
 Z obsahu: 

Firma CARMAN, a.s. Uničov  
přijme do stálého pracovního poměru:  
instalatéra, topenáře, tesaře, zedníka  

Požadujeme: vyučení v oboru, praxe mini-
málně 5 let v oboru, ŘP skupiny B. 

Mzdové rozpětí od 20 000 do 23 000 Kč.   
Mistra pilařské výroby 

Požadujeme: SŠ vzdělání, obor dřevařský 
průmysl výhodou, schopnost vedení kolektivu, 
řidič. průkaz skup. B, praxe v oboru pod-

mínkou, spolehlivost, samostatnost, kreativita. 
Nabízíme: telefon, profesní růst, velmi dobré 

platové podmínky.   
Rozpočtáře – přípraváře 

Požadujeme: SŠ – VŠ vzdělání, obor 
stavebnictví, řidič. průkaz skup. B, zkušenosti 
v oboru výhodou, spolehlivost, samostatnost, 

kreativita. 
Nabízíme: notebook, telefon, profesní růst,  

velmi dobré platové podmínky.  
Nástup u všech profesí ihned. 

Kontaktní osoba: p. Chlíbková Irena,  
tel.: 608 439 992, chlibkova@carman.cz 

• VOLBY 15. A 16. ŘÍJNA 
• MĚSTSKÝ HŘBITOV 
• REKORDNÍ OTVÍRÁK 
• PROGRAM SLAVNOSTÍ 
• NABÍDKY SPORT – ZÁJMY 

Nástěnné malby odkryté při restaurování go-
tické kaple v Litovli zařadily tuto památku  
v rámci kraje mezi 3 nejvýznamnější dochova-
né památky spolu s přemyslovským palácem  
v Olomouci a kostelem v Mostkovicích u Pro-
stějova. Význam a jedinečnost tohoto nálezu 
více osvětlí následné bádání historiků umění, v 
každém případě pro Litovel jde o výjimečný 
nález, který dále zvýší historickou hodnotu 
pozdně gotické kaple sv. Jiří. Malba je vzácná 
i tím, že je datována, je dobře zachována ve 
svém celku (po odstranění pozdějších přema-
leb), nejde o fragment. Z původní výzdoby se 
tady dále dochovalo 12 konsekračních 
(světících) křížů. 

V rozhovoru s restaurátory kaple jsme se dá-
le dověděli: Jak často se vám podaří restauro-

vat takto starou a zachovalou památku, kde 

pozdější dostavba nijak nenarušila původní 

architekturu?  

Toto je pro nás opravdu výjimečnou záleži-
tostí. I když výzdoba kaple je prostá, po re-
staurování bude prostor kaple velice působivý. 
Nejprve provádíme sondy, objeví se linka, část 
barevné plochy, nevíme, co vlastně odkryjeme. 
Ale právě toto odkrývání a objevování je na 
naší práci tím nejzajímavějším. 

Odhalená malba sv. Jiří se nachází naproti 
vchodu do kaple, jde o pozdně gotickou mal-
bu. Je orámována pásem z vinných listů, vý-
zdoba rámu již ukazuje na vliv renesančního 
slohu. V horní části je nápis ano domini mile-

simo 1485, uvedený rok se vztahuje k dokon-
čení výzdoby kaple. 

Na malbě je zachycen sv. Jiří s kopím a 
drak, v pozadí také šlechtické sídlo a princez-
na, tak, jak o tom hovoří legenda. Zajímavostí 
u objevené malby je, že při převzetí kaple pro-
testanty došlo k jejímu poškození, svatému Jiří 
byly jakoby propíchnuty oči a znehodnoceny 
další detaily. Naštěstí poškození není velké a 
budeme se snažit retuší obnovit původní podo-
bu… 

V kartuši nad klenbou kůru byl nalezen ná-
pis uvádějící datum vzniku kaple, což je další 
velká vzácnost. Doba vzniku kaple se odhado-
vala na 2. polovinu 15. století, což se i potvr-
dilo, rok 1484 je rokem jejího založení. V tex-
tu se dále hovoří o přestavbě kaple v roce 
1580, kdy byla odstraněna kazatelna (stopy po 
jejím umístění se také našly) a byl vystavěn 
kůr z kamene, který nahradil původní dřevěný.  

Na kamenných pavézách umístěných na kle-
nácích v klenbě se po odstranění přemaleb na-
šly erby: moravská orlice, znak Boskoviců, 
znak Litovle, dále jsou tady apoštolové Petr, 
Pavel, hlava Krista, David, sv. Ondřej, sv. Ka-
teřina nahoře v klenbě a další světci ještě čeka-
jící na určení. Autor novodobé přemalby sem 
ve 20. století umístil rodové erby a z části tak 
zcela změnil původní malby.  
Čeká nás vyspravování, tmelení prasklin, 

upevňování a retuš maleb. Žebroví bude opět 
v původní okrové barvě, také malované kvád-
rování kolem okem a žeber bude obnoveno.  

 

Pokračování na 4. straně 

Firma Carman Invest a.s. hledá: 
Projektové manažery 

Požadujeme: ukončené SŠ/VŠ vzdělání, praxe 
v oboru stavebnictví a územního plánování. 

Nástupní místo je Litovel. Životopis zasílejte 
na adresu: e.stehlik@carman.cz 



premiéry:     středa    8. 9. a 22. 9.    v 18.45 hod.  
reprízy:        denně   v  6.45, v 11.00, v 18.45 a ve 23.00 hod. 
on-line: http://infokanal.litovel.eu 
Litovelský INFOkanál mohou přijímat všichni TV účastníci napojení na 

kabelovou TV firmy UPC ČR, a.s. na kanále S9 (CC 09), v rámci infor-
mačního kanálu UPC EXPRESS.  

