2011. (Od 
středy do neděle vždy v době 9.00 – 16.00 ho-
din. Po domluvě je možná i jiná doba zpřístup-
nění výstavy.) 

Vaši muzejníci Mgr. Zdeňka Frištenská, 

Mgr. Robert Najman 

 Z obsahu: 

Už třetí rok mají obyvatelé 
Litovelska možnost setkat se 
s europoslancem ing. Janem 
Březinou na některém ze zají-
mavých, trochu zapomenu-
tých, míst v okolí Litovle. Po 

Pardusce a Rampachu bude letos setkání pod 
Třesínem na „Plavatisku“. 

Pod 345 m vysokým Třesínem (nad Mladčí), 
v místě, kterému místní neřeknou jinak než  
„Plavatisko“, bude europoslanec ing. Jan Březi-
na v pátek 27. srpna 2010 v době od 15 do 17 
hodin odpovídat na otázky týkající se Evropské 
unie. Na účastníky čeká drobné občerstvení a 
dáreček. Setkání se koná za každého počasí. Na 
projekt je poskytnut finanční příspěvek v rámci 
informační sítě EUROPE DIRECT. 

Akci podporuje Město Litovel. 

1950 – 2010 

• LITOVELSKÝ OTVÍRÁK 
• FESTIVAL NA BOUZOVĚ 
• ŘÁDĚNÍ VANDALŮ 
• KURZY – NABÍDKA MK 
• CESTOPIS O INDII  
• PLAVECKÉ KROUŽKY 
• FOTBALOVÉ ODDÍLY 

Společnost .A.S.A. odpady Litovel ozna-
muje, že SBĚRNÝ DVŮR bude z důvodu 
rekonstrukce příjezdové komunikace uza-
vřen až do 15. srpna 2010. 



Město Litovel zahájilo v červnu 2010 projekt dostavby jednotné kana-
lizace v Litovli a intenzifikace ČOV, na nějž získalo dotaci z fondů Ev-
ropské unie (z Fondu soudržnosti) a ze Státního fondu životního pro-
středí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.  

Zhotovitelem stavby se staly společnosti STRABAG a.s. a Metrostav, 
a.s. jako členové „Sdružení Litovel – kanalizace a ČOV“, technický do-
zor nad stavbou bude zajišťovat Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.
s. a pro stavbu je dále zajištěn koordinátor bezpečnosti práce a autorský 
dozor projektanta. Předání staveniště proběhlo dne 3. 6. 2010 a dílo by 
mělo být dokončeno v listopadu 2011.   

Náklady na stavbu činí 118 mil. Kč, z nich převážnou část uhradí Ev-
ropská unie a Státní fond životního prostředí ČR, na část nákladů získa-
lo Město Litovel od Státního fondu životního prostředí ČR zvýhodně-
nou půjčku a zbývajících přibližně 15 % nákladů bude hrazeno z roz-
počtu Města Litovel. Další investicí hrazenou z těchto fondů je revitali-
zace Olomouckého rybníka.                                           Ing. R. Milčická 

Město Litovel zahájilo v březnu 2010 projekt revitalizace Olomouc-
kého rybníka a rekonstrukce napájecí stoky. Na realizaci projektu získa-
lo dotaci z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj) a ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životní prostředí.  

Zhotovitelem stavby se stala Stavební firma Vymětal s.r.o., technický 
dozor nad stavbou zajišťuje Ing. Jaroslav Mádr a pro stavbu je dále za-
jištěn autorský dozor projektanta. Předání staveniště proběhlo dne 11. 
3. 2010, stavební práce by měly být dokončeny v prosinci 2010 a ná-

sledně do listopadu 2013 bude zhotovitelem zajišťována povýsadbová 
péče.   

Náklady na stavbu činí 4,8 mil. Kč, z nichž převážnou část uhradí Ev-
ropská unie a Státní fond životního prostředí ČR a zbývajících přibližně 
10 % nákladů bude hrazeno z rozpočtu Města Litovel.   Ing. R. Milčická 

Mnozí obyvatelé Litovle si jistě začátkem července všimli, že na radnici 
visí mimo městskou a státní vlajku ještě jedna, červeno-žlutá 
s moravskou orlicí uprostřed. Jde o historickou moravskou zemskou 
vlajku a město Litovel se tímto velice sympatickým aktem připojilo  
k více jak sedmdesáti moravským městům a obcím, které u příležitosti 
Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje touto formou vyjádřily 
úctu oběma věrozvěstům, hrdost na dějiny Moravy a sounáležitost s re-
gionem. Vznik této vlajky se datuje do roku 1848, kdy poslanci morav-
ského zemského sněmu schválili v nové moravské ústavě znak a zemské 
barvy. „Země moravská podrží dosavadní svůj erb zemský, totiž orlici 
vpravo hledící, v poli modrém a červenozlatě kostkovanou. Zemské 
barvy jsou zlatá a červená.“ Od stanovených zemských barev byla ná-
sledně odvozena moravská zemská vlajka, kterou tvoří dva vodorovné 
pruhy. Horní pruh je žlutý, spodní červený. V současné době, tj. na po-

čátku 21. století, začínají moravští vlastenci na moravskou zemskou 
vlajku, z důvodu odlišení od jiných podobných vlajek, přidávat i mo-
ravský zemský znak. Impulsem „Za vyvěšování moravské zemské vlaj-
ky“ je iniciativa Moravské národní obce, občanského sdružení přízniv-
ců historie, kultury a tradic Moravy. Jejím posláním je poznáváním, stu-
diem a propagací historických hodnot, památek a tradic Moravy přispět 
k posílení moravského národního povědomí, k trvalému rozvoji svébyt-
nosti moravské společnosti a k návratu Moravy na místo, které ji ve 
střední Evropě náleží. My musíme vyjádřit uspokojení, že k této aktivitě 
se připojilo i město Litovel a doufáme, že tento akt hrdosti, svébytnosti 
a suverenity se stane tradicí nejen při příležitosti Dne slovanských věro-
zvěstů, ale i při jiných významných dnech a svátcích vztahujících se 
k naší zemi. 

Mirko Spurník 

Ve městě Litovli a v místních částech bylo v průběhu čer-
vence 2010 zaznamenáno mimo jiné i spáchání těchto udá-
lostí: 

Dne 2. července 2010 D.J. odcizil ze dvora domu v Litovli 
2 jízdní kola, pak roztrhl síť otevřeného okna a chtěl se vloupat do domu. 

Dne 7. července 2010 v dopoledních hodinách hlídka OO PČR kontro-
lovala v Litovli řidiče, který řídil motorové vozidlo bez vlastnictví opráv-
nění pro skupinu B a navíc pod vlivem alkoholu. 

Dne 7. července 2010 došlo v nočních hodinách k požáru dřevěné chat-
ky v Litovli na Pavlínce na parcele za fotbalovým stadionem. 

Dne 14. července 2010 v odpoledních hodinách řidič J.H. řídil motoro-
vé vozidlo, ačkoliv mu byl rozsudkem Okresního soudu v Olomouci vy-
sloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. 

Dne 16. července 2010 v nočních hodinách řídil v Litovli O.CH. moto-
rové vozidlo po předchozím požití alkoholických nápojů.  

Policie ČR 

Městská televize Litovelský INFOkanál  

vysílání v červenci a srpnu  

premiéra:    středa 30. 6. 2010 v 18.45 hod. 
reprízy:       denně v  6.45, v 11.00, v 18.45 a ve 23.00 hodin 
on-line: http://infokanal.litovel.eu 

Z důvodu nižší sledovanosti TV v prázdninové měsíce, tak jako v mi-
nulých letech, INFOkanál kromě premiérového vysílání z 30.6. nebu-
de vysílat aktuality. Na uvedeném programu budeme pouze obměňovat 
vysílání informačního programu UPC EXPRESS. S průřezem hlavními 
prázdninovými akcemi Vás seznámíme v prvním premiérovém poprázd-
ninovém vysílání, které uvedeme ve středu 8. září v 18. 45 hod.  

 
Děkujeme za přízeň i věcnou kritiku všem pravidelným i nepravidel-

ným divákům, přejeme příjemnou dovolenou a po prázdninách nashle-

danou na obvyklém kanále v obvyklých časech. 

                                                  Tvůrci vysílání Litovelský INFOkanál 

Dne 14. července 2010 zemřel  
v Brodku u Přerova ve věku 82 let  

pan Zdeněk Janků,  
dlouholetý předseda MěNV Litovel. 

Zdeněk Janků vychodil v Litovli základní školu a vyu-
čil se v obchodě. Po vojně byl zaměstnán u Uhelných 
skladů Olomouc jako účetní, v roce 1955 se oženil, 

zůstali bezdětní. Bydlel v Litovli v Červenské ulici. Roku 1958 vstoupil 
do KSČ a po doplnění vzdělání maturitou na ekonomické škole postoupil 
v letech 1971 - 76 až do funkce náměstka ředitele. V roce 1976 krátce při-
jal zaměstnání v n.p. Tesla Litovel jako vedoucí finančního odboru, aby 
byl vzápětí uvolněn do funkce předsedy MěNV. 

Již od roku 1973 byl poslancem MěNV, členem pléna a finanční komi-
se, od 1. 12. 1976 byl zvolen předsedou MěNV a tuto funkci vykonával 
do října 1988, kdy jej vystřídal RSDr. Lubomír Vymětal. Po dlouhou do-
bu se tak účastnil rozhodování o dění v našem městě. 

ČEST JEHO PAMÁTCE! 



77. schůze Rady města Litovel se 
konala dne 24. června 2010 

 
Výběr z usnesení Rady města Li-
tovel. Plné znění usnesení RML a 
ZML je zveřejněno po dobu mini-
málně 15 dní na úředních deskách 
v ulici Husově a trvale na interne-
tových stránkách Města Litovel v 
sekci úřední desky.  
K již přijatým usnesením: 

• Rada města schvaluje nové zve-
řejnění záměru pronájmu lesních 
pozemků dle podmínek Správy 
CHKO Litovelské Pomoraví.      

• Rada města nově souhlasí s uza-
vřením „Smlouvy o právu provést 
stavbu“ mezi Městem Litovel jako 
investorem stavby „Odkana-
lizování místní části Tři Dvory“ a 
vlastníky stavbou dotčených po-
zemků. Jsou to p. M. T. z Ostravy, 
za jednorázovou náhradu 5. 460,- 
Kč, paní A. T. ze Syrovice za 
5.460,- Kč, pan V. K. z Litovle za 
514.885,- Kč, pan V. K. z Litovle 
za 51.885,- Kč a pan Z. R. z Litov-
le za 16.600,- Kč. K vyplacení 
sjednaných náhrad dojde do 15ti 
dnů po podpisu smluv.  
Rada města schvaluje: 

• složení výběrové komise na ak-
ci „Odpočinkové plochy mezi 
obytnými domy ul. Severní v Lito-
vli“: Mgr. Blahoslav Papajk, Ing. 
Karel Zmund, Ing. Pavel Kurfürst, 
náhradníci p. Petr Šrůtek a Ing. 
Zdeněk Potužák. 

• vyplacení odměn ředitelům škol-
ských příspěvkových organizací dle 
předloženého návrhu 

• předložený návrh řešení akce  
„Morava, Litovel – Protipovodňo-
vá opatření, I. etapa“ pro územní 
řízení. Návrh předkládá firma Val-
bek, spol. s r.o., která zastupuje Po-
vodí Moravy, s.p. v rámci realizace 
akce „Morava, Litovel – Protipo-
vodňová opatření, I. etapa“. 

• složení členů komise pro otevírá-
ní obálek a hodnocení nabídek ve-
řejné zakázky „Služby spojené s 
poskytnutím úvěru na dofinancová-
ní stavebních akcí schválených 
ZML“: Ing. Renata Milčická 
(náhradník p. Miroslav Skácel), p. 
Petr Šrůtek (náhradník Ing. Viktor 
Vorel), Mgr. Blahoslav Papajk 
(náhradník Ing. Jan Fiala), Ing. Ro-
mana Ambrožová (náhradník Ing. 
Zdeněk Potužák) a jeden člen za 
RTS a.s. Brno, včetně náhradníka. 
• 
Rada města projednala:  

• nabídku České spořitelny rodi-
čům novorozených dětí – jde o na-
bídku nejvhodnějšího řešení ulože-
ní finančního příspěvku od ML a 
jeho další efektivní správu tak, aby 

byly prostředky spravovány  
v zájmu dítěte, dle představ je-
ho rodičů, případně se zohled-
něním představ města, jako 
dárce. Město v současné době 
nebude systém odměňování 
nových občánků formou zalo-
žení stavebního spoření měnit. 
V případě, že by došlo ke změ-
nám, byl by tento finanční ústav 
první mezi oslovenými. 

• žádosti o příspěvky předkládané 
OŠKS 
 1. p. Z. K. z Nasobůrek žádá o 
příspěvek na přípravu a sportovní 
vybavení dcery M. K., jež je mis-
tryní ČR ve skoku do dálky 
v kategorii dorostenek. RM sou-
hlasí s poskytnutím finančního 
příspěvku 5.000,- Kč.  
 2. p. Z. K. z Nasobůrek žádá o 
příspěvek na výcvik dcery K. 
v jezdeckém umění a náklady spo-
jené s reprezentací, RM souhlasí 
s poskytnutím 3.000,- Kč. 
 3. SDH Savín žádá o příspěvek 
na nákup pohárů a věcných darů 
pro soutěžící družstva hasičské 
soutěže, která se bude konat dne 
31. 7. 2010. RM souhlasí s po-
skytnutím 2.000,- Kč. 

• žádost firmy Viktor Kohout 
BAVI o pomoc při konání VII. 
ročníku celoměstské akce „
Litovelské slavnosti“ a vyhovuje 
žádosti v těchto bodech: 
 a) možnost užívání prostor budo-
vy radnice a dvoru radnice 
 b) zábor náměstí, prostranství 
před Muzeem, parku Míru a parku 
před GJO 
 c) vyhradit parkoviště v ulici 
Příčná pro parkování návštěvníků 
akce; 
 d) pomoc Odboru dopravy MěÚ 
Litovel s uzavírkou náměstí a 
změnou značení pro tento den 
(musí být podána samostatná žá-
dost) 
 e) pomoc strážníků Městské poli-
cie Litovel při dopravní situaci 
 f) schválení úklidu radniční věže 
před akcí a zapůjčení radniční vě-
že pro tradiční výstupy na ochoz 
věže a dále k večerním prohlíd-
kám věže, odpuštění odvodu ze 
vstupného pro Město Litovel 
(vzhledem k odpuštění odvodu 
bude BAVI hradit náklady na 
úklid radniční věže) 
 g) udělení výjimky z OZV č. 
3/2008 o zákazu konzumace alko-
holických nápojů pro centrum 
města a přilehlé ulice. 

• žádost manželů K. a R. P. z Li-
tovle, Ing. T. H. z Čunína a Ing. 
V. K. z  Litovle o pronájem pří-
padně odprodej částí pozemků 
v k.ú. Chudobín Jde o parc.č. 
57/19, o výměře cca 1 194 m2 

z celkové rozlohy 3 839 m2, 
v k.ú. Chudobín, která nava-
zuje na pozemky ve vlastnic-
tví žadatelů. Dále žadatelé 
žádají o pronájem části po-
zemku parc.č. 57/18, o výmě-
ře cca 387 m2 z celkové rozlo-
hy 924 m2, v k.ú. Chudobín, 
za účelem zajištění příjezdové 

cesty k pozemkům. Vedoucí odbo-
ru MHaSI upozorňuje, že požado-
vané pozemky jsou v současné do-
bě v pronájmu ZD Haňovice, takže 
v případě souhlasu rady města je 
bude nutno nejdříve vypovědět. 
Rada města nesouhlasí se záměrem 
zveřejnění odprodeje pozemků, ale 
schvaluje záměr zveřejnění proná-
jmu výše uvedených pozemků. 

• žádost OV Chořelice a občanů 
z místní části Chořelice o přehod-
nocení rozhodnutí RM. Rada města 
usnesením č. 1532/76/1 souhlasila 
s konáním 5 sousedských posezení 
vždy v pátek od 18.00 hodin do 
01.00 hodin a pro ostatní pátky 
v měsících červen, červenec a sr-
pen stanovila dobu ukončení těchto 
posezení ve 22.00 hodin. Nyní ob-
čané místní části Chořelice (celkem 
124 podepsaných občanů) žádají o 
změnu rozhodnutí, a to u těch po-
sezení, pro která byla stanovena 
doba ukončení ve 22.00 hodin, aby 
tato doba byla posunuta na 24.00 
hodin. Rada města revokuje své 
usnesení č. 1532/76/1 s tím, že plně 
vyhovuje žádosti OV Chořelice a 
124 podepsaných občanů Chořelic, 
aby doba ukončení sousedských 
posezení byla posunuta na 24.00 
hodin. Současně v souladu s OZV 
č. 1/2007 uděluje pro tyto akce vý-
jimku a souhlasí s jejich ukonče-
ním v požadovanou dobu. 

• petici občanů místní části Tři 
Dvory. Petice podpořená celkem 
239 občany je proti cyklistické 
stezce, jež by měla být vedena le-
sem z místní části Tři Dvory do Li-
tovle. Chtějí, aby cyklostezka byla 
vedena podél silnice. Rada města 
bere jejich petici s podivem na vě-
domí, neboť výstavba této cyklos-
tezky se začala před několika lety 
připravovat právě na základě po-
žadavků občanů místní části Tři 
Dvory. Projekt na cyklostezku je 
již připraven a jde o napojení na 
mezinárodní cyklostezku.  
Rada města vzala na vědomí:  

• informaci ČSAD a.s. o plánova-
né rekonstrukci autobusového ná-
draží v Litovli 

• informace z jednání bytové ko-
mise a schvaluje navrhované pro-
nájmy.  
Rada města souhlasí:  

• s pronájmem pozemku parc.č. 

479/21 ostatní plocha, o výměře 
8 369 m2, v k.ú. Litovel, občanské-
mu sdružení Krásná Morava, se 
sídlem v Olomouci, na dobu urči-
tou 10 let, za roční nájemné ve výši 
50.000,- Kč, za účelem vybudování 
kempu – za restaurací na Loděnice 

• s pronájmem části pozemku parc.
č. 803 ost. plocha, o výměře 212 
m2 lokalita Pavlínka v Litovli paní 
J. S. z Červenky a paní K. J. 
z Černé Vody, na dobu neurčitou, 
s účinností od 1. 7. 2010, za cenu 
2,- Kč/m2/rok, za účelem zřízení 
zahrádky. Rada města současně 
souhlasí s oplocením pozemku.  
Rada města nevyhovuje: 

• žádosti pana A. D. z Litovle o 
souhlas s umístěním reklamního 
poutače s nápisem „bowling, re-
staurace, zahrádka“ ve svislém 
směru na komín teplárny 

• žádosti občanského sdružení Po-
mník zakladateli města o finanční 
spoluúčast na kulturně-spole-
čenském projektu. Projekt OS PO-
MNÍK ZAKLADATELI MĚSTA 
se dotýká měst, která založil Pře-
mysl Otakar II. Žádají o příspěvek 
50.000 – 100.000,- Kč do veřejné 
sbírky na ztvárnění a instalaci so-
chy „krále železného a zlatého“ 
v historickém jádru Vysokého Mý-
ta. Rada města lituje, avšak z důvo-
dů tíživé finanční situace nelze po-
žadovaný příspěvek poskytnout.  
Rada města souhlasí: 

• s výsledky výběrového řízení a 
uzavřením smlouvy o dílo na reali-
zaci akce „Litovel – regenerace síd-
liště Vítězná, III. etapa“, se staveb-
ní firmou CARMAN a.s., Uničov 

• s udělením výjimky z nejnižšího 
počtu žáků pro Základní školu a 
mateřskou školu Nasobůrky pro 
školní rok 2010/2011. Současně 
souhlasí, že rozpočet školy navýší 
z rozpočtu města o částku 
205.900,- Kč na celý školní rok, 
v roce 2010 to bude částka 
69.000,- Kč. 

• s vyplacením odměny ředitelce 
MK Litovel v navrhované výši za 
výtečnou organizaci celoměstské 
akce Hanácké Benátky.  
Rada města nesouhlasí:  

• s uzavřením Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dílo uzavřenou mezi 
ML a firmou STRABAG a.s. Pra-
ha – jde o změnu technologického 
provádění části stavby, jehož dů-
sledkem je navýšení ceny stavby a 
prodloužení lhůty výstavby akce: „
Litovel – ul. Cholinská – stavební 
úpravy I. a II. část“. RM pověřuje 
vedení města jednat s firmou 
STRABAG. 

J.M. 



78. schůze Rady města Litovel  
se konala dne 15. července 2010 
 
Rada města projednala: 

• žádost společnosti Českomorav-
ský štěrk, a.s. Mokrá a souhlasí s 
prováděním hornické činnosti a 
trhacích prací velkého a malého 
rozsahu v dobývacím prostoru 
Nová Ves u Litovle. 
Rada města nedoporučuje:  

• zastupitelstvu města přijmout 
nemovitost – Langův dům – za 
nabízenou cenu a pověřuje vedení 
města jednat o původní prodejní 
ceně nemovitosti. Advokát majite-
le „Langova domu“ sděluje, že 
prodejní cena nemovitosti činí 8,5 
mil. Kč. 
Rada města souhlasí:  

• s uzavřením smlouvy o výpůjč-
ce pozemku parc.č. 330 lesní po-
zemek, o výměře 2 685 m2, v k.ú. 
Nová Ves u Litovle, mezi Městem 
Litovel, Obcí Bílá Lhota a Obcí 
Měrotín, jako půjčiteli a SDH Sa-
vín, jako vypůjčitelem, za stano-
vených podmínek: pozemek nebu-
de pronajímán ani jinak přenechá-
ván do užívání třetím osobám; 
smlouva bude uzavřena od 1. 8. 
2010 na dobu neurčitou; SDH Sa-
vín musí zajistit a dodržovat pod-
mínky lesního zákona; SDH Savín 
musí dle vládního nařízení dodr-
žovat při akcích maximální limit 
pro stanovení hladiny hluku; SDH 
Savín bude vlastním nákladem 
provádět údržbu vypůjčeného po-

zemku a na něm se nacháze-
jících objektů; SDH Savín 
bude vlastním nákladem hra-
dit spotřebu energií a pravi-
delnou platbu za elektroměr, 
který bude převeden na SDH 
Savín; SDH Savín bude do-
držovat ustanovení obecně 
závazných protipožárních a 
hygienických předpisů. 

•s konáním níže uvedených akcí a 
v souladu s OZV č. 1/2007 udělu-
je pořadatelům výjimku a souhlasí 
s ukončením akcí v požadovaných 
časových termínech. Dále RM pro 
akci pořadatele Papcel a.s. Litovel 
uděluje výjimku z OZV č. 3/2008 
o zákazu konzumace alkoholic-
kých nápojů na veřejném pro-
stranství.  
- 7.8.2010 od 8.00 do 02.00 hod. 
hřiště v Chořelicích, turnaj v malé 
kopané, pořadatel: Oddíl malé ko-
pané Chořelice. 
- 14.8.2010 od 9.00 do 24.00 hod. 
areál pivovaru Litovelský otvírák, 
pořadatel: FESTPRO spol. s r.o. 
Olomouc. 
- 27.8.2010 od 16.00 do 24.00 
hod. areál volejbalového hřiště za 
GJO, Sportovní den, pořadatel: 
Papcel a.s. Litovel. 

• s uzavřením „Darovací smlou-
vy“, na základě které firma EL-
PREMO, spol. s r.o. Olomouc 
Městu Litovel daruje hotovost ve 
výši 20.000,- Kč na financování 
úpravy stanoviště kontejnerů na 
tříděný odpad v Litovli ul. Nová 

• s výsledkem hodnocení a 
doporučením komise pro vý-
běr zhotovitele veřejné zakáz-
ky: „Rekon-strukce fasády 
obytného domu Litovel, Bos-
kovicova 785/2, 785/4, II. eta-
pa“ a souhlasí s uzavřením 
smlouvy o dílo s vybraným 

uchazečem Litovelská stavební 
spol. s r.o. 
Rada města nevyhovuje: 

• Moravský národní kongres, o.s. 
žádá o příspěvek na vydání Mo-
ravského historického sborníku. 
Rada lituje, avšak není ve finanč-
ních možnostech města požadova-
ný příspěvek poskytnout. 

• Seniorklub Litovel žádá o navý-
šení schváleného finančního pří-
spěvku na zajištění pobytu delega-
ce seniorů z Revúce v Litovli 
z částky 5.000,- Kč na 10.000,- 
Kč. Rada žádosti o navýšení pří-
spěvku nevyhovuje 

• nabídce nakladatelství na pre-
zentaci Litovle v připravovaném 
turistickém průvodci Olomoucko-
Haná, jehož 1. vydání bude uve-
deno na trh v lednu 2011 na vele-
trhu Regiontour v Brně. RM na-
bídku na placenou prezentaci 
v připravov. průvodci nepřijímá. 
Rada města schvaluje: 

• předložený návrh smlouvy o dí-
lo uzavírané mezi ML a společ-
ností .A.S.A. TS Prostějov, s.r.
o. – jde o terénní úpravy v lokalitě 
Nasobůrky, dle projektové doku-

mentace vypracované společnos-
tí .A.S.A.  

• uzavření kupní smlouvy mezi 
ML a panem J. M. z Uničova, dle 
které Město Litovel odkoupí ob-
raz zachycující litovelskou radnič-
ní věž ve směru od ul. Husovy, 
jeho předpokládaným autorem je 
malíř František Slabý z Prahy. 
Kupní cena 9.000,- Kč bude hra-
zena z rozpočtu Muzea Litovel.
Rada města bere na vědomí: 

• informaci o podání nabídky Sta-
vební firmy GLOBAL s.r.o. Lito-
vel na vyhotovení SO 04 plynovo-
du v rámci akce budování technic-
ké infrastruktury v lokalitě Pavlín-
ka, 1. etapa. RM souhlasí s uza-
vřením smlouvy o dílo. 
Rada města vyhovuje: 

• žádosti ředitele závodu  
„Hanácké kolo 2010“, kt. se bude 
konat 28. 8. 2010. RM souhlasí  
s navrhovaným vedením trasy zá-
vodu Litovelským Pomoravím. 

• žádosti p. M. D. z Chudobína o 
prominutí či snížení nájemného za 
pronájem venkovních prostor na 
hřišti v Chudobíně za povolené 
akce, realizované ve spolupráci  
s OV (12. 6., 17. 7. a 18. 9. 2010). 
OV doporučuje jeho žádosti vy-
hovět. RM vyhovuje a promíjí ná-
jemné dle návrhu OV Chudobín.  
V souladu se zákonem na ochranu 

osobních údajů jsou v usnesení 

jména občanů uváděna pouze je-

jich iniciálami.                       J.M. 

Jak ten čas letí! Už je tu zase ohlédnutí za sezónou 2009/2010 v lito-
velské sauně. A že nebyla vůbec jednoduchá. V lednu 2009 byl zveřej-
něn návrh na její pronájem, který byl potom prodloužen až do konce 
března. Jednání s Krajskou hygienickou stanicí o zmírnění požadavků 
na úpravy bazénu v prostoru sauny byla neúspěšná, a tak bylo nutno 
rozhodnout, co dál. V červenci pak Rada města Litovel schválila záměr 
rekonstrukce ochlazovacího bazénku a nemalé náklady na ni byly zařa-
zeny do rozpočtových změn. Vše nakonec dobře dopadlo, a tak díky za 
to moudré rozhodnutí - nezbavovat se rodinného stříbra. 

Rekonstrukce se poněkud protáhla a sezóna byla zahájena až v polo-
vině října 2009. Spokojenost všech klientů je vysoká, zařízení nám mo-
hou všichni v okolí závidět. Asi i proto k nám začali pravidelně za sau-
nováním jezdit její příznivci (-kyně) z Uničova, kde asi tak rozumnou 
radu města nemají. 

I přes kratší sezónu se 137 provozními dny je celkový počet 2 270 ná-
vštěvníků uspokojivý. Jde o docela slušný průměr, který je 15,56 klien-
tů/den provozu. Nejvíce saunujících bylo jako obvykle mezi muži - 
1 660 (průměr 16,35/den), žen přišlo za sezónu 490 (průměr 13,39/
den), společnou saunu navštívilo 120 zájemců (obvykle manželské či 
partnerské dvojice). Nejaktivnější byli zájemci o zařízení v lednu, kdy 
jich přišlo 338 s denním průměrem 20,6; nejslabší byl tradičně červen 
(120 klientů, průměr 9,16). Nejtužší zima asi byla na konci letošního 
února, protože 26. 2. navštívil saunu rekordní počet 31 mužů, nejvíce 
v sezóně. Spokojenost s dokonalejším provozem byla maximální, pro-
blémy žádné. Proto dík i řediteli Technických služeb Ing. Karlu Zmun-
dovi, který rekonstrukci zařízení obhájil i vybojoval a paní Marušce Ju-
rečkové, za vzornou péči po celou sezónu. 

Také tradičně v závěru několik rad pro ty, kteří  by chtěli se saunou 

začít a přijít brzy mezi nás. Se saunou je totiž třeba začínat zvolna. Sau-
nování se doporučuje jako prevence zejména nemocí horních cest dý-
chacích. Střídání tepla a chladu, kterým organismus v sauně prochází, 
v něm startuje příznivé biologické pochody. Prohřátí organismu vyvolá-
vá zvýšení tvorby ochranných protilátek. Říká se, že sedmý den po sau-
nování začne jejich hladina klesat - právě proto se procedura doporuču-
je nejméně jednou týdně. Jedna návštěva za zimu či jaro nezaručí zpev-
nění vaší obranyschopnosti. Budete se sice cítit dobře, ale dlouhodobý 
efekt se neprojeví. Sauně se také připisuje dobrý vliv na náladu, která je 
pro imunitu také důležitá. Hlavně ve vyčerpávajících zimních měsících 
lze v teple sauny načerpat energii.   

Pokud nemáte s pobytem v sauně žádné zkušenosti, nenuťte se do he-
roických výkonů. Nezkušení vydrží zpravidla jen pár minut, ale ani tato 
na první pohled malá výdrž neznamená, že by tělo bylo nějak výrazně 
ošizeno. Naopak, vyplatí se vám přesně spoléhat na jeho reakce. 
V místnosti s horkým vzduchem zůstaňte tak dlouho, jak vám bude pří-
jemné. Dva až čtyři cykly oteplení a následného ochlazení jsou úplně 
ideální. Při více než čtyřech (a to platí zvláště u začátečníků) riskujete 
malátnost a vyčerpání, ještě delší pobyt v horku je pak zdraví nebezpeč-
ný. Sami na sobě poznáte, jestli jste to nepřehnali – po zdravém sauno-
vání by měla být únava příjemná a měli byste dobře spát.  

Sauna není všemocný lék, ale dokáže organismus připravit na boj  
s nemocemi a její pravidelné užívání podle lékařů snižuje nemocnost 
dětí i dospělých. Přijďte mezi nás, rádi poradíme, aby vás první krůčky 
na neznámé půdě od saunování neodradily, ale naopak pro ně získaly. 
Začínáme opět v září, sledujte proto vysílání městského rozhlasu, který 
přinese podrobnější informace.  