Připomínky, názory, náměty, ale i věcnou kritiku týkající se vysílání 
můžete volat nonstop na telefonní záznamník tel. č. 581 003 467.  

Informace o kulturních, sportovních i jiných nekomerčních akcích, udá-
lostech a zajímavostech, které chcete bezplatně zveřejnit prostřednictvím 
TV obrazovky ve čteném zpravodajství, sdělte telefonicky či písemně na 
MěÚ Litovel tel. č. 585 153 250 (Ing. J. Hlavinka). 

E-mail: hlavinka@mestolitovel.cz nebo infotv@centrum.cz  

Rada města Litovel vyhlašuje výběrové řízení k poskytnutí půjček na 
opravy a modernizaci bytového fondu (11. kolo), realizované dle  

„Zásad o vytvoření a použití účelových prostředků FRB“ schválených 
usnesením Zastupitelstva města Litovel č. 18/12, dne 24. 4. 2008. 

 
21denní lhůta pro podání žádostí o půjčku běží  

od 19. 8. do 8. 9. 2010  
 
Podané žádosti budou posouzeny příslušnou komisí a předloženy Ra-

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

 
Půjčky jsou určeny pouze majitelům bytů a domů. 

Podrobnější informace spolu s žádostí o půjčku můžete získat denně u 
Bc. Dity Štefánkové, 1. poschodí, dveře č. 24, tel. 585 153 126 

V souvislosti s nadcházejícími volbami a distribucí volebních lístků 
upozorňujeme obyvatele na povinnost vyplývající ze zákona o obcích –  
označit obytné domy a další zákonem stanovené nemovitosti číslem po-
pisným. Mnohdy číslo popisné chybí!  

 
Výňatek ze zák. č. 128/2000Sb., o obcích, díl 4. Názvy obcí, jejich částí, 
ulic a veřejných prostranství, číslování budov, znak a vlajka (§ 31) 

(1) Budova 13) musí být označena popisným číslem, pokud není dále 
stanoveno jinak. 

(2) Evidenčními čísly se označují 
          a) stavby pro rodinnou rekreaci,            b) stavby dočasné,  
          c) budovy, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení sta-

vebnímu úřadu, s výjimkou 
1. staveb pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné 

ploše do 16 m 2 a do 5 m výšky, 

2. zimních zahrad o jednom nadzemním podlaží a skleníků do 40 m 2 
zastavěné plochy a do 5 m výšky, 

3. přístřešků o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné do-
pravě, a jiných veřejně přístupných přístřešků do 40 m2 zastavěné plo-
chy a do 4 m výšky. 

(3) Samostatnými popisnými a evidenčními čísly se neoznačují příslu-
šenství budovy 13a) , která jsou součástí jednoho celku.  

V § 32 se stanovuje: Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad 
označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném 
stavu. Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad. 

 
Pozn.: 13) § 3 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňo-

vání majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). 

13a) § 121 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů.                                                      Sekretariát MěÚ 

RSDr. Lubomír Vymětal se narodil v Litovli 29. 5. 1945, pracoval  
v Papcelu, Tesle a poté jako vedoucí litovelské cihelny. V osmdesátých 
letech nastoupil politickou dráhu, roku 1979 zvolen poslancem, od led-
na 1980 uvolněným místopředsedou Městského národního výboru  
v Litovli. Vysokou školu politickou v Praze absolvoval roku 1988 s ti-
tulem RSDr., v říjnu téhož roku zvolen předsedou MNV za odstupující-
ho Zdeňka Janků. Věnoval se zejména výstavbě města. Předsedou 
MNV zůstal do voleb roku 1990, ale i v dalších volebních obdobích až 
do konce svého života zůstal členem zastupitelstva. Z KSČ sice vystou-
pil, ale stále za tuto stranu kandidoval. Po roce 1990 založil stavební 
firmu Lavis společně s ing. Karlem Hrózem, pak se osamostatnil a  
v roce 1998 vznikla Stavební firma Vymětal s.r.o. Firma se v Litovli 
podílela na stavbě a opravách mnoha objektů. V lednu 2005 se přestě-
hovala z ulice Mlýnské do nově zrekonstruovaného objektu na Pavlínce 
(bývalý mlýn Pošmýl), firmu postupně převzal dosavadní ředitel Ing. 
Jiří Sedláček. Pan Lubomír Vymětal náhle zemřel 30. 7. 2010. 

 
Jeho dlouholetá spolupracovnice paní Helena Grézlová na něj vzpo-

míná slovy: „S Lubošem Vymětalem jsem se seznámila v roce 1981, 

kdy jsem z moci úřední přešla do Litovle na Městský národní výbor do 
funkce tajemníka. Přes počáteční nejistotu jsem zjistila, že Dr. Vymětal 
je férový člověk. Kdykoliv ochotný pomoci, poradit, sám se také doká-
zal vypořádat s jakoukoliv prací. Byl razantnější, a to bylo k dobru věci; 
takříkajíc vody na městském výboru se díky jemu pohnuly směrem  
k lepšímu, to je třeba přiznat. Člověk na svém místě, odborník. Byli 
jsme v úzkém pracovním kontaktu a přesto, že naše názory se někdy 
rozcházely, vždy jsme se dokázali domluvit. Za celých 10 let spolupráce 
nedošlo k nepřátelství, žádné roztržce.... Luboš měl velkou schopnost 
empatie, pochopení pro druhého, což byla ohromná věc. Dokázal na 
různé lidi reagovat různě, a to bylo potřeba. Tam, kde to chtělo zabrat, 
tam taky zabral, vždycky říkával všecko musí frčet… Dokázal se posta-
vit i k manuální práci. Mohu ale vzpomenout třeba také na naše cesty 
do Revúce, která byla již tehdy družebním městem Litovle, nebo příle-
žitostná posezení s pracovníky úřadu, vždy vše proběhlo v přátelské at-
mosféře. Byl to člověk dobrý, férový, já jsem si ho vážila a ráda jsem  
s ním spolupracovala.“  

S panem Lubomírem Vymětalem jsme se naposledy rozloučili v Olo-
mouci dne 6. 8. 2010.                                        ČEST JEHO PAMÁTCE 

Volby se konají ve dnech 15. a 16. října 2010. 
Sídla volebních okrsků jsou až na obec Chudobín totožná s předchá-

zejícími volbami do PS PČR, které se konaly v květnu tohoto roku. 
V obci Chudobín bude sídlem volebního okrsku budova knihovny. 