Za zkušené saunářské vlky Jožka Hubáček  



Pracovníci Technických služeb Litovel se denně setkávají s ukázkami 
vandalismu, kdy jsou úmyslně ničeny předměty městského mobiliáře a  
tím i práce řady pracovníků, kteří se o ně starají. Odpadkové koše končí 
v rybnících a Moravě, nerezové vložky z pevně připevněných odpadko-
vých košů jsou ukradeny. V autobusových čekárnách jsou rozbíjeny 
skleněné výplně, květiny v květinových mísách, žardinkách a truhlících 
jsou buď ukradeny, nebo divoce rozházeny po okolí nebo naházeny do 
Moravy, dokonce jsou rozebírány a kradeny dlažební kostky z vozovek. 

Odpočívky na cyklostezkách jsou ničeny rozbíjením laviček, podpa-
lováním košů. Městské veřejné záchody jsou ukázkou (bohužel nezve-
řejnitelnou) odsouzeníhodného chování některých spoluobčanů. Jejich 
opakující se znečišťování nese „rukopis“ stejného pachatele nebo pa-
chatelů a hlavně není výsledkem náhody, ale je zcela evidentně úmysl-
né. A ve výčtu těchto mnohdy nepochopitelných projevů vandalismu by 
se dalo dlouho pokračovat. Největší „nadílka“ přijde vždy po tanečních 
zábavách, diskotékách a návštěvách klubů i barů zejména v pátek a so-
botu, kdy povzbuzení návštěvníci těchto podniků si tak asi vybíjejí pře-
bytečnou energii.  

Když už se městské policii nedaří chytit při činu tyto „hrdiny“, oslo-
vujeme touto cestou také vás, naše spoluobčany: nechoďte lhostejně 
kolem a pomozte nám vymýtit tento nešvar v našem městě!!  

 
Ing. Karel Zmund 

 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MĚSTA JE SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY!! 

Muškáty: po čtyřech dnech vytrhány muškáty z truhlíku na mostu  

u polikliniky, posléze zničen i truhlík, nyní znovu osázeno voskovka-

mi… 

Odpočívka Šargon: za týden po osazení koši byly koše utržené od sto-

janů, rozšlapané, zničené stojany na kola, kolem dokola nepořádek… 

Text a fota: TS Litovel 

Skupina Maxim Turbulenc vznikla v roce 1994 v Klánovicích. Zakládajícími členy skupiny jsou Pa-
vel Vohnout, zvaný Kyklop, Dan Vali a Petr Panocha, zvaný Pancha. Za dobu své existence skupina 
vydala 4 singly, 11 CD a natočila 15 videoklipů. Celkem bylo prodáno na 500 000 kusů nosičů. 

Za zmínku stojí například vydání první autorské desky nesoucí název „Turbulence Dance“. Mezi nej-
větší dva hity patří písničky „Nechci zůstat sám“ z dílny Maxim Turbulenc a cover verze „Báječnej 
chlap“. V původním složení působila skupina do roku 2005, kdy Panchu nahradil nepřehlédnutelný 
Petr Novák, přezdívaný Ajfel. 

Letos přichází zbrusu nové CD „ČECHO DECHO“, v této podobě absolutně neokoukaný Maxim 
Turbulenc. Setkáváte se s titulem, který v Čechách nemá obdoby. Taková pozitivní energie, která Vás 
nezklame, tady ještě nebyla.  

V romantickém areálu NOVÝCH ZÁMKŮ u Litovle v odpoledních hodinách zazpívá Maxim Turbu-
lenc známé hity pro děti. Písničky z výše zmiňovaného CD „Čecho Decho“ vám skupina zahraje ve 
večerních hodinách a po jejich vystoupení se uskuteční minizábava s ROCKOVOU KAPELOU 

STORN. 
Přijďte všichni v pátek 3. září v 17 hodin. Díky podpoře Nových Zámků - poskytovateli sociálních 

služeb a hlavně díky generálnímu sponzorovi MIKROREGIONU LITOVELSKO můžeme uspořádat 
tento koncert pro návštěvníky s VOLNÝM VSTUPEM. Koncert se koná za každého počasí.           -MK- 



Hepatitida typu C 
Dnešní článek jsem připravil o onemocnění, se kterým se v terénu set-

káváme poměrně často. Řeč bude o virové hepatitidě. 
Hepatitida je virové onemocnění jater (zánět). Rozlišujeme několik 

typů, které se označují písmeny A až E. Přitom typy A a E se nepřenáší 
krví a ostatní typy hepatitid jsou přenosné krví a pohlavním stykem. Blíže 
se budu zabývat hepatitidou typu C (HCV), na kterou na rozdíl od typu A 
a B neexistuje očkování a je jedním z nejčastějších zdravotních one-
mocnění u lidí užívajících drogy injekčně. Zatímco u HIV/AIDS se pro-
cento nakažených injekčních uživatelů drog pohybuje okolo 0,05 %, ¨ 
u hepatitidy je to až 30 % uživatelů. Na rozdíl od infekce HIV není hepati-
tida uživateli vnímaná jako velká hrozba. Často o HCV mají mylné infor-
mace a panuje mezi nimi mnoho mýtů o nemoci. Také neznají všechny 
způsoby jak se mohou nakazit, což je škoda, protože se jedná o onemoc-
nění, které může skončit smrtí.   

I když se hepatitidě říká žloutenka, k typickému žloutnutí očí a kůže  
u typu C  ochází zřídka. Takže jak vlastně příznaky vypadají? Jde spíše  
o zvracení, únavu, nepříjemné tlaky či píchání v pravém podžebří, bolesti 
kloubů, nechutenství, nevolnost. Příznaky hepatitidy se však mohou lehce 
zaměnit s příznaky chřipkovými. Toto virové onemocnění může tedy 
v těle působit dlouho skrytě, aniž by měl nakažený nějaké podezření. Je 
tedy dobré testovat se i preventivně. Inkubační doba nemoci je 2 až 3 mě-
síce, proto je nutné po této době od rizikového chování testy opakovat.  

Možných způsobů nákazy je celá řada: použitou infikovanou stříkač-

kou nebo společnou nádobou k ředění drogy, nesterilním nářadím při teto-
vání a piercingu, pohlavním stykem, z matky na dítě nebo i infikovaným 
šňupátkem (třeba stočené bankovky) k užití kokainu či pervitinu.     

Virová hepatitida způsobuje odumírání jaterních buněk, což vede  
ke snižovaní funkce jater a může vyústit v tzv. cirhózu nebo rakovinu ja-
ter. Je to závažné onemocnění léčící se až 1 rok. Léčba člověka nakažené-
ho hepatitidou je velice nákladná, stojí 500 až 700tis. ročně. I z ekonomic-
kého hlediska je tedy lepší nemoci předcházet výměnou injekčních stříka-
ček, než následně platit léčbu. Odhaduje se, že celosvětově je typem C in-
fikováno 170–200 milionů osob (kolem 3 % celkové světové populace).    

Smyslem terénní práce je mimo jiné předcházet infekčním nemocem u 
injekčních uživatelů drog, a tím chránit širokou veřejnost před rozšířením 
těchto nemocí. K naší práci proto patří poskytování informací o HCV, 
HIV i motivování uživatelů k testování na hepatitidu, popřípadě k léčbě 
této nemoci. Náš program nabízí uživatelům drog kromě informací i bez-
platné a anonymní testování na hepatitidu typu C a také na HIV přímo  
v terénu.                                         Jakub Lívanský, DiS., terénní pracovník 

 
Terénní programy Olomouc 
Sdružení Podané ruce, o.s.,  
Sokolská 48, 779 00 Olomouc 
street.ol@podaneruce.cz, www.podaneruce.cz 
Litovel: čtvrtek 12:00 – 18:00 
Telefon: 776 778 263 

Jako každý rokem, tak i letos jsme pro naše děti 5. června připravili dět-
ský den. Tato akce se koná vždy ve spolupráci s našimi fotbalisty - na-
chystají pro děti občerstvení, a s mládeží - ta se s členy osadního výboru 
postará o různé soutěže, připraví táborák a večer pak Bobříka odvahy. Co 
je to Bobřík odvahy? Je to procházka potemnělým lesem za skrytého do-
hledu dospělých. Děti po absolvování čekají sladké odměny. 

Letošní dětský den byl v duchu „Z pohádky do pohádky“. Průvodci 
jednotlivých pohádkových soutěží byli oblečeni v maskách. 

Dětem se to moc líbilo a radostně prošly všemi soutěžemi. Akce se  
v naší malé obci zúčastnilo 41 dětí. Odměnou nám všem byla radost dě-
tí a velké zanícení pro soutěžení. Den se nám opravdu vydařil, po dlou-
hé době nám letos svítilo sluníčko. Byla velká návštěva místních i okol-
ních občanů. Je potřeba poděkovat sponzorům, kteří nám na akce pro 
děti ochotně přispívají. 

Průběh pohádkových soutěží si můžete prohlédnout na stránkách 
www.detskyden.blgz.cz.                        OV Nová Ves, Růžena Kučerová 

Školní rok utekl jako voda a o jeho závěrečném měsíci to platí dvoj-
násob. Přestože se v hodinách dobíralo učivo a uzavíraly se známky za 
druhé pololetí, pořádaly se školní výlety a exkurze, podařilo se nám 
uspořádat i několik akcí, které měly velmi pěknou odezvu.  

Rodičovské sdružení naší školy ve spolupráci s Klubem českých turistů 
pořádalo 5. června tradiční Toulky Litovelským Pomoravím. Velká účast 
cyklistů i turistů, krásné počasí, doprovodný program v podobě soutěží 
pro děti, dobré zabezpečení ze strany pořadatelů – to vše přispělo ke zdaru 
celé akce. Dort za nejvyšší počet účastníků vyhrála třída 5. A. 

Hned následující týden - 12. června - se naše škola zapojila do celoměst-
ské akce Hanácké Benátky se svým programem Jungmanka pro Litovel. 
V parku jsme připravili soutěže pro děti, řada návštěvníků navštívila i naše 
stánky se zdobením perníčků, výrobou šperků a jinými aktivitami.  

V tuto dobu u nás současně pobývala i návštěva ze Slovenska. Během 
školního roku jsme totiž navázali spolupráci se školou ze slovenského Lá-
bu. Výměna materiálů a výrobků dětí související se čtenářskou gramotnos-
tí a národními zvyklostmi vyvrcholila v červnu dvoudenní návštěvou slo-
venských přátel na naší škole. Páteční den strávili naši hosté prohlídkou 
školy, návštěvou vyučovacích hodin a také sehráli přátelský zápas ve fot-
bale. Poté odjeli v doprovodu našich dětí na hrad Bouzov.V sobotu na-
vštívili náš program v parku a Hanácké Benátky. Na začátek školního ro-
ku mají naše děti přislíben stejně bohatý program na Slovensku. 

Konec školního roku s sebou přináší i chvíle loučení s těmi, kteří naši 
školu opouštějí. Tradiční loučení s deváťáky proběhlo 21. června na 
Koncertním sále, tentokrát opět ve spolupráci s naším rodičovským 
sdružením. Stužky a pamětní listy na rozloučenou předal starosta města 
společně s ředitelkou školy. Celou slavnost příjemně a až dojemně uza-
vřela prezentace žáků, ve které zvěčnili svoje vzpomínky na školní do-
cházku, na učitele i své spolužáky.  

O dva dny později - 23. června - jsme zaplnili Koncertní sál do po-
sledního místa znovu, tentokrát s akademií žáků prvního stupně. Zahráli 

hlavně pro svoje rodiče velmi pěkná divadelní představení doplněná o 
písničky. V závěru vystoupili i žáci 8. A s divadelní adaptací muzikálu. 
Mile nás překvapila návštěva rodičů, kteří tak ukázali, jaký mají zájem 
o činnost svých dětí ve škole i mimo ni. 

Letos však překvapili i páťáci, kteří pro své rodiče a kamarády připra-
vili na 28. června svoje loučení s prvním stupněm školy, které pojali ja-
ko ukázku toho nejlepšího, co každý z nich umí. Měli jsme tedy mož-
nost vidět mažoretky, tanečnice, fotbalisty, zpěváky, recitátory, muzi-
kanty, moderátory a jiné. Hlavním kladem ale bylo, že celou akci si při-
pravily děti samy a ukázaly, co dovedou i bez naší pomoci. 

Finále školního roku nám zpříjemnili „herci“ z hodin dramatické vý-
chovy, viděli jsme několik jejich vystoupení, ať už šlo o pohádky pro 
první stupeň nebo vystoupení pro spolužáky z druhého stupně. 

A protože byly poslední týdny vyčerpávající, přeji závěrem všem na-
šim dětem i pedagogům: užijte si prázdniny plnými doušky, ať naberete 
síly pro další školní rok.            Mgr. Milena Jindrová, zástupce ředitele 



Také letos se bude konat již tradiční kulturní akce pro všechny generace 
s bohatým programem, Litovelský otvírák. Letošní ročník dne otevře-
ných dveří proběhne v sobotu 14. srpna 2010. Brány litovelského pivo-
varu se návštěvníkům otevřou již v 9 hodin ráno. Festival dobrého piva 
a hudby bude zakončen v nočních hodinách ohňostrojem a hudební pro-
dukcí. Loni během celodenní slavnosti vytočilo šedesát píp přes čtyři 
stovky sudů a padl tak rekord ve výtoči piva během jediného dne. 

„Každým rokem je největší zájem o 13stupňový speciál, kterého loni 

návštěvníci vypili více než sto sudů. V letošním roce nabídku obohatí 

také speciální ochucená piva, která, jak pevně věříme, budou návštěvní-

kům chutnat i letos,“ uvedl Michal Trunda, vedoucí marketingu Pivova-
ru Litovel. 

Litovelský otvírák je největší akcí, kterou každoročně organizuje Pi-
vovar Litovel. V loňském roce areál litovelského pivovaru navštívilo 
přes osm tisíc lidí. Také letos bude vstup a program zdarma. Od 9 do 17 
hodin se budou moci zájemci zúčastnit prohlídky Pivovaru Litovel. 

Přesně v  11:00 odstartuje oblíbený závod FREE Litovel Bobr Bike. 

Tradiční slavnostní ceremoniál proběhne v 16.00 hodin kdy zástupci 
pivovaru a Města Litovel narazí dřevěný litovelský soudek s kvasnico-
vou jedenáctkou a společně si připijí. 

O hudbu se po celý den postará pestrá směsice nejrůznějších kapel 
všech žánrů. Na dvou scénách se tak vystřídají známé i méně známé 
soubory. Návštěvníci se tak mohou těšit na skupiny Turbo, Aleš Brichta 
& ABBand, Metalinda, Stracené ráj nebo Dechovou hudbu Haná a Roc-
k' n' Roll band Marcela Woodmana. Na „malé scéně“ bude hrát DJ Pett 
k programu pro děti a ve večerních hodinách se na malé scéně vystřídají 
kapely Fofrovanka a Black Rose. 

Loni se v rámci programu pro děti na nádvoří pivovaru představili ry-
tíři a lapkové. Děti si užily také několik pirátských soutěží. 

„Doufáme, že i letos dorazí lidé z širokého okolí a budou se výborně 

bavit. Celkové kouzlo litovelského pivovaru a bohatý kulturní program 

určitě, jako každým rokem, přispěje k pohodové atmosféře celého dne,“ 
věří Miroslav Koutek, ředitel pivovaru.  

                                           Tisková zpráva 

Pro návštěvu Mladečských jeskyní Vám nabízíme další zajímavý dů-
vod, a to kulturní pořad, dílo Antoine de Saint–Exupéryho CITADELA 
v podání člena laického sdružení sv. Dominika Miroslava Gabriela 
ČÁSTKA. Jde o meditaci o smyslu života za doprovodu hudby.  

„Je mi dnes smutno. Z generace, která poznala jen hospody, auta a 
věčné kalkulování. Člověk zbavený vší tvůrčí síly už ani neumí v lůně 
své vesnice vytvořit tanec nebo píseň. Člověk živený konfekční stan-
dardní kulturou jako vůl senem. Století reklamy a totalitních režimů.  
V dnešní době rozvodů se člověk lehko rozvádí i s věcmi. Ledničky 
jsou lehce zaměnitelné. I dům. I žena. I strana. I náboženství. Existuje 
problém. Jediný na celém světě. Dát životu smysl.“ Tato slova napsal 
Antoine de Saint-Exupéry již v roce 1939: 

Antoine de Saint-Exupéry patří k nejslavnějším světovým osobnostem 
co do uměleckého kreditu, ale i k těm málo spisovatelům, kteří vždy po-
ciťovali odpovědnost za své dílo, ke kterému dospívali cestou o sobního 
prožívání bolesti, lásky, víry a kteří tak psali nejen myslí, ale i srdcem. 
Antoine de Saint-Exupéry, autor známý široké veřejnosti hlavně literár-
ním dílem Malý princ, patří k humanisticky orientovaným autorům 20. 
století. Na díle Citadela pracoval od roku 1936 až do tragického prů-
zkumného letu dne 31. 7. 1944, z kterého se už nevrátil… 

Zápisky s poznámkami nosil všude s sebou. S tímto dílem spojil své 
poslední roky života. V Citadele odhaluje smysl věcí, světa, života. 
Svou vírou o překonání krizí hrdinským odhodláním individua ve pro-
spěch celku, představuje živý literární odkaz. Celé dílo je naléhavou vý-

zvou autora k člověku jako k dědici i spolutvůrci civilizace. 
Editoři roztřídili záznamy Citadely do částí o morálce, politice, inteli-

genci, jazyku, struktuře vesmíru, ekonomice. Citadela je však také bás-
ní. Saint-Exupérymu záleželo na tom, aby řekl lidem, jak mají žít, ale 
nejvíc vypovídal o tom, jak člověk miluje…  

Napsal vlastně knihu o lásce. Slovy Citadely – „Láska je žízeň po lás-
ce. Láska se nerodí najednou, přátelství a láska se naopak rozrůstají po-
malu v tichu v slavnostním obřadu s delikatesní ohleduplností, s vcítě-
ním do duše druhého. Láska a přátelství jsou vzájemnou poctou, obou-
stranným darem, a pokud mají zůstat vznešené, musí si uchovat svobo-
du. Milovat neznamená hledět jeden na druhého, ale dívat se spolu stej-
ným směrem…“ 

Miroslav Gabriel Částek vystoupí v krásném prostředí Mladečských 
jeskyní v pondělí 30. srpna v 18 hod. Vstupné v předprodeji 40 Kč 
(důchodci 20 Kč), na místě s příplatkem +50 Kč. Odjezd autobusu z ná-
městí Přemysla Otakara v 17.30 hod. (jízdenka v ceně vstupenky). 
Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně Městského klubu Litovel 
(www.mklitovel.cz) nebo v TIC (Bavi).  

Děkujeme Správě Mladečských jeskyní za zpřístupnění prostor před 
dlouhodobou rekonstrukcí. I proto využijte poslední možnost vidět jes-
kyně v nynější podobě.  

 
Těší se na vás pořadatelé a generální sponzor Ing. LADISLAV VI-

TOUL, Vápenka Vitoul, s. r. o.                                                       –MK- 



Máme radost z toho, že i vy ji máte! Setkání s vedením 
Města Litovel, které proběhlo ve středu 23. 6. ve Školní jídelně Studen-
tů, předčilo všechna očekávání. Bylo nás sice o něco méně než v závěru 
loňského roku, ale i tak je 76 seniorů a 5 hostů pěkná účast. Oficiality 
jsme vzali rychle, přesto žádný z dotazů nezůstal nezodpovězený a in-
formací hlavně o investičních záměrech a kulturních možnostech ve 
městě, byl dostatek. Po zkušenostech s tanečním odpolednem na konci 
března jsme opět pozvali muzikanta pana Koupila, a protože i parket 
byl přece jen trochu větší, nikdo se dlouho neupejpal a šli jsme do kola. 
Nálada byla vynikající, stejně jako občerstvení. Dokonce v euforii padl 
návrh zopakovat takovou akci na konci kalendářního roku. Vaše návrhy 
rádi slyšíme a akceptujeme, vše je zatím ve stadiu příprav. Ale na středu 
29. prosince se už můžete těšit! 

Vedení Městského klubu jsme přislíbili podporu akcí Litovelského 
kulturního léta. Vybrali jsme si to, co je našemu naturelu nejbližší – 
úvodní pořad s „Pňovskými kanci“ a skutečně, naši členové tvořili 
značnou část publika. Kdo přišel, nelitoval. Další den asi všichni chrap-
těli, ale když večer zpívali jako o závod, není se čemu divit. O trošku 
menší návštěvu jsme obstarali na vystoupení cimbálovky Šumica, ale i 
když nás téměř vyhnala z nádvoří klubu silná bouřka, spokojenost byla 
veliká.  

Všichni chtějí cyklovýletovat. Tak jsme pro ně připravili příjemnou 
trasu směrem na Horku nad Moravou. Netušili jsme však, že teploměr 
bude ukazovat skoro 35 °C a bude tropický den. Nakonec se v určeném 
čase sešli jen tři odvážlivci, dva z nich to ale vzdali. Tak bylo na Mirko-
vi Fendrychovi, autorovi trasy, aby potvrdil úmysl a vydal se na cestu 
sám. Zvládl ji v překvapivě dobrém čase, nechal si potvrdit účtenku 
na „Štrougalce“ a za necelé dvě hodiny už byl zpátky v Litovli. Doufej-
me, že na začátku září, kdy se chystá další výlet, bude počasí pro jízdu 
na kole příznivější.  

Pro seniory, zdá se, žádná okurková sezóna neexistuje, a tak i ve dru-
hém prázdninovém měsíci máte šanci se akcí zúčastnit. V pátek 27. srp-
na ve 13.30 hod. odjíždíme kolmo od DPS do Mladče, dále pak na Tře-
sín, kde proběhne další už tradiční setkání s europoslancem Ing. Janem 
Březinou. Jde o akci Mikroregionu Litovelsko, na které opět participu-
jeme, alespoň svou účastí. Minulá setkání (na Pardusce a na Rampachu) 
byla velmi přínosná.  

Protože první zářijová akce je také již 1. den tohoto měsíce, informa-
ce je tady. Co jiného než cyklovýlet, tentokrát na Hynkov, do Nákla a 
Příkaz. Odjezd jako obvykle ve 14 hodin od DPS. Vše, co chystáme na 
druhé pololetí tohoto roku, najdete v rámcovém plánu na webových 
stránkách města v části Samospráva – Seniorklub Litovel. Přejeme pěk-
ný zbytek prázdnin a zajímavé zážitky na našich akcích.                      hj 

Městská knihovna v Litovli upozorňuje své uživatele na změnu půjčov-
ní doby v měsících červenci a srpnu.  

Půjčovní doba pro obě oddělení bude upravena takto: 
pondělí 9.00 –12.00; 13.00 –18.00 hod.,  
čtvrtek 9.00 –12.00; 13.00 –17.00 hod. 
V ostatní dny bude zavřeno.  
 
Všem našim uživatelům a ostatním čtenářům Litovelských novin  
přejeme příjemnou dovolenou a krásné prázdniny.  

Dne 19. června 2010 se dobrovolní hasiči Chořelice zúčastnili tradič-
ní soutěže Memoriálu Františka Vogla v Myslechovicích (27. ročník). 
Ač (vzhledem k poněkud zastaralé technice) nepatřili k favoritům, 
v konkurenci 7 družstev v disciplíně „klasika“ suverénně zvítězili vý-
borným časem 18,57 vteřiny před domácími a hasiči z Mladče. 

Dne 5. července 2010 hasiči – veteráni Chořelic navázali na červnový 
úspěch „áčka“ v Myslechovicích a na tradiční soutěži hasičů veteránů  
„O pravyho kohóta z Viske“ obsadili 2. místo. Soutěže se zúčastnilo 
celkem 7 sborů dobrovolných hasičů (Víska, Chválkovice, Chořelice, 
Myslechovice, Nasobůrky, Ješov a Skrbeň). Po 1. kole Chořelice figu-
rovaly na 4. místě časem 49,96 vteřiny, ve druhém kole došlo ke zlepše-
ní o 8 vteřin na 41,95 vteřiny. Chořelice se na chvíli ujaly vedení, nako-
nec je o 1,24 vteřiny porazilo družstvo favorizovaných Nasobůrek.  
I když v této kategorii výsledky nejsou zdaleka to nejdůležitější, jakmile 
dá startér povel, i v této soutěži každé družstvo se snaží předvést to nej-
lepší. Mnohem důležitější však je, že i tito „dříve narození“ hasiči jsou 
aktivní a připraveni naplňovat heslo všech hasičů „bližnímu 
ku pomoci“. Za zmínku také stojí účast početné skupiny fanoušků na-
šich hasičů (celkem na třicet chořelických občanů), kteří náležitě po-
vzbuzovali „své koně“. Ocenění zaslouží pořadatelé za bezchybnou or-
ganizaci soutěže, bohaté občerstvení a rok od roku větší návštěvnost na 
této stále oblíbenější akci. 

Na obou soutěžích potvrdili hasiči Chořelic dobrou připravenost na 
případné řešení krizových situací, což prokázali již začátkem června 
(zejména ve čtvrtek 3. června), kdy povodňové vody opět ohrožovaly 
naši obec i celé město. Po zajištění nejdůležitějších opatření v Chořeli-
cích (kde přece jen nebyla situace tak kritická) se naši hasiči přesunuli 
do Litovle, kde byli k dispozici krizovému řízení a profesionálním hasi-
čům po celý den i noc. 

Za činnost, aktivitu a propagaci obce tímto chořelickým hasičům dě-
kuji osobně i jménem osadního výboru Chořelic. 

                      Ing. Vladimír Vaněk, předseda OV Chořelice 

Charita Česká republika se v tomto roce zapojila do pomoci 
obyvatelům Haiti, kteří byli postiženi přírodní katastrofou. 

O jakou konkrétní pomoc na Haiti jde a jak se na tom podílí ACHO 
Olomouc, kam patří i naše Charita Šternberk, která také podpořila po-
moc ve výši 50 000 Kč z prostředků Tříkrálové sbírky.  

- Materiálně a finančně podporujeme vytváření zdroje obživy na Haiti 
- Pan Martin Zamazal (ACHO Olomouc) krátce zastupoval hlavního 

koordinátora bezpečnosti pro všechny pracovníky Caritas International  
- Zajišťujeme rozdělení a distribuci pomoci potřebným lidem  
- Charita ČR, Caritas Mexico a Caritas Switzerland provádí socio-

ekonomický průzkum v oblastech postižených katastrofou 
- Pomáháme  žákům a studentům zakoupením školních pomůcek a 

zaplacením školného  
- Podporujeme zřízení provizorního sirotčince v Port au Prince 
- Projekt „Peníze za práci“ – zaměstnáváme místní lidi na odklízení 

sutin a obnovu jejich bydlení.  
 
Čerpáno ze zdroje ACHO Olomouc, Ing. Ludmila Zavadilová 

Letos poprvé je Bouzov zařazen do kulturního festivalu Moravské hra-
dy, který se tady koná ve dnech 13. a 14. srpna s bohatým programem: 

 
Pátek: areál otevřen od 18:00, karnevalový zahajovací večírek 
(tombola - každá maska dostane dárek) 
18.30 - 19.30 KATARÍNA KNECHTOVÁ 
20.30 - 21.30 GIPSY.CZ 
21.30 - 22.30 VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍ KARNEVALOVÉ MASKY 
22.30 - 00.00 DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE 
 
Sobota: areál otevřen od 10:00 
STAGE A - ČESKÁ SPOŘITELNA 
11.00 - 12.00 TOMÁŠ KLUS, 13.00 - 14.00 MONKEY BUSINESS 
15.00 - 16.00 STO ZVÍŘAT, 17.00 - 18.00 WOHNOUT 
19.00 - 20.00 A. LANGEROVÁ, 21.00 - 22.00 SUPPORT LESBIENS 
23.00 - 00.00 KRYŠTOF 
STAGE B - MF DNES 
10.30 - 11.00 DILATED, 12.00 - 13.00 XINDL X 
14.00 - 15.00 VYPSANÁ FIXA, 16.00 - 17.00 SUNSHINE 
18.00 - 19.00 PSH, 20.00 - 21.00 TOXIQUE 
22.00 - 23.00 HORKÝŽE SLÍŽE           Změna programu vyhrazena. 
Využijte možnost zakoupení vstupenek se slevou v předprodeji v CK 

BAVI Litovel, nám. Přemysla Otakara. 
 

Tradiční akcí jsou Balony nad hradem, které se letos konají ve dnech 
27. – 29. srpna. 



Hodnotící zpráva Městského klubu Litovel, 
příspěvkové organizace (MK), z hlediska fungo-
vání organizace posuzuje tento rok pozitivně. 
Bylo dosaženo kladného hospodářského výsled-
ku a organizace beze zbytku naplnila své poslá-
ní. Za hospodářskými výsledky stojí, jako u kaž-
dé kulturní organizace, řada faktorů – zájem ná-
vštěvníků o kulturní pořady ovlivněný i jejich 
ekonomickou situací při cenách vstupného, stej-
ně jako počasí, které má svůj vliv na úspěšnost 
akce i například na spotřebu energií. Výrazný 
pokles počtu návštěvníků, i přes ekonomickou 
recesi, naštěstí zaznamenán nebyl. Pozitivní jsou 
ohlasy kulturního dění ve městě v regionálních i 
celostátních médiích. 

Během roku 2009 se uskutečnilo pět divadel-
ních představení. Tato představení byla přiměře-
ně navštívena diváky a znamenala vždy význam-
ný počin v kulturním životě města. Zájem o abo-
nentní vstupenky o tom nakonec svědčí, když si 
je zakoupilo na tuto sezónu 203 osob.  

Koncertů, připravených MK, bylo v tomto ro-
ce dvanáct. Z nich si zaslouží pozornost březno-
vý koncert věnovaný Luboši Černému, zaklada-
teli a členu skupin NOACO a COKOLIV: 
Vzpomínka na kamaráda. Ten totiž v únoru ne-
čekaně v poměrně mladém věku zemřel. Velký 
úspěch měly akce pořádané v netradičním pro-
středí kostela sv. Marka. 

Zajímavým projektem byla spolupráce MK 
s Mikroregionem Litovelsko, když byly uspořá-
dány tři koncerty – skupiny JAVORY (s Hanou 
a Petrem Ulrychovými) v Bílé Lhotě; The BEA-
TLES revival v zámeckém parku v Chudobíně a 
koncert písničkáře Jaroslava Hutky v Náměšti 
na Hané. Diváci a posluchači ocenili, že na prv-
ní dvě akce byl díky dotačním fondům vstup 
zdarma a MK zajistil i autobusovou dopravu na 
místo koncertu. 

Kruh přátel hudby (KPH) byl opět mimořádně 
pilný a během roku uskutečnil 8 koncertů vážné 
hudby. Hlavní podíl na jejich organizaci a zajiš-
ťování má nepochybně Ing. Helena Najmanová 
Ph.D., spiritus agens celého života KPH. Zá-
kladní gro koncertů se konalo v Koncertním sále 
MK, další již tradičně v Mladečských jeskyních 
a ve varně Pivovaru Litovel, netradičně pak v 
kostele sv. Marka. Ten se díky vstřícnosti pana 
faráře Mgr. Josefa Rosenberga stává význam-
ným centrem kulturního dění města a lze jen 

konstatovat, že všechny koncertní akce zde byly 
velmi úspěšné a celý chrámový prostor zaplnily.  