Pro volbu nového Zastupitelstva města Litovle na období 2010 – 
2014 je zaregistrováno 7 volebních stran – ČSSD, SNK, ODS, KSČM, 
KDU - ČSL, SNK – občané a sportovci Litovelska, Moravané. 

Celkem kandidátní listiny obsahují 170 kandidátů z nichž bude zvole-
no 25členné zastupitelstvo. 

Občan - volič obdrží nejpozději 3 dny před volbami hlasovací lístek, 
kde budou uvedeny všechny kandidující volební strany, ve kterém může 
označit 25 kandidátů, tedy do počtu členů budoucího zastupitelstva, a to 

v kterékoliv volební straně. Nebo může svůj hlas dát všem kandidátům 
z jedné volební strany. Tímto hlasováním budete rozhodovat o budouc-
nosti jak města Litovel, tak jeho vesnických částí v nastávajících 4 le-
tech, proto dobře zvažujte komu dáte svůj hlas!  

Informace o době a místě konání (sídle vašeho volebního okrsku) bu-
dou uvedeny formou vyhlášky na plakátovacích plochách, na úředních 
deskách a na webových stránkách města Litovel v době od 20. září 
2010. Dále se můžete se informovat na Městském úřadě  Litovel, nám. 
Přemysla Otakara, v kanceláři podatelny. 

Město Litovel vydá ke dni 20. 9. speciální volební číslo Litovelských 

novin, ve kterém budou uvedeny všechny informace k volbám včetně 
presentace volebních stran a kandidátů.                                   Fr. Sležek 

Městská televize Litovelský INFOkanál  

vysílání v září 2010  



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

Dne 5. srpna 2010 v nočních hodinách vnikl dosud neznámý pachatel 
do areálu firmy Moravia Bagr v Litovli, kde se násilím dostal do dvou 
autobusů, dále rozbil okno vozidla VW Transport a vypáčil několik pří-
ručních trezorů firmy Veolia Transport. 

Dne 10. srpna 2010 v dopoledních hodinách došlo v Litovli na ul. Ví-
tězná před OD Albert ke krádeži tašky s finanční hotovostí, mobilním 
telefonem a různými doklady  volně odložené v nákupním vozíku. 

Dne 14. srpna 2010 byl v nočních hodinách kontrolován řidič moto-
rového vozidla pan J. Ch., u kterého bylo provedenou dechovou zkouš-
kou zjištěno 0,79 promile alkoholu v krvi a dále, že tento není držitelem 
příslušného řidičského oprávnění k řízení motorového vozidla. 

V době od 8.00 hod. dne 14. srpna 2010 do 6.00 hod. dne 15. srpna 
2010 proběhla ve služebním obvodu obvodního oddělení PČR Litovel 
bezpečnostní akce LITOVELSKÝ OTVÍRÁK 2010 se zaměřením na 
zajištění veřejného pořádku a dohledem nad bezpečností a plynulostí 
provozu na pozemních komunikacích při konání pivních slavností, 
MTB maratonu BOBR BIKE a časovce jednotlivců. Během akce bylo 
kontrolováno 66 vozidel a 66 osob. K narušení veřejného pořádku ne-
došlo.                                                                              

Policie ČR 

79. schůze Rady města Litovel  
se konala dne 5. srpna 2010 

 
K již přijatým usnesením: 

• RM souhlasí s uzavřením smluv 
o zřízení věcného břemene mezi 
ML, jako investorem stavby „Od-
kanalizování místní části Tři Dvo-
ry“ a spoluvlastníky stavbou dotče-
ných pozemků.  
Rada města souhlasí:  

• s přidělením bytu č. 1 ve 2. NP 
KD v Unčovicích manželům J. a N. 
S. za smluvní nájemné 2.000,- Kč, 
kteří budou vykonávat správcovství 
budovy a hřiště  

• s uzavřením smlouvy o pronájmu 
Restaurace Muzeum od 1. 9. 2010 
společnosti GARO s.r.o. Litovel na 
dobu neurčitou, za zveřejněnou vý-
ši nájemného. Do výběrového říze-
ní se přihlásili dva zájemci – stáva-
jící provozovatel společnost GARO 
s.r.o. Litovel a p. S. Z. z Uničova.  

• s pronájmem pozemku cca 500 
m2 v k.ú. Unčovice paní D. Š. ze 
Skrbeně, za účelem zřízení zahrád-
ky.  

• s poskytnutím finančního pří-
spěvku ve výši 2.000,- Kč těmto 
žadatelům:  
1. SDH Tři Dvory na pořízení věc-
ných cen a úhradu nákladů spoje-
ných s organizací 2. ročníku hasič-
ské soutěže „Nejtvrdší přežívá“. 
2. Mysliveckému sdružení Unčovi-
ce na odměny a ceny pro akci Mys-
livecký a dětský den. 
3. SDH Víska na poháry pro soutě-
žící družstva hasičů veteránů „O 
pravyho kohóta z Viske“. 
4. Hanáckému jezdeckému klubu 
Litovel na pokrytí části nákladů 
spojených s reprezentací dětí na 

MČR ve Zduchonicích a na 
Poháru moravsko-slovenského 
partnerství v Novém Meste n. 
V. poskytnuto 5.000,- Kč. 