Výstav bylo ve Výstavní síni MK během roku 
třináct, prakticky každý měsíc, mimo srpna vždy 
jedna, v květnu a červnu po dvou. Nejvýznam-
nější z nich byla zřejmě výstava soutěžních foto-
grafií „Město stromů“, soutěž byla obeslána 150 
snímky od autorů ze všech koutů republiky. 
Snímky zachycovaly stromy i les v různých veli-
kostech, tvarech i ročních obdobích. Fotoklub 
Litovel uspořádal celkem pět výstav, malířské 
výstavy byly čtyři – z nich zaujaly například ob-
razy Litoveláků Jiřího Zapletala (květen) a Jana 
Hrachoviny (říjen).  

Pro děti z mateřských škol a prvního stupně 
ZŠ připravil MK 7 pořadů, jak pohádek, tak i 
výchovných koncertů a pořadů k významným 
svátkům. Představení pro 2. stupeň ZŠ a střední 
školy byla tři, podnětné byly především před-
nášky o nebezpečí náboženských sekt a o krimi-
nalitě mládeže. 

Pochvalme vedení MK za široký žánr pořadů 
pro děti a mládež, protože se prostřídaly jak po-
řady hudební nebo divadelní, tak naučné a vý-
chovné, a to pro všechny věkové kategorie. Ví-
kendové pořady pro děti – novinka – měly dát 
šanci rodičům, kteří tráví volný čas se svými 
dětmi, což je v dnešní uspěchané době počin ví-
ce než chvályhodný. 

 
KURZY, WOKRSHOPY, BESEDY  
Těch bylo během roku čtrnáct, od tanečních 

kurzů pro začátečníky i dospělé, přes břišní i 
řecké tance, jazykové kurzy (angličtina, fran-
couzština).  

Tato oblast činnosti je důkazem, že se v Lito-
vli nechtějí lidé jen pasivně bavit, ale lákají je i 
netradiční formy vzdělávání. Pokračováním  
„tanečního boomu“ je i zařazení kurzu řeckých 
tanců, kde byl zájem dokonce větší, než je mož-
ná kapacita sálu. Bohužel, myšlenka otevření 
kurzu výtvarného tvoření litovelskou veřejnost 
nezaujala. 

 
HANÁCKÉ BENÁTKY  
LITOVELSKÉ KULTURNÍ LÉTO 
Pořady se uskutečnily v červnu a červenci. 
O červencových víkendech se uskutečnilo 

osm koncertů Litovelského kulturního léta 
v areálu restaurace Loděnice. Vystřídaly se růz-
né žánry – trampská muzika, sametový bigbeat, 

rock, jazz, blues, country, folk, dřevěný pop, li-
dová cimbálová muzika i večer harmonikářů. 
Právě ti posledně jmenovaní „Pňovští kanci“ 
dosáhli doslova fantastického úspěchu, když si 
s nimi notovalo písničky celé početné osazen-
stvo Loděnice. K neformálním víkendovým ve-
čerům značně přispěly kapely z regionu, hojně 
podporované svými fanoušky. Snaha MK zajis-
tit zajímavou hudbu i příjemné posezení s kva-
litním občerstvením neměla chybu. 

 
ZÁJMOVÉ SKUPINY MĚSTSKÉHO KLUBU 
Kantika                           Fotoklub Litovel 
Studio Ateliér                Kinemaklub  
NOACO,                        COKOLIV  
Hanácká ambasáda – přátelé hanáckého nářečí 
Hanačka – folklorní soubor podporovaný MK 

MK zachovává systém podpory spolkové čin-
nosti formou zřizovatelské služby pro soubory, 
které nemají právní subjektivitu. Jim všem jsou 
dle možností poskytovány základní podmínky 
pro činnost (zkušební prostory, vybavení účet-
nictví, propagace a uplatnění při akcích pořáda-
ných MK i jinými pořadateli). 

 
MK uspořádal v roce 2009 celkem 113 akcí, 

kterých se zúčastnilo asi 27 000 návštěvníků. 
Z toho bylo 7 divadelních představení, 23 kon-
certů, 14 výstav, 8 koncertů KPH, 16 pořadů 
pro děti, 4 besedy, 2 kurzy společenského tance, 
2 kurzy latinsko-amerického tance, 3 kurzy břiš-
ních a řeckých tanců, 2 jazykové kurzy, 6 ostat-
ních kurzů, 10 ostatních akcí, 6 plesů a taneč-
ních zábav, celoměstská akce Hanácké Benátky, 
minifestival Folkové Pomoraví a 8 koncertů 
v cyklu Litovelské kulturní léto.  

Kolektiv MK se podílel částečnou organizací, 
technickým dozorem, úklidem a jinou přípravou 
na 269 akcích a pronájmu jiných pořadatelů. Se-
zóna roku 2009 i přes nelehkou situaci v mimo-
kulturním dění se dá hodnotit jako úspěšná a za 
to je nutno poděkovat především obětavé práci 
vedení MK, všem ostatním zaměstnancům, ale i 
představitelům Města Litovel, sponzorům a sa-
mozřejmě divákům a účinkujícím. Kulturní ži-
vot v Litovli se ubírá nepochybně správnou ces-
tou, daří se získávat stále více spokojených divá-
ků a posluchačů všech věkových i zájmových 
skupin. Jen tak dál!  

 
PhDr. Josef Hubáček, kronikář města (kráceno) 

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. srpna. 

          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.  

Správná odpověď na soutěžní otázku v LN č. 
7 byla: detail morového sloupu na náměstí Pře-
mysla Otakara 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 



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 

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) 
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 
                           19.30 – 20.30 hod.           CVIČENÍ S DENISOU – pro maminky, babičky i malé slečny, cvičebna 2. p. 
PÁTEK                 9.00 – 10.30 hod.          BABY KLUB (děti 1 – 2 roky), Z. Dvořáková 
                           10.30 – 12.00 hod.           DOPOLEDNE PRO TĚHULKY A MAMINKY S MIMINKY (děti 0 – 12 měsíců), Z. Dvořáková 

KONTAKTY: 
Baby klub                   Zdena Dvořáková                         737 974 783 
Přednášky                   Monika Blažková                         734 435 198 
Animátorka MC:      Jarmila Dospivová                       
739 246 016, mcrybickalitovel@seznam.cz 
Ved. střediska Charity Ing. Ludmila Zavadilová             
736 750 222, ludmila.zavadilova@sternberk.charita.cz 

Září:  
IVAN ŽENATÝ (housle), IGOR ARDAŠEV (klavír) 

6. 9. 2010 v 19.30 hod., Koncertní sál MK Litovel,  

vstupné: 80 Kč  
 

Říjen:  
GUARNERI TRIO  

(Čeněk Pavlík – housle, Marek Jerie - violoncello,  

Ivan Klánský – klavír)  
18. 10. 2010 v 19.30 hod., Koncertní sál MK Litovel,  

vstupné: 80 Kč 
 

Listopad:  
PRAŽSKÉ KYTAROVÉ KVARTETO  

(Marek Velemínský, Václav Kučera, Jan Tuláček, Patrik Vacík) 
11. 11. 2010 v 19.30 hod., varna Pivovaru Litovel,  

vstupné: 120 Kč 
 

Leden 2011   
MIROSLAV AMBROŠ (housle), ZUZANA AMBROŠOVÁ 

(klavír) - mladí umělci Kruhů přátel hudby 
25. 1. 2011 v 19.30 hod., Koncertní sál MK Litovel,  

vstupné: 80 Kč 
 

Březen2011   
ANDREA KALIVODOVÁ (zpěv), KRISTINA KASÍKOVÁ 

(klavír) VALÉRIE ZAWADSKÁ (přednes) 
literárně-hudební pořad „Slavní muži Almy Mahler“  

8. 3. 2011 v 19.30 hod., Koncertní sál MK Litovel,  

vstupné: 120 Kč 
 

Duben 2011  
JAKUB PUSTINA (baryton), RICHARD POHL (klavír) 

koncert nejznámějších skladeb 
12. 4. 2011 v 19.30 hod., kaple sv. Jiří v Litovli,  

vstupné: 120 Kč 
 

předplatné: 400/200 Kč (důchodci a studenti) 
pozn.: abonentky můžete zakoupit také na prvním koncertě KPH 

Kurzy Městského klubu Litovel – školní rok 2010/2011 
 
MAŽORETKY LINETBELLS – Mini, Baby, Girls 750 Kč 
(www.mazoretkylitovel.com) 
MAŽORETKY – Golden Bees (9 – 10 let) 700 Kč 
CARAMBA (latinsko-americké tance) 1.000 Kč 
TANEČNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY (září – listopad) 900 Kč 
TANEČNÍ PRO POKROČILÉ (leden – březen) 1.000 Kč 
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ (září – listopad) 1.000 Kč 
JAZYKOVÉ KURZY (AJ, FJ, NJ) 3.000 Kč 
LATINO PÁRTY PRO ŽENY (říjen – prosinec) 800 Kč 
Další různé kurzy (dle zájmu) 
Kurzovné je závislé na počtu zájemců 
 
Městský klub Litovel, nám. Př. Otakara 753,  
tel.: 585 341 633, 775 339 098, 
e-mail: nepustilova@mklitovel.cz, www.mklitovel.cz 

Kurz je určen všem ženám a dívkám bez rozdílu 
věku, které mají rády pohyb a latinsko-americké 
rytmy. Můžete se zde obeznámit s tanci jako je 
samba, cha-cha, rumba, jive, flamenco a mnohé 
další, a to vše ve svěžím a zábavném duchu. Spole-
čenskou obuv i oděv můžete nechat doma, přijďte 
v tom, v čem se cítíte dobře. Kurz vede profesio-
nální lektorka z taneční školy v Olomouci.  
Latinsko-americké tance pro jednotlivce začínají 

od pondělí 4. 10. v 17.30 hod. v Koncertním sále 
MK Litovel (v případě velkého zájmu se kurz 
uskuteční ve Velkém sále Záložny). Délka kur-
zu - 10 lekcí (800 Kč).  

Závazné přihlášky přijímáme do 20. 9. v kanceláři Městského klubu  
v Litovli. Čeká na vás skvělá muzika a hlavně pohoda a přátelská atmo-
sféra.                                                                                             –MK- 

                      AKCE NA PRÁZDNINY  
18. srpna          cyklovýlet do Březového  
30. srpna          Hráčské doupátko - dopoledne plné deskových her, 
přijďte si s námi zahrát právě tu Vaši.  
Všechny, kteří rádi pletou z pedigu zveme na 8. září, kdy budeme plést 
kulatý podnos se dvěma uchy, průměr dna 25 cm. 

Prosím zájemce, aby se předem nahlásili v MC. 

Krásné prázdniny a dovolenou přeje všem rodinám s dětmi Charita a Mateřské centrum Rybička, Litovel.  
Od září budeme mít pro Vás připravený nový rozšířený program v Mateřském centru.                  Těšíme se na Vás. 



Pověry ve svatební den 
Když se v září oženíš či vdáš, bohatství zaručeno máš. 
Svatba v máji, cesta na máry. 
Svatba na Nový rok – k věrnosti a lásce skok. 
Kdo od oltáře vykročí pravou nohou, bude vládnout v domácnosti. 
 Kapesníčky jako svatební dar přivolávají slzy. 
Nechce-li mít nevěsta uplakané děti a nouzi v manželství, ať nepeče sva-
tební dort, koláče ani nijak nepomáhá při pečení. 
Nevěsta si nemá šít svatební šaty sama. Manželství dlouho nevydrží, ne-
boť si „zašívá cestu ke štěstí“. 
Mince schované do bot přinášejí snoubencům bohatství. 
Jetel (čtyřlístek) v botě přináší trvalou lásku. 
Nože a nůžky jako svatební dar jsou předzvěstí konce přátelství. 
Zrcadlo jako svatební dar je nevhodný, dárce se znelíbí. 
Nevěsta by měla celý svatební den z jídla jen uštipovat.  
Na hostině by nevěsta neměla plakat, aby si neodplakala požehnání. 
Před svatební hostinou nevěsta vysloví své nové příjmení.  
Svatební dort by měla nevěsta ochutnat, aby manželství vydrželo. 
Družička, které se kousek svatebního dortu převrátí na talířku, se do roka 
vdá nebo zůstane sedm let neprovdána. 
Svobodné dívky sledují moment, kdy se nevěsta poprvé zvedne ze své žid-
le. Která to první postřehne a usedne na její místo, ta se první vdá. 
Kdo sedí na hraně stolu, ten zůstane sedm let svobodný. 
Kdo je podmeten, ten se nevdá ani neožení.  
Nevěsta při opouštění svého domova smočí své střevíčky v horké vodě a 
tou samou vodou polije práh, aby přilákala novou svatbu do rodiny.  

 
Sestry by se neměly vdávat ve stejný den. Přinese jim to smůlu.   
Co vám zkříží cestu, vypovídá o vaší budoucnosti:  
kotě – štěstí a radost; zajíc, ještěrka, pohřeb – smůla; mnich, jeptiška – ne-
plodnost a dobročinnost; duha na obloze – dobré znamení; panna – úroda; 
déšť – štěstí. 
Podle počasí se usuzuje na budoucnost nevěsty v manželství:       
jasný den – radost; vítr – větroplašství; slunečno – harmonický vztah; za-
tažená obloha a bouřky – hádky; déšť – radost i smutek;  
sníh – požehnání a bohatství. Podle počasí den po svatbě se usuzuje na 
budoucnost ženichovu:  
rostoucí houby – chudoba.       
                                     Vybral: RoN 
 
 

NAVŠTIVTE MUZEUM, 

VÝSTAVA  

O SVATEBNÍM DNU  

V SRPNU KONČÍ 

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 

V pátek 11. června po mšê svaté v přikazské kaplêčce na mě čekal 
pan Boleslav Vaca se svó knižkó „PŘÍKAZY Stařečkovo povidáni o 

žêvotě“, kerá eště voněla tiskařskó čerňó. Měla sem v ni vepsany jeho 
věnováni s přêloženém pozvánim na přišti středô odpoledne na „křest“ 
této knižkê. Tak mily pozváni nebêlo možny přece odmitnót. Tož teda 
ve středô 17. června 2010 sem samosebó na tech „křtinách“  
v Reprezenťákô nemuhla chêbit.  

Jôž ô vchodô do sálô mě s usměvem sobě vlastnim pobidla jeho cera 
Boženka: „Maru, převité se – chlebem a soló – jak bévalo ô nás 
zvêkem!“ Toťká toto samotny převitáni slêbovalo přijemnó pohodô 
sósedskyho posezeni. Hosti a známéch jôž tam bêlo, ale ê tak sem si 
našla misto vedlivá tetê Spáčelové z Nákla a než smê se stačêlê 
pozdravit a promlovit pár slov – jôž to všecko začalo.  

Ô dlóhyho stolô pod jevištěm sedělê všeci, keři s vêdánim knižkê 
mělê co do čêněni. Nakrajô seděl vedavatel ing. Petr Baštan s panem 
Josefem Škrabalem, dál pak doktor Pavel Pospěch, pan starosta obce 
Jan Vlk, předsedkyňa Seniorklubô pani Mirka Davidová, autor knižkê 
pan Boleslav Vaca a vedlivá něho předsedkyňa kulturni komise OÚ 
pani ôčetelka Mgr. Karin Lakomá. Než se jeden po drôhym ôjalê slova, 
zahrála pani ôčêtelka Pisková a s dvóma děvčatama zazpivala známó a 
istě autorovi z némiléšich pěsničkô:„Ach synku, synku …“ Potom pan 
Vaca poděkoval všeckém, kdo mô s vêdánim knižkê pomáhalê. V prvni 
řadě Jožkovi Škrabalovi, keré začátkem rokô dal k vêdáni podnět a 
přêslébil finančni pomoc. Přê děkováni nezapomněl na velkyho 
přiznivca hanáckéch dědin pana doktora Pavla Pospěcha, keré měl 
velkó záslôhô na celkovym ôspořádáni obsahô a véběr fotografiji  
v knižce. Dál eště vêdavatelovi ing. Baštanovi za pěknó celkovó upravô 
a vzhled knižkê. Zároveň děkoval našém obětavém kôchařkám za 
ôpečeni vdolečku a všeckém za připravô a hojnó účast na techto  
„křtinách.“ Potom nám objasnil, co ho vedlo k napsáni svéch 
spominek – chtěl mladé generacê přêpomenót jak se kdêse ô nás žêlo a 
že ho tôze mrzi, že tam ledaco zapomněl dopsat – že bê teho možná 
bêlo na dalši knižkô. Tak třeba o tem, že se na dědině bôbnovalo a za 
protektorátô se môsêlo vehlašovat napřeď německê a pak českê. Že 
tehdéši obecni bôbenik pan Ladislav Němeček, ináč zvané Ladin 
Epištola, mezê hlášenim na klôčeska, co před ňém s otevřenó „hôbó“ 
stálê, volával – „co čômite, bzdinô temô rozômite, a tahnite, ať vás tô 
podrohy nevidim …“ – Nebo jak jezdivalê do dědinê pekaři s chlebem a 

každé měl nejaké svuj signál, nebo v bilym oblečeni zmrzlênář  
s vanilkovó aji s inó zmrzlênó a dêž nebêlê penize, tož dal ê za véce, co 
se v kôrnikô našlo. Potom pani ôčêtelka Lakomá vedla s autorem 
rozhovor a bêlo vidět, že jôž knižkô čtla a chtěla ledaco vědět a 
vêsvětlêt. Tak spolô spomělê na pana řidiciho Jana Fišera, jaké to bêl 
skvělé kantor – jak ôčêl svy žákê ve školni zahradě prořezávat a róbovat 
stromkê, jak se lóčival se zemřeléma o vrtovskyho křéža za celó dědinô, 
jak hrával na varhanê v nákelskym kostele na rani mšê svaté a složel 
nám tô známó piseň „Panno Maria, matičko naše …“ na melodijô Santa 
Lucia a že napsal jako kronikář třê dilê Pamětni knihô obce Příkaze. 
Dál se ptala na tradični hanácky jidla – tak třeba proč se říká čêčufková 
polifka a takê čočka na hôsto? A dostalo se ji odpovědi, že čêčufka je 
čočka a taková čočka na hôsto s vajičkem na tvrdo a krajicem chleba – 
to je ê dnes lahoda – jenomže to člověka trochô vic nafôkoje. Eště jô 
zajimalo, co je to OCASNY, kde je ten Pižmak se stôdánkó a proč se 
tak temô polô řiká, a proč se dávala krmná řepa do pryzmê a na iny 
zajimavosti. Na všecko ji stačêl odpovědět, aji na to, že se doma všeci 
štêři bratři naôčêlê bruslêt na dvojich Kolumbuskách. A tak smê se 
dovidalê o všeckym možnym, co ôž dnes neznámê. Nakonec děkovala a 
dodávala, že po přečteni té knižkê se ji zdá, že tehdá mělê lêdi k sobě 
bléž jak dnes. Potom se přêhlásêl pan Škrabal a děkoval za možnosť bêt 
ô zrodô této knižkê, obdivoval trpělêvó prácô a zapáleni všeckéch pro 
společnó věc. Pan doktor Pospěch pak vêsvětloval, co ho vedlo k temô 
dát na titulni stránkô tô stôdánkô – prostéma slovama, že všecko začéná 
o prameňa s čêstó vodó. Ing. Petr Baštan – jako vêdavatel, popřál 
knižce, abê překročêla hranice dědinê Přikaze a nám všeckém pěkny 
počteni. Nakonec eště pan Vaca poděkoval své dceřê Božence, kerá 
prováděla posledni korekturô před samotném tiskem a takê své 
manželce za trpělêvosť a domáci pohodô přê psani a vznikô této knižkê. 
Na závěr zase zahrála pani ôčetelka Pisková a s děvčatama zazpivala 
pěsničko: „Ó řebíčku zahradnický, ó růžičko voňavá…“ Knihô pak 
pokřtil sám autor krapkó bilyho vina a přêpil všeckém na zdravi a dlóhy 
leta. Za kmotrê bêlê všeci od dlóhyho stola. Následovala dlóhá 
autogramiáda a pomalê smê se ôbiralê k domovô. 

Bêlo to pro mě přijemně prožêty odpoledne a istě mě všeci daji za 
pravdô, že smê si tam takê bêlê jaksê bléž. Je možny, že za to muže  
„Srařečkovo povidáni o žêvotě“.         

Marie Nováková z Nákla – Jáchêmova 

Pozn. red. Knihu je možno zakoupit v Hanáckém skanzenu Příkazy  
a na Obecním úřadě Příkazy. V Litovli je k dostání na náměstí Pře-

mysla Otakara v knihkupectví Atlas&Alfa pana Lindušky. 



Již v tomto čísle novin vám přinášíme přehled programu, na který se 
můžete těšit v sobotu 11. září, můžete si tento den zatrhnout v kalendáři; 
tento den se totiž již posedmé bude v Litovli konat celoměstská akce  
„Litovelské slavnosti“. (Snad jsme hned v úvodu v nikom nevyvolali aso-
ciaci na 11. září v New Yorku…) Tak jako ve všech předchozích roční-
cích slavností i letos dojde k provázání zábavy, zpřístupnění zajímavých 
památek, hudebního programu, dobrého piva, jídla (místní speciality) … 

Program nabídneme tradičně na dvou hlavních scénách. Litovelské mu-
zeum se rovněž aktivně zapojí a pozve návštěvníky na dvě expozice. Scé-
na před muzeem bude hostit šermířské spolky, jarmark tradičních řemesel, 
dobové divadlo, lidovou muziku, dobové soutěže pro děti. Na pódiu u 
muzea bude k vidění a hlavně slyšení mix různých žánrů – folk – Noaco, 
A.M.Úlet, lidové tóny, (nejen) instrumentální muzika v podání Bandu 
ZUŠ Litovel. Představí se i místní mladé rockové kapely (VybrusX, Kra-
ken,Vinný Střik) kterým bude toto pódium patřit ve večerních hodinách. 

Další scénou je litovelské náměstí s hlavním pódiem. Představí se tady 
taneční skupiny z Litovle i blízkého okolí. Zajímavým hostem bude zajisté 
vynikající dechový orchestr ze Zábřeha na Moravě, který zahraje nejen 
klasiku, ale i modernu.  

Pro děti je připraveno premiérové vystoupení dívčí skupiny 5 ANGELS 
(profivystoupení děvčat ve věku 9 – 12 let). Uvidíme zde také vystoupení 
skupiny Madalen (Mohelnice).  

A co bude tím největším „tahákem“ oslav? Pro velký zájem a tak trochu 
na přání návštěvníků jsme do Litovle znovu pozvali velmi populární sku-
pinu NO NAME ze sousedního Slovenska, která byla hostem slavností 
v roce 2006. Věříme, že koncert Zlatého slavíka 2009 s jejich nejznáměj-
šími hity návštěvníky nadchne.  

Dalším významným hostem bude skupina ČECHOMOR, kterou naopak 
v Litovli přivítáme vůbec poprvé. Pro všechny příznivce této hudby bude 
připraven koncert od 20.00 hodiny. 

Za zmínku jistě stojí projekt „Eversmiling Liberty“ pěveckého sboru PA-
LORA při GJO Litovel. Rockové oratorium si Palora připravila k 10. výročí 
sboru a přednese ho právě na náměstí za doprovodu rockové kapely.  

Na slavnosti vždy tradičně zveme revivalové kapely – letos vystoupí 
Pražský Výběr Tribute a The Beatles revival – Pangea.  

Na náměstí nebude chybět ani dětský kout se spoustou atrakcí, dobrot, 
místních specialit – letos poprvé např. tvarůžkové specialitky atd… 

Opět nabídneme ukázky vojenských a hasičských vozidel. V rámci slav-
ností se předvedou i složky integrovaného záchranného systému.  

Radniční věž kromě tradičních výstupů ožije večer strašidelnými prohlíd-
kami. Vzhledem k velkému zájmu v loňském roce jsme se rozhodli je opět 
zařadit do programu. Bližší informace najdete na plakátech a infoletácích. 

Z dalších připravovaných programů uvádíme tradiční prohlídky místní-
ho pivovaru Litovel, prohlídky Staroštíkova mlýna (s lidovou muzikou), 
prezentace Rybářského svazu Litovel, Kynologického klubu Litovel, Pa-
intball vč. střelnice, ukázky práce leteckých modelářů – modely lodí a le-
tadel, adrenalinové a zábavné atrakce v parku a další.   

Každý ročník této akce se snažíme naplnit programem pro všechny vě-
kové kategorie. Věříme, že i letos si z bohaté nabídky každý vybere a na-
jde to své.  

Již nyní, kdy jsme v přípravách, děkujeme všem sponzorům, Městu Li-
tovel a Olomouckému kraji.   

Vstupenky na celodenní vstup na náměstí budou v prodeji v kancelářích 
CK BAVI Litovel, Olomouc a dále na tradičních předprodejích.  

 
Těšíme se na setkání s Vámi!            za BAVI Litovel Kamila Matečková 

Kam vyrazit na kole v okolí Litovle? Značených cyklotras je dostatek 
a vůbec nevadí, že to nejsou vždy opravdické cyklostezky. Ona taková 
pěkná polní nebo lesní cesta vůbec není k zahození. Tentokrát to bude 
Litovelským Pomoravím v okolí Nových Zámků. 

Po všemi Litoveláky i přespolními oblíbené cyklostezce č. 6243 poje-
deme nejdříve do Vísky. Dřevěné posezení na začátku, uprostřed a na 
konci ocení asi všichni. Chodci, cyklisté i bruslaři. Z cyklostezky se sta-
lo příjemné sportoviště a lze si od sportu i trochu odpočinout. Dvě sak-
rální památky, Boží muka z konce 17. století a kamenný kříž z poloviny 
19. století, prošly nedávno rukama restaurátora a zdobí vjezd do Vísky. 
Jsou opravdu fotogenické, všimněte si!  

Za Vískou pokračujeme po další prima cyklostezce do Sobáčova, ta-
hle má číslo 6033. Na obzoru, trochu vlevo, je Parduska, poznáme ji 
podle bílých, nedávno opravených Božích muk pod vrcholem. Sobáčov-

ský rybník asi zláká k zastavení 
každého. Prolézačky pro děti, rybo-
lov pro dospělé a občerstvení pro 
všechny. Nebo jen tak posedět? Do 
Mladče dojedeme po silnici, ale au-
ta tam opravdu jezdí jen ta místní. 
Nedívejme se však jen pod kola! 
Zvedněme oči – před námi je kopec 
Třesín, podívejme se vlevo - další 
běloskvoucí Boží muka (no není to 
paráda jak se ty obce starají?). 
Z Mladče vyrazíme směr Nové 
Zámky. Hned za mostem vlevo pod 
les a po takové všelijaké asfaltce až 
ke křižovatce (tahle Boží muka 
teprve čekají na opravu) k Rybář-

ské hospodě. Asi uprostřed můžeme stezku opustit po modré nebo žluté 
turistické značce do Řimic, ale to až někdy jindy. Vodní elektrárna No-
vé Mlýny má svoji historii. Už před staletími zde stával vodní mlýn. 
Dnešní stavba je z období první republiky a elektrárna je stále funkční. 
Jde o technickou památku. A všimněte si: zahrada kolem má podobu 
parčíku.      

Jiná varianta trasy z Mladče: po silnici až pod Nové Zámky a vlevo, po 
modré turistické značce, k Rybářské hospodě. Hned na začátku se nabídne 
opravdu krásný pohled přes park na zámek. Uvidíme pak i další romantic-
ké stavbičky. K Obelisku musíme trochu sjet z cesty (je označená) a altá-
nek Chrám přátelství opravdu nemůžeme minout. Na Nových Mlýnech, u 
Rybářské hospody se obě varianty tras sejdou. Vlastně původní Rybářská 
hospoda je už roky zavřená, ale v novější „Rybářské hospodě“ nás jistě 
rádi občerství. Trochu do kopce za hájenkou sjedeme ze silnice na lesní 
cestu, po které vede cyklotrasa č. 6051. V lese pak můžeme vidět jednu 
z tajemných památek – smírčí kříž. Musíme ale dávat velký pozor, tváří se 
jako obyčejný kámen. Smírčí kříže jsou státem chráněné památky a na Li-
tovelsku je jich devět. Jedeme jedeme, projedeme pod kolejemi a jsme na 
rozcestí s lavičkami a stolkem pod stříškou. Tady bychom se mohli vydat 
trasou č. 6026 vlevo do Úsova. Už jste byli u studánky a u rybníků v lese? 
A u Jozéfka, kapličky nad Moravičanami? Ale raději až jindy. My se dáme 
vpravo. Musíme pak jet kousek po silnici, co se dá dělat. Před Novými 
Dvory silnici opustíme, odbočíme vpravo na cyklotrasu č. 6033 k Novým 
Zámkům. Odbočíme-li z téhle cesty doprava až před Novými Zámky, do-
staneme se k malebnému Růžovému rybníku. Ale my odbočíme dřív, vle-
vo, kousek před Černým křížem (prý jsou pod ním pohřbeni vojáci z bitvy 
u Slavkova). Docela hezká lesní a pak panelová cesta nás dovede lesem až 
ke Svaté vodě na Čerlince. Bude-li pracovní doba, můžeme se napít vody 
přímo od pramene. Pak už jedinou cestou k silnici a dál do Litovle.  

Tak, a jsme zpět. Trasa je asi 25 km dlouhá a lze ji libovolně upravo-
vat. V hospůdkách čekají na návštěvníky podložky pod pivo s dalšími 
nápady na výlety. Takže: S chutí kolem Litovle!                        

       E.V. 



Vždycky tvrdím, že se nebudu vracet do zemí, ve kterých jsem už byl. 
Život je krátký a je tolik míst, kam bych se chtěl podívat… Přesto si čas 
od času z této zásady udělím výjimku. Jednou z takovýchto „výji-
mečných“ zemí je Indie. Indii můžeme buď milovat anebo nenávidět, říka-
jí ti, kteří ji znají ze svých cest. Já si ji zamiloval. Často se o ní mluví jako 
o subkontinentu; je to obrovská země, která cestovatelům nabízí neskuteč-
ně mnoho. Velkolepé historické památky, nádhernou přírodu, rozmanité 
národy s rozdílnými kulturními tradicemi. Když se řekne Indie, vybaví se 
mi vždy barvy. Ano, je to především nesmírně barevná země! Mohli by-
chom ji navštěvovat stále a pořád by bylo co objevovat. Na přelomu let 
2006 - 2007 jsem s partou kamarádů cestoval po severní části země. Na-
vštívili jsme Ágru, Dillí, Váránasí, Khadžuráho i nádherný Rádžasthán a 
spoustu dalších míst. (V Litovelských novinách jsem o této cestě psal 
v létě 2007.) Domů jsem odjížděl s předsevzetím, že se sem jednou musím 
vrátit a podívat se také do jižní části země. Cestu se mi podařilo uskutečnit 
na přelomu roku 2009 a 2010 a rád se s vámi podělím o nejlepší zážitky. 