• s  uzavřením Smlouvy o dílo 
na akci „Revitalizace historic-
kého centra Města Litovel“ s  
a.s. S-projekt plus, Zlín, na 
zpracování podkladů pro dotaci 
z ROP SM, na zpracování změny 
projektové dokumentace dle poža-
davků NPÚ a na základě zpracova-
né historické analýzy, na zpracová-
ní výkazu výměr a aktuálního roz-
počtu pro výběr zhotovitele a na 
zajištění aktuální dokladové části 

• s výběrem zhotovitele na veřej-
nou zakázku (zakázka drobného 
rozsahu) „Litovel – opravy komu-
nikací a odstavných ploch“ a uza-
vřením Smlouvy o dílo se zhotovi-
telem – STRABAG a.s., Praha. 

• s výběrem zhotovitele na veřej-
nou zakázku (zakázka malého roz-
sahu) „Poskytnutí služeb správce 
stavby a koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na akci 
Revitalizace městského koupaliště 
Litovel“ a uzavřením Smlouvy o 
dílo se zhotovitelem – M.O.S.I.S, 
Brno. Smlouva bude uzavřena v 
případě realizace stavby. 

• s vybudováním stavby „Stánek 
s občerstvením a přístřeškem pro 
posezení“ v areálu fotbalového sta-
dionu. Tato stavba bude povolová-
na jako trvalá. 
Rada města schvaluje:  

• vydání mimořádného volebního 
čísla Litovelských novin. Noviny 
vyjdou v pondělí 20. 9. 2010, kaž-
dá zaregistrovaná volební strana či 
sdružení bude mít k dispozici dvě 
strany A4 za poplatek 1.000,- Kč. 

Podklady musí být v elektro-
nické podobě předány redakci 
LN nejpozději do středy 8. 9. 
2010. 
Rada města ukládá: 

• tajemníkovi MěÚ zajistit 
provedení nezbytných kroků 
v souladu se zákonem O vol-

bách do zastupitelstev obcí vzhle-
dem k uvolnění mandátu člena za-
stupitelstva. Za volební stranu na-
stupuje 1. náhradník, kterým je pan 
František Hetcl z Litovle.  
Rada města bere na vědomí: 

• zápisy z jednání Letopisecké ko-
mise, Komise prevence kriminality, 
Kontrolního výboru a Komise ži-
votního prostředí 

• účetní závěrku TS Litovel, p.o. 
za I. pol. 2010 a bilanci hospodaře-
ní v lesích za I. pol. 2010. 
Oprava radniční věže 

• Tajemník MěÚ informuje o mož-
nosti získat dotaci na opravu rad-
niční věže. RM schvaluje uzavření 
Smlouvy o dílo mezi ML a p. L. 
W. z Olomouce na zpracování stu-
die na opravu věže v Litovli. 
 

31. zasedání ZML se konalo 24. 
června 2010 

 
Zastupitelstvo města schvaluje: 

• 2. a 3. rozpočtové změny pro rok 
2010, závěrečný účet za rok 2009 

• záměr zveřejnění odprodeje po-
zemků: 
a) parc.č. 240/1, o výměře 2 160 
m2 pro účel výstavby rodinného 
domu takto: 1 600 m2 za cenu 
200,- Kč/m2 a zbývajících 560 m2 
pozemku za cenu 30,- Kč (velmi 
špatná kvalita pozemku) 
b) parc.č. 240/2, o výměře 180 m2 

za cenu 30,- Kč/m2 pro účel mani-
pulační plochy k vodnímu toku 
(velmi špatná kvalita pozemku) 
c) parc.č. 240/3, o výměře 1 002 
m2 za cenu 30,- Kč/m2 pro účel za-
hrady (velmi špatná kvalita pozem-
ku), v k.ú. Myslechovice. Pokud se 
o některý z nabízených pozemků 
bude ucházet více zájemců, bude 
odprodán nejvyšší nabídce.  

• odprodej části pozemku parc.č. 
56/20 o výměře cca 10 000 m2 v k.
ú. Víska u Litovle (průmyslová zó-
na) za cenu 500,- Kč/m2 a smluvně 
stanovených podmínek společnosti 
Zeelandia spol. s r.o. Malšice. Ná-
klady spojené s prodejem pozemku 
ponese kupující. 

• přijetí dotace „Rozvoj opatření 
prevence kriminality na místní 
úrovni“ 

• uzavření „Dohody o vytvoření 
finančního fondu určeného na vy-
dání básnických sbírek“ s básníř-
kou paní J. Ch. z Litovle. Fond bu-
de financován autorkou a jeho pou-
žití bude účelově vázáno na úhradu 
nákladů na vydání sbírek autorky. 

• prodloužení termínu pro ukonče-
ní výstavby objektu firmy DSL FO-
OD s.r.o. Olomouc, v areálu prů-
myslové zóny v Nasobůrkách, do 
31. 12. 2011 

• ZML dává souhlas s umístěním 
6 rodinných domů na pozemcích 
parc.č. 156/9, 156/11, 156/13, 
156/15, 156/17 a 156/19 v k.ú. 
Rozvadovice, v nezastavěném úze-
mí města Litovel, místní část Roz-
vadovice.                                 J. M. 

V souladu se zákonem na ochranu 

osobních údajů jsou v usnesení 

jména občanů uváděna pouze je-

jich iniciálami. 