Nehodlám popisovat trasu našeho putování od příletu až po odlet domů, 
ale z těch asi dvou desítek zajímavých míst, kam jsme se podívali, vybrat 
ty, které se nám líbily nejvíce. Jednou z nejzajímavějších oblastí bylo zá-
padní pobřeží jihu Indie. Navštívenému místu se podle nejvýznamnějšího 
z ostrovů rozesetých podél pobřeží říká Kočín a leží ve střední oblasti stá-
tu Kérala, o kterém se tvrdí, že je nejbohatším státem Indie. A bude to asi 
pravda. Zde se nevidí tolik žebráků a chudinských slumů, jako je tomu 
v jiných místech Indie. Na ostrov Kočín se dostanete z velkého pobřežní-
ho města Érnákulam, které je především velkým pulzujícím přístavem a 
dopravním centrem této části státu. Cestovat je možné buď po mostě, kte-
rý překlenuje mořskou úžinu, anebo lodí. Pobyt na ostrově nám připadal, 
jako bychom se ocitli v jiném světě. Klid, ticho a malebnost - jakoby toto 
místo ani nepatřilo do Indie. Ostrov vábil obchodníky a cestovatele již 
před 600 lety, takto dlouhou má koloniální minulost. Vystřídali se tady 
Portugalci, Holanďané, Angličané, ať už jako obchodníci nebo kolonizá-
toři. Působili zde také Číňané. Každý z národů na ostrově zanechal svoje 
stopy a výsledkem je neuvěřitelná směsice anglické, portugalské a holand-
ské architektury v nádherné pobřežní tropické krajině. Z roku 1503 pochá-
zí kostel sv. Františka, dodnes velmi krásně zachovalá stavba ležící 
v centru ostrova. Zde našel dočasný odpočinek známý a slavný portugal-
ský mořeplavec Vasco de Gama, který tady v roce 1524 zemřel. Dnes je 
jeho hrob prázdný, zůstala jen náhrobní deska s nápisem. Jeho ostatky 
Portugalci převezli do rodné vlasti, do Evropy, a je pohřben v lisabonské 
katedrále. Další zajímavostí je holandský hřbitov z roku 1724, odpočívají 
tady obchodníci a vojáci, kteří na ostrově ukončili svoji životní pouť. 
Uličky městečka, kterému se říká Ford Kočín, jsou tiché a vůbec nepřipo-
mínají Indii, s jejím všudypřítomným ruchem. Zachovalé ulice a jejich ar-
chitektura nezapře evropský původ svých stavitelů. 

Ale tím kořením, které dává místům opravdu to pravé a neopakovatelné 
kouzlo, je pobřeží ostrova. Svoje stopy zde zanechali Číňané. Všude tady 
můžeme vidět obrovské rybářské sítě, do nichž se dodnes zvláštní techni-
kou loví ryby. K obsluze každé sítě je potřeba minimálně čtyř mužů. Síť je 
zavěšena na mohutné dřevěné konstrukci a složitým vyvažováním pomocí 
velkých kamenů a silných mužských paží je spouštěna do moře a po něja-
kém čase vyzvedávána s ulovenými rybami. Nutno říci, že v době naší pří-
tomnosti byl úlovek ve většině sítí velmi slabý. Ryby se po vylovení hned 
na místě třídí a prodávají. Je to úžasná podívaná a my jsme ji obdivovali 
celý den. Ve spoustě hospůdek a restaurací si můžete právě tady nalovené 
ryby dopřát k jídlu. Zdejší kuchyň je věhlasná po celé Indii. 

Asi hodinu jízdy autobusem na jih z Kočínu leží další zajímavá místa 
Kéraly. Jsou to vodní kanály, kterým se někdy říká backwaters. Tvoří je 
obrovská síť vodních cest o celkové délce více jak 900 km (!!). Dávno 
před tím, než se v této oblasti začaly stavět cesty a silnice, sloužily kanály 
jako jediná dopravní komunikace. Dodnes je tady spousta míst, vesniček 
či samot, ke kterým je možno se dostat pouze touto vodní cestou. Hustá 
spleť kanálů lemuje nejen pobřeží, ale zasahuje také hluboko do vnitroze-
mí. Oblast protkaná kanály je velmi rozsáhlá a my jsme z autobusu vy-
stoupili v městečku Alapuza. Jsou v podstatě dvě možnosti, jak tyto vodní 
cesty poznat. Je možné najmout si člun a nechat se vozit po kanálech jak 
dlouho a kam chcete. My jsme si ale vybrali druhou variantu, která se nám 
zdála být k poznání místního života lepší. Nasedli jsme na dopravní loď, 
jezdící na jedné z desítek pravidelných linek po vesnicích i samotách. Ta 
naše jela z Alapuza do městečka Kóttajama a zpět. V jednom směru cesta 
trvala necelé 3 hodiny, a tak jsme na lodi strávili skoro 6 hodin. Bylo vel-
mi zajímavé pozorovat nastupující a vystupující domorodce, kteří takto 
jezdí za obživou, na lov ryb, za nákupy a děti do školy. V okolí kanálu 
jsme sledovali život ve vesnicích. Myslím, že jsme si vybrali tu lepší mož-

nost pro seznámení s opravdovým životem prostých lidí, kteří zde bydlí a 
pracují. Je to nádherná tropická krajina vodních cest lemovaných kokoso-
vými palmami a rýžovými poli. Míjeli jsme vesničky, osamělé domky ry-
bářů, u kterých loď zastaví na požádání, anebo kterou je nutno si stopnout, 
ale také křesťanské kostelíky vypadající, že do těchto míst nepatří. V po-
břežních oblastech Kéraly totiž převažuje křesťanství, což je v převážně 
hinduistické Indii zvláštnost. Do Kéraly se křesťanství dostalo již v 1. sto-
letí díky apoštolu Tomášovi, který obracel na víru místní obyvatele. A jak 
jsem již uvedl, v 15. století sem zavítali Portugalci a s nimi jejich misioná-
ři. Pozdější vliv Anglie křesťanskou víru dále posiloval. 

Toto nádherné místo na pobřeží Arabského moře na nás udělalo velký 
dojem. Kérala ovšem nabízí i ve vnitrozemí zajímavá místa. A tak jsme, i 
když neradi, opustili pobřeží a zamířili do hor. Když se řekne Indie a hory, 
většinu lidí zcela jistě napadnou Himálaje na severu a málokdo si uvědo-
mí, že na samém jihu země jsou nádherné zelené hory, které lákají 
k výletům. My jsme navštívili oblast kolem města Údhagamandalamu 
(Útí) a také horský masív v okolí městečka Munnár. Je to nádherná krajina 
pečlivě udržovaných čajových plantáží. Vzhledem k průměrné nadmořské 
výšce kolem 1500 m n. m. je zde příjemné klima, což byla pro nás skvělá 
změna po vedrech, panujících v pobřežních oblastech. Podnikli jsme pěší 
výlet po krajině rozeklaných zelených kopců, kolem čajovníků i potoků 
s vodopády. Potkávali jsme sběračky čaje, míjeli domky hlídačů plantáží. 
Oblast je protkána cestami a je jen na poutníkovi, kterou se vydá. Každá 
z nich nabízí neopakovatelné výhledy. A jak jinak ukončit naši pouť, než 
pár skleničkami skvělého čaje, který se právě tady vypěstoval?  
Čaj, který se v Indii pěstuje – Camellia sinensis neboli čaj čínský – po-

chází, jak název napovídá, z Číny. V Indii byly čajové plantáže pro ko-
merční použití založeny v 19. století. Dnes je Indie jeho největším světo-
vým producentem. Čajový průmysl zaměstnává více jak milion lidí, 
z nichž většinu tvoří ženy. Současná produkce indického čaje je asi 850 
milionů kg čaje ročně. Většina plantáží leží na severovýchodě země 
v Ásámu, západním Bengálsku a Dárdžilingu. Ale i na jihu Indie se tvoří 
významný podíl z celkové produkce. Zdejší hory mají pro jeho pěstování 
ideální podmínky – příhodnou teplotu a vlhkost vzduchu. Je tomu tak díky 
blízkosti oceánů na východě i západě od pohoří. Je jen škoda, že kvůli zři-
zování plantáží se zde vykácely obrovské plochy nádherných tropických 
lesů. Dnes jsou bohužel takovéto lesy k vidění jen ojediněle. 

Kérala nás zaujala především svojí rozmanitostí a krásou. A když se 
k tomu přičtou milí a přátelští obyvatelé, pak není divu, že pobyt v této 
oblasti byl jedním z vrcholů naší cesty jižní Indií.                  Václav Arnoš 



Město Litovel usiluje o získání prostředků na revitalizaci centra města, 
to je náměstí Přemysla Otakara II. a ulic Masarykova a 1. Máje, které jsou 
hlavními přístupovými ulicemi na náměstí. Je dopracovávána projektová 
dokumentace a do konce července 2010 bude žádost na Regionální ope-
rační program Střední Morava podána. Celková částka na uvedené záměry 
je kolem 50 mil. Kč.  

V souvislosti s přípravou projektové dokumentace bylo přihlíženo i  
k historickému vývoji podoby náměstí. Ze zpracované studie „Náměstí 
Přemysla Otakara v proměnách času (autora PhDr. Vítězslava Kollmanna) 
vám přinášíme základní informace. 

Pravidelný čtvercový půdorys litovelského náměstí o výměře 6200 m2 
byl dán při zakládání města a zůstal až do dnešní doby nezměněn. Město 
vzniklo rozhodnutím Přemysla Otakara II. Lokátor Jindřich Epich z Olo-
mouce postupoval podle přesného plánu. Budování města, náměstí a jeho 
ulic při obchodní cestě do Olomouce - mezi rameny řeky Moravy - začalo 
před rokem 1260 – cca kilometr jižně od původního předlokačního osídle-
ní na Starém městě. Dataci založení města dokládají výsledky archeologic-
kých výzkumů – sondy prováděné na náměstí v roce 2003 (nálezy dřevě-
ných odvodňovacích kanálů). Prostor náměstí byl při jeho budování ko-
lem v roku 1256 proti dalšímu terénu uměle zvýšen, což dnes tvoří ochra-
nu před častými povodněmi a záplavami - naposled v roce 1997 - kdy bylo 
celé město kromě náměstí zcela zaplaveno. 

Královské město Litovel mělo tedy od počátku čtvercové náměstí, dvě 
hlavní a čtyři boční ulice. Na sever a jih vybíhají trojice ulic, které od sebe 
oddělují vždy dva a dva pravidelné domovní bloky. Hlavní dopravní tep-
na, směřující do středu náměstí z jihu, je ulice 1. máje, ze severu pak Ma-
sarykova ul., středem náměstí vede hlavní silnice. Na východní straně ná-
městí - asi v jeho polovině - začíná Husova ul. Před zbouráním jatek 
v roce 1860 zde byla jen úzká ulička. Na protější západní straně je pod 
radniční věží podél toku Nečízu Šerhovní ulička - průchod pro pěší - roz-
šířená do současného stavu v roce 1873. Na severní straně náměstí smě-
rem k západu směřuje ke kapli sv. Jiří a kostelu sv. Marka úzká Kostelní 
ulice. Obvodové ulice tvoří kolem náměstí velký čtverec. 

Uprostřed náměstí (dříve rynku) protéká směrem od západu k východu 
Nečíz (rameno Moravy), který tak v polovině náměstí dělil město na se-
verní a jižní část. Toto městské řečiště, které se směrem k toku z obou 
stran svažovalo, sloužilo jako plavisko koním, kravám a vepřům. Přes tok 
přejížděly povozy. V roce 1856 došlo k zakrytí tohoto říčního ramene a 
náměstí bylo srovnáno a předlážděno.  

Původní domy v počtu 60 (57 právovárečných + 3 v majetku lokátora 
města) lemovaly náměstí a uliční frontu města. První písemná zpráva  
o těchto domech, zakládaných na pilotech, je z roku 1291. Jednotlivé do-
my byly obráceny štítem do náměstí. Přestavbami na náměstí a v jeho bez-

prostřední blízkosti vznikly v průběhu 16. století renesanční měšťanské 
domy. Při další přestavbě koncem 17. století měly domy již vysoké průčel-
ní zdi. Poslední výrazná přestavba domů na náměstí do dnešní podoby 
v 19. století probíhala od 70. let do roku 1899, což dokumentuje řada do-
bových fotografií a pohlednic. 

Původní podobu radnice před požárem v roce 1724 ilustruje veduta 
z počátku 18. století. Součástí radnice se stal od r. 1684 Panský dům, který 
s ní byl propojen překlenutím úzké Šerhovní uličky. Podobu budovy rad-
nice a radniční věže z roku 1804 ilustruje kresba opravy krovu. Úprava 
radniční budovy spolu se sousedním radničním domem proběhla v roce 
1872. Kompozičním středem se stala radniční věž vysoká 65,5 m. Od roku 
1929 k radnici patří objekt bývalého hostince U žlutého lva, kde byl až do 
roku 1983 poštovní úřad – č. p. 779. Zdařilá rekonstrukce fasád západního 
bloku s radnicí se realizovala v roce 1995. 

Oprava klenby a otevřeného přístupu kamenným dvouramenným scho-
dištěm k Nečízu před radnicí proběhla v r. 1996. Kované zábradlí vhodně 
řeší estetické i bezpečnostní požadavky na tuto technickou památku.  

Langův dům z r. 1542 s honosným raně renesančním portálem, č. p. 769 je 
situován na severní straně náměstí. Oprava jeho pláště, průčelí a portálu - 
s předchozí injektáží celého objektu - byla provedena v roce 1997. 

Morový sloup z roku 1724 se sedmi sochami světců – dílo olomouckého 
sochaře Václava Rendera, je situován na východní straně náměstí. Restau-
rování sloupu se realizovalo v roce 1996. Kolem sloupu byly v rámci 
opravy vsazeny kamenné kuželovité sloupky, spojené řetězy, které alespoň 
částečně zabraňují vstupu vandalů. 

Až do roku 1812 stával na náměstí poblíž přístupu k Nečízu pranýř. Při 
výstavbě Německého domu (dnes Městský klub, č. p. 753) v roce 1899 na 
místě původního Wachlerova hostince byl uzavřen i druhý přístup k Nečí-
zu na východní straně náměstí. Celková rekonstrukce objektu s odstraně-
ním řady prvků secesní fasády byla provedena v 50. letech minul. století. 

Na místě bývalých klasicistních kasáren na západní části náměstí, zboře-
ných v roce 1870, byla v roce 1872 postavena nová budova pro okresní 
hejtmanství (č. p. 777), nyní sídlo základní školy prof.V. Vejdovského.  

Tehdy se vykácely tři vzrostlé lípy, umístěné před kasárnami a náměstí 
zůstalo bez zeleně až do roku 1931, kdy litovelský okrašlovací spolek pro-
sadil výsadbu stromů – akátů – na dvou stranách náměstí, kde již bylo 
provedeno mozaikové dláždění na chodnících. Postupně se provedla vý-
sadba akátů a následně javorů, a to již po celém obvodu náměstí. V 80. 
letech minulého století byly stromy po obvodu náměstí doplněny okrasný-
mi keři, které jsou tu dodnes. 

Trhy na náměstí se tradičně konaly v jeho západní části – před radnicí, 
na východní ploše stávaly povozy. 

PhDr. Vítězslav Kollmann, kráceno. Dokončení v dalším čísle novin. 

Radnice a dlážděné náměstí v r. 1910 

Vlevo je zachycena fronta domů, kterou nahradila ve 20. stol. nová výstavba. Byl to největší zásah 

do historické podoby náměstí . Reprodukce pohlednic PhDr. V. Kollmann 
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„Kůň bez jezdce je stále koněm, ale jezdec bez koně je jen člověkem.“ 
 
Náš region nabízí mnoho zajímavých míst, která stojí za návštěvu. 

Jedním z velkých lákadel je pohádkový hrad Bouzov. Není to ale jen 
hrad, jímž se může vesnice téhož jména chlubit. Pod hradem se v ohra-
dě pasou koně, vlastně také pohádkoví. Mohli jste je vidět v několika 
pohádkách a filmech. 

To, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu, věděli již sta-
ří Arabové. Někteří lidé se o této pravdě přesvědčují pravidelně a často, 
jiní kouzlo jízdy na koni dosud neměli to štěstí okusit. Pokud stále ještě 
patříte mezi ty druhé, dovolte mi jeden tip na nadcházející letní dny. 

Stáj Jana Pokorného se zabývá především agroturistikou. Můžete si 
zde užít vyjížďku krásnou přírodou Bouzovska, a to jak přímo v sedle, 
tak pohodlným kočárem či ve formanském voze - „pojízdné hospodě“. 
Kočárové služby jsou vhodné zejména jako součást romantického sva-
tebního obřadu, různých oslav, školních výletů či prezentačních akcí. 

Povozit na koni se u Pokorných může každý. Nemusíte se bát, že bys-
te dostali nezvladatelného koně nebo že nebudete vědět, jak se s ním  
„domluvit“. Vždy je vám k dispozici zkušený jezdec a instruktor, který 
koně nachystá a vysvětlí vám základy jízdy na koni. Když pak usednete 
do sedla a vykročíte ze dvora, můžete si vychutnávat onen nejkrásnější 
pohled na svět. Nejčastěji směřují trasy do prostředí místních luk a hájů 
kolem Panských rybníků, přes Kamenné mostky, k Javoříčku. Před vá-
mi jede na svém koni instruktor a po celou dobu dohlíží, zda je vše 
v pořádku – zda správně sedíte a pobízíte koně, což je pro bezpečnost 
jezdce i koně velice důležité, a odpovídá na všechny vaše případné do-
tazy. Vyjížďka je přizpůsobena vašim schopnostem, začátečníci chodí 
krokem, zkušenější pak klusem i cvalem. Pokročilejší jezdci si mohou 
domluvit ježdění na samotné jízdárně pod odborným dohledem. 

Více informací se dozvíte na www.staj-bouzov.webpark.cz nebo kon-
taktujte Jana Pokorného na telefonu 775 939 316. 

Radmila Kalabisová 

Mužstvo mužů začalo s přípravou na jarní sezonu v průběhu měsíce 
ledna pod vedením trenéra F. Pitroně a vedoucího mužstva M. Krato-
chvíla. V kádru mužstva došlo k několika změnám. Odešli P. Podešva, 
P. Havlík, brankář T. Uvízl a na hostování R. Srovnal. Na hostování by-
li získáni T. Kopp, Z. Pavlík, O. Schetler a M. Šilberský. V průběhu jar-
ní sezony ukončil F. Pitron z pracovních důvodů trenérskou činnost. 
Novým trenérem se stal bývalý útočník Sigmy Olomouc, Hansi Rostock 
a reprezentace R. Sedláček. 

Mužstvo se v konečné tabulce krajského přeboru umístilo na 3. místě 
s 58 body a skore 51:33. Celkem naši muži 18x zvítězili, 4x remizovali 
a 8x prohráli. Nejvíce branek za sezonu střelili D. Zavadil (10), P. Bub-
la (7), Jan Fišara (7), T. Kopp a V. Kratochvíl (5). Celkem se do statisti-
ky střelců zapsalo 13 hráčů. Nejvíce minut odehráli T. Kopp, V. Krato-
chvíl, Jan Fišara, J. Planička a P. Kvapil.  

Starší dorost se v krajském přeboru umístil na 1. místě. Svěřenci tre-
néra K. Gála a vedoucího mužstva R. Huličného se tak stali nejúspěš-
nějším týmem našeho oddílu. Mužstvo získalo 55 bodů a skore 72:30; 
18x zvítězilo, jednou remizovalo a 3x prohrálo. Nejvíce branek střelili 
J. Látal (11), R. Bednář (10), A. Vrba (10), F. Coufal a P. Prucek (7), J. 
Gazdík (5). Celkem se do statistiky střelců zapsalo 15 dorostenců. Nej-
více minut odehráli P. Prucek, J. Látal, P. Jaroš, J. Jurásek a L. Huličný.  
Vítězstvím v krajském přeboru si zajistili postup do vyšší soutěže - divi-
ze. Na tomto úspěchu se podíleli tito hráči: P. Prucek, J. Látal, J. Jurá-
sek, P. Jaroš, L. Huličný, J. Chrudina, J. Gazdík, T. Chytil, Z. Heinz, F. 
Coufal, A. Vrba, R. Bednář, J. Polanský, M. Oračko, P. Heinz, M. Dvo-
řáček, J. Dvořáček, M. Dokoupil, M. Jindra, J. Baránek, M. Štaffa, J. 
Schmidt, R. Veselka, M. Procháska, R. Kopiček, L. Navrátil, J. Frank, 
M. Borovka a W. Schmirler.  

Mladší dorost se v krajském přeboru umístil na velmi pěkném 3. mís-
tě. Svěřenci trenéra P. Prucka a vedoucího mužstva R. Coufala získali 
za 14 vítězství, 3 remízy a 5 proher 45 bodů a celkové skore 86:42. Nej-
více branek střelili M. Dokoupil (15), J. Gazdík (13) a P. Prucek (12). 
Celkem se do statistiky střelců zapsalo 12 hráčů. Nejvíce minut odehráli 
M. Dokoupil, R. Veselka, J. Schmidt, P. Heinz a P. Prucek. 

U starších žáků došlo pod vedením trenérů J. Dlaska, A. Bučka a O. 
Novotného během zimní přípravy k velkému výkonnostnímu zlepšení. 
Mužstvo na jaře 10x zvítězilo, pouze jedenkrát okusilo hořkost porážky 
s mužstvem SK Červenka 0:3, a to jen díky velké marodce našeho muž-
stva. Starší žáci se celkově umístili na 3. místě se 45 body a skore 
114:30. Nejvíce branek střelili M. Borovka (29), L. Navrátil (23), P. 
Rakaš (21), J. Jedlička (17) a L. Spáčil (12). Nejvíce minut odehráli M. 
Borovka, L. Navrátil, P. Rakaš, L. Spáčil a D. Němeček. 

 
Starší přípravka pod vedením trenérů J. Polanského, V. Debnára a 

vedoucího mužstva P. Pěrušky sehrála sérii 8 mistrovských turnajů. V 
těchto turnajích si zajistili postup mezi nejlepší 4 mužstva okresního 
přeboru, v závěrečném turnaji družstvo starší přípravky vybojovalo 1. 
místo a tím získalo titul přeborník okresního fotbalového svazu ve své 
věkové kategorii.  Nejlepšími střelci a hráči byli M. Novák, P. Debnáro-
vá, J. Šana, T. Laža, R. Čikl, O. Juráš, T. Nantl, J. Šmoldas a R. Hustý. 

 
Mladší přípravka pod vedením trenérů P. Listopada, J. Gazdíka a ve-

doucího mužstva P. Pěrušky sehrála sérii 8 mistrovských turnajů. I když 
do tohoto mužstva přibylo mnoho nových tváří, které se teprve začaly 
učit fotbalovým dovednostem nejen na trénincích, ale i v zápasech, za-
jistilo si družstvo postup mezi nejlepší 4 mužstva okresního přeboru.  
V závěrečném turnaji o přeborníka okresního fotbalového svazu se naši 
mladí umístili na velmi pěkném 3. místě. Nejlepšími střelci a hráči byli 
J. Gazdík, P. Pěrušková, Š. Sedláček, Š. Kohout, M. Knébl, M. Švan-
cer, D. Stratil, L. Vybíral, O. Šana, P. Všetíček a S. Dvořák. 

 
Veškeré informace týkající se oddílu kopané najdete na webových 

stránkách www.fotballitovel.tým.cz a na vývěsce oddílu v Husově ulici. 
Výbor oddílu kopané děkuje hráčům, trenérům a vedoucím mužstev 

za dosažené výsledky v sezoně 2009/2010, sponzorům za jejich podpo-
ru a těší se na spolupráci a přízeň všech v nové nadcházející sezoně. 

 
Přejeme všem našim hráčům, trenérům, vedoucím mužstev, přízniv-

cům a sponzorům litovelské kopané krásné prožití letních dnů. 
za fotbalový oddíl Pavel Pěruška  

Ve dnech 18 – 20. června 2010 se naši nejmladší fotbalisté zúčastnili 
Mezinárodního turnaje ve slovenském Senci za účasti 67 mužstev ze 
Slovenska, Česka, Polska, Srbska a i vzdálené Libye. Hrálo se zde v 5 
kategoriích - od nejmenších až po starší žáky. Naši fotbalisté hráli 
v kategorii nejmenších (r. nar. 2000 a mladší), která byla rozdělena do 
dvou skupin po pěti. Turnaj probíhal na dobře připraveném hřišti 
v krásném sportovním areálu vesničky Kráľová pri Senci nedaleko Slu-
nečních jezer. Benjamínci nezklamali a přivezli si řadu nádherných kul-
turních i sportovních zážitků, ale i mnoho ocenění. Výkony brankáře 
Ondřeje Juráše přiváděly soupeřovy útočníky k zoufalství. Jedno z oce-
nění jsme získali i tím, že jsme jako jediné družstvo v naší kategorii za-
řadili do týmu hned dvě dívky - Pavlínu Pěruškovou a Pavlínu Debná-
rovou. Přátelští slovenští fanoušci tleskali našemu týmu o počtu osmi 
hráčů za dobře odehraná utkání proti mnohem kvalitnějším soupeřům, 
kteří měli v týmech až 20 hráčů.  

Naši hráči se umístili na pěkném 7. místě. Litovel reprezentovali Juráš 
Ondřej, Šmoldas Jakub, Nantl Ondřej, Čikl Radek, Hustý Radek, Laža 
Tomáš, Debnárová Pavlína, Pěrušková Pavlína. Za jejich výkon jim 
patří velké poděkování, stejně jako trenérům Polanskému Jiřímu, 
Listopadovi Pavlovi, masérovi Polanskému Janovi i vedoucímu 
mužstva Pěruškovi Pavlovi, bez kterých by se naše fotbalové naděje 
nemohly takového turnaje zúčastnit. 

Benjamínci taktéž sledovali i jiná utkání soupeřů a snad nejza-
jímavějším zápasem pro ně bylo finále mladších žáků mezi Šaľou a 
Uničovem, kde hrají také odchovanci Litovle. Nezapomenutelným zá-
žitkem jistě byla i návštěva tréninkového centra slovenské reprezentace 
na fotbalovém stadionu v Senci či velký ohňostroj nad jezerem. 

 
Za možnost účasti na tak krásném turnaji, ale i za podporu v celé se-

zóně děkujeme všem rodičům, fanouškům a hlavně sponzorům. 
 

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

V Litovli 1. srpna 2010. Uzávěrka příštího vydání Litovelských novin: 20. srpna 2010 

Lokalita: Severní II, zahájení výstavby 1. pol. 2010,  
1. etapa: 15 byt. jednotek, 7 garáží. Min. fin. vklad: byt 3+KK 
od 550,-tis. Kč, 2+KK od 358,-tis.Kč bez nutnosti dokládat 
příjmy!! informace: www.litovelbyty.cz, tel.: 585 004 449 
(OSBD Olomouc), 585 153 250 (MěÚ Litovel) 

NEVÁHEJTE, VYBÍREJTE RYCHLE  
za současnou nižší sazbu DPH.  
Již 54 % bytů a 57 % garáží zamluveno! Bez dostatečného počtu 
smluvně rezervovaných bytů není možné zahájit výstavbu! 

NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA  
V LITOVLI 

S.E.P. – reality NABÍZÍ: 
Tel: 585 342 086, 606 780 378 

Poděbradova 751, 784 01 Litovel  
 

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

• pronajmeme cihlový byt v Litovli 3+1, 4. 
p., 80 m2, bez výtahu, nezařízený. Nájem 
4.680,- Kč + energie 

• pronájem kancelář. prostor v Olomouci, 90 
m2, mezipatro, část. vybaveno. Náj. 15 tis. Kč/
měs. + energie  

• zprostředkováváme prodej nové výstavby 
17 RD v lokalitě Křelov – Břuchotín,  
bližší info: www.carmanhome.cz  
 
Přijmeme pracovníka pro výkon administra-
tivní správy nemovitostí a inženýr. činnosti. 
Požadujeme znalosti v oboru stavebnictví a 
právního minima v oblasti nájemních, pod-
nájemních, kupních, zprostředkovatel. aj. 
smluv.  
Adresa: S.E.P.- reality, Pavlína Stehlíková, 
               Poděbradova 751, 784 01  Litovel,  
               e-mail: sep.reality@email.cz 

Plavecký bazén při ZŠ Litovel, Vítězná 1250 
Pro školní rok 2010/2011 připravujeme plavecké kroužky: 
 
Úterý                14.45 – 15.30   DELFÍNEK pro děti od 8 roků 
Úterý                15.30 – 16.15   VODNÍČEK pro děti od 4 roků            Jitka Šišmová 
Úterý                16.15. – 17.00  VODNÍČEK pro děti 4 – 6 roků           Mgr. Mirka Gottfriedová 
Úterý                17.00 – 17.45   VYDRÝSEK pro děti plavce i neplavce od 4 – 8 roků  
                                                                                                                 Jiří Hrachovec 
Úterý                19.00 – 20.00   AQUA AEROBIC                                  Denisa Němcová 
Středa               20.00 – 21.00 
Čtvrtek             15.00 – 16.00   PLAVÁNÍ PRO TĚHOTNÉ                  Jitka Šišmová 
Čtvrtek             16.00 – 16.30   ŽABIČKY – plavání rodičů s dětmi     M. Gottfriedová 
                         16.30 – 17.00   pro děti od 2 – 4 roků                             Jitka Šišmová 
Čtvrtek             17.00 – 17.45   VYDRÝSEK pro děti plavce i neplavce od 4 – 7 roků  
                                                                                                                 Jiří Hrachovec 
Čtvrtek             18.00 – 18.45   VYDRÝSEK pro děti plavce od 7 do 15 roků  Jiří Hrachovec 
Čtvrtek             19.00 – 20.00   KONDIČNÍ PLAVÁNÍ pro dospělé a mládež  Jiří Hrachovec 
Pátek                  9.15 –   9.45   ŽABIČKY plavání rodičů s dětmi                    M. Gottfriedová 
                           9.45 – 10.45   pro děti od 2 do 4 roků                                       Jitka Šišmová 
                         10.15 – 10.45   
 
Přihlásit se můžete v pokladně plaveckého bazénu nebo na tel. 585 156 225 – 228,  
mobil: 739 557 878, e-mail: bazen.litovel@seznam.cz 

TECHNICKÉ SLUŽBY LITOVEL 
zvou všechny příznivce koupání, slunění a odpočinku  
do krásného tichého prostředí areálu   
MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ  
Provozní doba: denně od 9.00 do 19.00 hodin.  
Vstupné: 10,- Kč pro děti a seniory  
20,- Kč pro ostatní návštěvníky.  
Možnost občerstvení v  kiosku.  
V areálu je k dispozici sportovní zázemí na nohejbal a ping-pong .  
Provozovatelé se těší na hojnou návštěvu a přejí krásné teplé léto! 

Plavecký bazén při ZŠ Vítězná 1250, Litovel 

Plavání rodičů s dětmi ŽABIČKY od ZÁŘÍ 2010 
Zahájení nového kurzu pro začátečníky i pokročilé 

Čtvrtek          16.9.     16.00 - 16.30; 16. – 17.00 
Pátek             17.9.     9.15 – 9.45; 9.45 – 10.15; 10.15 – 10.45 hod. 

Plavání je určeno pro rodiče s dětmi od 2 do 4 let 
Kontakt: osobně v pokladně plaveckého bazénu, 
e-mail:bazen.litovel@seznam.cz, tel: 585 156 225, 228; 739 
557 878 

Přihlášky zasílejte co nejdříve, počet míst omezen.  Těší se plavací tety  