…a v noci ze středy na čtvrtek rozebral před vstupem do trafiky paní 
Zatloukalové v ulici 1. máje historické dlažební kostky. Na snímku za-
chycen pracovník Technických služeb Litovel, který tuto díru v chodní-
ku hned ve čtvrtek ráno opravuje. Jak uvedla majitelka trafiky, středeční 
diskokéty pravidelně zanechávají v této ulici svoje stopy – rozbité sklo, 
vybrané dlažební kostky a jiné nepořádky…                                      red. 



• Litovelský otvírák se konal již pošesté. Poprvé to bylo na podzim v r. 
2004, kdy  pivovarským parkem 9. června 2004 proletělo tornádo a 
za oběť mu padly téměř všechny stromy. Na vzniklé travnaté ploše se 
od té doby koná tento oblíbený festival plný hudby, přátelských se-
tkání a samozřejmě litovelského piva. 

• Sobotní obloha byla jako vymalovaná, počasí je vždy při letních ak-
cích alfou a omegou úspěchu. 

• Sládek letos pro návštěvníky připravil celkem 12 druhů piva – od ne-
alkoholického až po citronové či višňové. Piva se vytočilo téměř 400 
sudů, tj. stejně jako minulý rok. Nejvíce se pilo sváteční 13% a kvas-
nicový 11% Moravan. Zájem byl také o 12% tmavé, které se vyrábí 
pro německý trh. Pivo s lavinovým efektem šlo již tradičně dobře na 
odbyt. Řidiči ocenili nealkoholické pivo FREE, vypili ho celých 25 
sudů. Zpestřením bylo pak pivo višňové, citronové a punčové. Pivo 
teklo z 68 kohoutů. 

• Na pódiu proběhlo předání části výher soutěže Hanácké žně. Šťastní 
výherci si odvezli nejen pivo, ale také čtyřkolku a pěkná horská kola. 

• Pod pokličku sládkovi nahlédlo rekordních 2.340 zájemců o exkurzi. 

• V 11.00 hod. odstartoval z pivovaru starosta Litovle MVDr. Vojtěch 
Grézl 218členný peloton závodu BOBR BIKE 10. Šlo o 9. ročník na 
horských kolech, již potřetí byl tento závod zařazen jako mezinárod-
ní mistrovství ČR vodáků. 

• Zajímavý byl prodej pivní kosmetiky, která se vyrábí právě 
z litovelského piva. Zájem byl i o koupi pivních sklenic s novým de-
signem. 

• Slavnostní narážení klasickou pípou za dohledu sládka provedl kom-
bajnér Pepin z Hané. Básně o krásné a bohaté Hané přednesla 
v hanáčtině pěkně krojovaná Hanačka. Kombajnér Pepin z Hané pře-
dal sládkovi kytici ječmene s přáním, aby z něj uvařil opět to nejkva-
litnější pivo pro jeho četné příznivce. 

• Noční oblohu prozářil u pivovarského komína pestrý ohňostroj. 

• Více jak 10 000 návštěvníků bylo opět velmi spokojeno a již se těší 
na další Litovelský otvírák.                                          Tisková zpráva 

Co bude v konečné podobě z malované výzdoby kaple dochováno? 

Kresby se na několika místech překrývají. 

Budou dochovány všechny tři vrstvy malované výzdoby s tím, že 
přednost bude mít vždy starší malba; pozdější přemalba se zachová  
v případě, že překrývá starší vrstvy jen zčásti.  

Další zajímavostí, která se tady našla ve velké míře, je „lidová tvoři-
vost“. Nápisy, jednoduché kresby na stěnách kůru i ryté do dřevěného 
parapetu se dochovaly za celou dobu, kdy kaple sloužila věřícím, nej-
starší dosud odkryté datum je 1562. I ty budou ošetřeny a ponechány 
jako zajímavý doklad vypovídající o své době. 

Rodina, která se restaurování ujala, pochází původně z tohoto kraje, a 
to z Loštic. Stanislav Sysel a Marie Dočekalová jsou sourozenci. Nyní 
žijí v Kroměříži, přestěhovali se sem díky tomu, že otec, také restaurá-
tor, dostal zakázku v kroměřížském zámku. Restauroval nejznámější ob-
raz, který se zde nachází, Tizianův Apolon a Marsias. 

„Na dokončení oprav dnes chybí prostředky, k čemuž došlo jednak 
oslabením české koruny vůči euru, ale také nárůstem náročnosti prací. 
Právě u nástěnné malované výzdoby kaple jsme nevěděli, co vlastně ob-
jevíme pod starší přemalbou. Litovelská farnost proto o vyrovnání fi-
nancí na obnovu požádala o pomoc Krajský úřad v Olomouci,“ uvedl 
farář pan Josef Rosenberg. Pracovnice na kraji nám k tomu upřesnila:  
„Podaná žádost byla zařazena do dotačních titulů mezi významné pro-

jekty Olomouckého kraje. Rada Olomouckého kraje bude o podpoře 
projektů rozhodovat již 2. září, následně 24. září o konečném schválení 
přidělení finančních prostředků rozhodne Zastupitelstvo Olomouckého 
kraje.“ 

Co je dnes hotovo? Hotovy jsou 
veškeré stavební práce na zajištění 
statiky kaple, restaurování kamen-
ných prvků, obnovena okna a poří-
zeny nové vitráže, obnoveny vnější 
omítky, osazeny nové mříže ve 
vstupech a je zrestaurovaná podla-
ha kaple. Nové vstupní dveře byly 
osazeny nedávno v srpnu. Práce na 
restaurování interiéru kaple budou 
ukončeny v říjnu. V zimních měsí-
cích se bude pokračovat na restau-
rování mobiliáře. S otevřením kap-
le pro veřejnost se počítá v březnu 
2011. Jak jste se již mohli dočíst, 
Kruh přátel hudby tady plánuje 
koncert v dubnu 2011.               

        Jana Motlová 

Město Litovel má zpracovaný projekt na zahradní úpravu zeleně měst-
ského hřbitova v Chořelicích, úpravy jsou řešeny v rozsahu, který si vy-
žádá náklady ve výši 5 mil. Kč. Autorkou projektu je Ing. Olga Žáková. 
Z operačního programu životního prostředí Město získalo dotaci kolem 
4 mil. Kč. Zbytek kolem 1 mil. Kč zahrnuje tzv. neuznatelné náklady. V 
tomto případě jde o demolici skleníku a dále pořízení nového mobiliáře 
a podpůrných konstrukcí pro popínavé rostliny; toto bude hradit Město. 
K obnově zeleně vedoucí Odboru životního prostředí Ing. Pavel Kur-
fürst uvedl: 

„Zjednodušeně se dá říci, že zeleň městského hřbitova má podobné 
problémy, jako tomu bylo u zeleně v litovelských parcích po tornádu. Je 
tady celá řada neperspektivních přestárlých stromů, ze starší výsadby 
ale je také řada stromů, které se dají ošetřit a mohou tady dále růst. 

Projekt se zabývá několika okruhy, prvořadým z nich jsou dřeviny. 
Tady jde jednak o kácení a výsadbu nových dřevin, dále o ošetření star-
ších stromů a také o výsadbu popínavých dřevin. Popínavé dřeviny bu-
dou novým prvkem - jsou zde lokality mezi hroby, kam již není možno 
umístit stromy, přesto je dobré tato místa oživit a nabízí se toto řešení. 
Co se týče kácení, bude tady vykáceno 130 stromů. Není třeba se tohoto 
čísla lekat, jsou v něm započítány i keře, včetně těch nejmenších.  
V zadní části hřbitova je lesopark, kde je hodně problematických stro-
mů a ty budou odstraněny. Nově se bude vysazovat 160 kusů dřevin, 
takže hřbitov by měl být ještě zelenější, než je tomu dnes.  

Přístupová alej byla osázena v 90. letech min. stol. Můžeme říci, že 
tato lipová alej tvoří významný krajinotvorný prvek v okolní zeměděl-
sky využívané krajině. Zeleň městského hřbitova spolu s přístupovou 
alejí je hodnocena jako biotop, který má svůj význam pro biodiverzitu 
lokality, i tato skutečnost ovlivnila získání dotace na obnovu zeleně.  

Jak jsme již uvedli, není třeba mít obavy z kácení, zeleně zde naopak 
přibude. Do listopadu – tzv. dušiček se na hřbitově nic dít nebude, tyto 
svátky necháme v klidu proběhnout. Na základě výběrového řízení bude 
vybrána dodavatelská firma a po podepsání smlouvy s fondem ŽP bude 
v období vegetačního klidu (na přelomu roku 2010 a 2011) přistoupeno 
ke kácení přestárlých stromů.  

Výraznou změnou bude vykácení současné smrkové aleje, která bude 
nahrazena alejí lipovou, požadavky na kácení některých přerostlých 
smrků jsme proto již ani neřešili. Vzrostlá lipová alej za zdí hřbitova 
zůstane zachována a bude ošetřena. V lesoparčíku budou káceny hlavně 
přestárlé břízy, topoly, tedy méně hodnotné dřeviny nebo dřeviny, které 
do této krajiny nepatří. Jako přínos také vidím, že zmizí nevyužívaný 
skleník, po jednáních jsme se dohodli jej odstranit, nahradí jej trávník a 
lipová alejka. Varianta, že by zde Technické služby Litovel pěstovaly 
kytky, by byla ztrátová. Věříme, že občané snahy odboru životního pro-
středí o obnovu hřbitovní zeleně ocení a budou k realizaci projektu 
vstřícní.“                                                                   Odbor ŽP a redakce 

Tím, co se dosud nepodařilo jed-

noznačně určit, je smysl vrypů  

v kamenném ostění u vstupu kaple. 

Buď se tady brousily nože či dýky 

nebo sloužily jako křesadlo. 

 



Vážně – nevážně 
Když jsem 28. července přijížděl kolem poledne k našemu domu, stál 

ve dveřích nějaký cizí pán a zvonil na domovní zvonek. Po vystoupení z 
auta jdu k němu a ptám se, koho hledá. Představil se a sdělil mi, že by 
potřeboval nějaké informace o naší obci. Odkazoval jsem ho na paní 
Moťkovou (současnou předsedkyni Osadního výboru Unčovice, pozn. 

red.), ale tam prý už byl a paní Moťková je na dovolené, bylo mu proto 
doporučeno obrátit se na mě.  

Představil se mi jako Unčovický s tím, že přišel zprivatizovat naši 
obec. Když jsem pochopil, že jde o žert, tak se vyptával dál, jak přišla 
naše obec k názvu Unčovice. Byl jsem jeho otázkou zaskočen, vysvětlil 
mu, že je několik variant a zmínil se mu o vodníku Hunčovi. A také o 

tom, že se naše obec jmenovala původně Hunčovice. Písmeno H naši 
předkové před časem vypustili a z Hunčovic se staly Unčovice. Z další 
rozpravy s ním jsem se dozvěděl, že pochází od Poličky, tuším z Bystré-
ho. A také mi řekl, že v jejich okolí se hodně lidí jmenuje Unčovický. A 
on, nevím, možná sestavuje rodokmen svého jména, a když na Litovel-
sku narazil na obec jménem Unčovice, tak ho zřejmě napadlo, že jejich 
příjmení Unčovický může nějak souviset s názvem naší obce. Proto při 
našem setkání padlo slovo privatizace, kterému jsem zpočátku moc ne-
rozuměl. 

Když pan Unčovický nasedal do auta a odjížděl, pozoroval jsem na 
něm, že ho mrzí, že jeho představa o spojitosti příjmení a obce nevyšla. 

L. Vydra, redakčně upraveno 

V jarních měsících (v březnu až květnu) zajistila litovelská firma N.F.
I. METALL odborné školení zaměstnanců v oblasti kovovýroby a zá-
mečnictví s cílem vybudovat, udržet a zlepšovat systém procesu práce a 
zásady dodržování výrobních a technologických postupů při realizaci 
výroby. 

Projekt bylo nutné realizovat z důvodu nedostatečných schopností a do-
vedností zaměstnanců obsluhujících speciální CNC centrum. Jde jak o fy-
zickou obsluhu, tak o obsluhu speciálního software, který bude řídit celou 
firmu. Software byl pořízen, ale bez důkladného kvalitního proškolení za-
městnanců k jeho obsluze by nemohl být program vůbec využit. 

Projekt byl rozdělen do 2 aktivit - Obsluha CNC obráběcího centra a 
Software Helios Orange. Obě aktivity mají charakter specifického vzdě-
lávání a jejich realizace proběhla dodavatelsky, lektorem vybraným  
v rámci výběrového řízení. Forma školicích kurzů měla inovativní po-
dobu, která zaměstnance maximálně motivovala k potřebě vzdělávání. 

1. Obsluha CNC centra 
Aktivita byla zaměřena na proškolení zaměstnanců na 6 různých CNC 

centrech. Školení proběhlo teoretickou i praktickou formou. Kurz byl 
rozdělen na šest ucelených částí dle jednotlivých proškolovaných CNC 
center. Každá z jeho částí proběhla v 15 jednodenních přednáškách po 
8 hodinách. Celkem bylo proškoleno 16 zaměstnanců. 

2. Software Helios Orange 
Aktivita byla zaměřena na proškolení zaměstnanců k ovládání speci-

fického software Helios Orange. 
Kurz proběhl v 10 jednodenních přednáškách po 8 hodinách. Celkem 

bylo proškoleno 18 zaměstnanců. 
Celý projekt si vyžádal finanční náklady ve výši 1 580 413 Kč. Hlav-

ním cílem projektu „Specifické školení zaměstnanců zaměřené na ob-
sluhu CNC obráběcího centra“ je odborný růst zaměstnanců a rozšíření 
jejich profesních znalostí a odbornosti v rámci oboru. Tímto se zvýší 
úroveň konkurenceschopnosti a přizpůsobivosti firmy N.F.I. Metall, s.r.
o. s ohledem na měnící se podmínky na trhu jako např. nové technolo-
gie EU. Mezi hlavní priority projektu patří oblast celoživotního vzdělá-
vání a nutnost neustálého prohlubování dovedností a schopností s cílem 
udržení kroku s ekonomickými a technologickými změnami, stejně jako 
s měnícími se požadavky na trhu práce jakožto nástroj proti nezaměst-
nanosti. 

Výsledky projektu:    Počet podpořených organizací: 1 
                                  Počet podpořených osob: 19 
                                  Počet úspěšných absolventů kurzů: 34 
                                  Počet nově vytvořených/inovovaných produktů: 2 

Tisková zpráva 

V Nemocnici Šternberk, která je členem skupiny AGEL, mají nyní ro-
dičky jedinečnou možnost darovat pupečníkovou krev, která zachraňuje 
životy druhých. Krev se totiž používá k léčbě nádorových onemocnění či 
vrozených poruch imunity. Nemocnice ve Šternberku je jediná v Olo-
mouckém kraji, která se na projektu odběrů pupečníkové krve podílí. 

Pupečníkovou krev začala nemocnice odebírat 19. července, po navá-
zání spolupráce s Tkáňovou Bankou FN Brno a od té doby provedla 
celkem 21 odběrů této krve. Krev je bohatá na buňky zajišťující krve-
tvorbu, takže může sloužit jako alternativa kostní dřeně při léčbě akutní 
leukemie a dalších onemocnění. „V nemocnici se snažíme budoucí ma-

minky o možnosti darování pupečníkové krve informovat již během tě-

hotenství. Rodička se pak sama rozhodne, zda pupečníkovou krev nechá 

zlikvidovat jako biologický odpad, nebo ji anonymně daruje, či si ji ne-

chá uskladnit pro vlastní potřebu,“ říká primář gynekologického oddě-
lení MUDr. Marek Vaca s tím, že rodiček, které se rozhodnou pupeční-
kovou krev darovat postupně přibývá. Ta pak putuje dál do Banky pu-
pečníkové krve České republiky, která spolupracuje s ostatními banka-
mi po celém světě. „Krev odebraná v naší nemocnici tak klidně může 

zachránit život pacientovi na druhém konci světa,“ doplňuje primář 
s tím, že většina transplantací pupečníkové krve bývá provedena u paci-
entů mladších osmnácti let. 

Pupečníková krev se odebírá do speciálního vaku bezprostředně po 
narození miminka, když je přestřižen pupečník. „Odběr není nijak bo-

lestivý a maminku nijak nezatěžuje. Trvá jen několik minut, maminku 

nic nestojí, odběr provádí vždy odborně zaškolený zdravotnický perso-

nál - lékař nebo porodní asistentka,“ vysvětluje MUDr. Vaca. 
Z jednoho odběru získají lékaři zhruba 60-120 mililitrů krve. Vzorek 

pak putuje na bakteriologické vyšetření a další testy, které prověří, zda 
je odběr dostatečný pro další zpracování. Je-li vše v pořádku, je krev do 
48 hodin po odběru zamražena a uchována. „V případě komplikací, na-

příklad silného krvácení během porodu, však odběr krve neprovádíme,“ 
dodává primář. 

Možnosti odběru pupečníkové krve využívají rodičky po celém světě. 
V současnosti existuje 44 bank pupečníkové krve v celkem 26 zemích 
světa. Banka v České republice má celkem tři zpracovatelská centra 
(Praha, Brno, Hradec Králové), kam krev zasílá.   

Ženy se císařského řezu už bát nemusí 
Kromě odběru pupečníkové krve si šternberští odborníci mohou při-

psat další unikum v podobě speciálního intradermálního kožního stehu. 
Tímto stehem lékaři ošetřují ženy po porodu císařským řezem a díky 
jeho propracované technice je jizva po zhojení téměř neviditelná.  

„Výhodou speciálního kožního stehu je nejenom výborný kosmetický 

efekt, kdy po zhojení jizva prakticky není vidět, ale také to, že je plně 

vstřebatelný a nemusí se tedy po zhojení rány vytahovat,“ vysvětluje 
primář. Dříve se při šití používaly silonové stehy nebo svorky, které se 
musely vytahovat. To je jistě dobrá zpráva pro všechny ženy, které mají 
z vytahování stehů, či hojení rány obavu.               Bc. Hana Szotkowská 



Období školního vyučování ve školním roce 
2010/2011 začne ve všech základních školách, 
středních školách, základních uměleckých ško-
lách a konzervatořích ve středu 1. září 2010. 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno  
v pondělí 31. ledna 2011.  

Období školního vyučování ve druhém pololetí 
bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2011.  

Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. 

října a pátek 29. října 2010.  

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 

23. prosince 2010 a skončí v neděli 2. ledna 

2011. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 

2011. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na 

pátek 4. února 2011. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pod-
le sídla školy stanoveny takto:  

28. 2. – 6. 3. 2011 Mladá Boleslav, Příbram, 
Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, 

Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, 
Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 21. 

dubna a pátek 22. dubna 2011.  

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. čer-

vence 2011 do středy 31. srpna 2011. 

Období školního vyučování ve školním roce 
2011/2012 začne ve čtvrtek 1. září 2011.  
 

MŠMT  

Hudební a dramatická výchova 
Flétna v Litovli a Července - základy hry na 
sopránovou zobcovou flétnu 
Klavír - základy hry na klavír 
Kytara pro začátečníky i pokročilé - táborové 
hraní 
Divadélko Rolnička - maňáskové divadlo pro 
děti od 4 let 
Divadelní klub Náměšť a Senice n/H 

Jazyková výchova 
Angličtina pro předškolní věk a 1. ročník ZŠ  
Angličtina pro děti školního věku         
Angličtina pro dospělé - začátečníky i různě 
pokročilé  

Přírodověda 
Rybářství - příprava na získání rybář. lístku 
Chovatelé - o zvířátkách a jak je chovat doma 
Koumáci - tajemství vědy, techniky, dílny... 
Přírodověda Nasobůrky 

Tanec 
Taneční kroužky TRIPS v Senici a Náměšti na 
Hané pro děti a juniory různě pokročilé 
KASTER pro děti i mládež, začátečníky i po-
kročilé Litovel 

Kluby 
Klub mladých je otevřený v pondělí, středu a 
čtvrtek odpoledne pro všechny zájemce 
Klub Raníček pro děti od 3 let 
Klub přírodověda (ekobesedy) 

Počítače pro školní družiny 
Word a Excel od A do Z 
Řekněte to obrázkem - práce s Power Pointem 
Psaní a administrativa na počítači 
Kurz práce na PC 

Tělovýchova 
Cvičení pro lidičky prostorově výraznější    
Cipísek - pohybové hry  pro děti od 3 let 
Gymnastika, Aerobik, Cvičení RELAX  

Technika 
Letečtí a lodní modeláři   
Radioelektrotechnika pro děti - radioamatéry a 
elektrotechniky 

Výtvarná výchova 
Keramika - práce s keramickou hlínou  
Pastelka pro děti od 3 let - nejrůznější výtvar-
né techniky 
Šikovné ruce - výtvarné techniky pro školáky 

Kroužky začínají pracovat od 20. září 2010. 
Podmínkou přihlášení je odevzdání řádně vy-
plněné přihlášky a zaplacení poplatku. Paní 
účetní má v pondělí a ve středu prodlouženou 
pracovní dobu do 17.00 hod.  

 
Přihlášky jsou k dispozici v DDM Litovel  

v Komenského ul. nebo si je můžete stáhnout 
z našich webových stránek www.ddmlitovel.
cz. Více informací dostanete přímo v DDM 
nebo na telefonech 585342448, 585371172.  

Pro dojíždění za studijními či pracovními 
povinnostmi nabízejí České dráhy výhodné 
traťové jízdenky. Můžete s nimi neomezeně 
cestovat mezi dvěma železničními stanicemi 
dle vašeho výběru (do vzdálenosti až 120 km). 
Traťové jízdenky prodávají České dráhy pro 
žáky a studenty s týdenní nebo pololetní plat-
ností. Dobrou zprávou je, že výhod traťových 
jízdenek mohou využívat nejen studenti, ale i 
dospělí. Platnost cestovního dokladu je 
v tomto případě více variabilní – týdenní, mě-
síční nebo čtvrtletní. 

 
S In-kartou ušetříte 
Traťovou jízdenku za zákaznické jízdné (se 

slevou 25 %) si můžete nechat nahrát přímo na 
čip In-karty/Rail plus, v tom případě ji smíte 
jakožto držitel karty užívat pouze vy. Jestliže 
nemáte na kartě nahranou žádnou zákaznickou 
aplikaci a využíváte ji jen jako elektronickou 
peněženku, můžete si na ni traťovou jízdenku 
nahrát rovněž – ovšem již bez slevy 25 %. 

Beze slevy, tj. za základní jízdné, si můžete 
pořídit traťovou jízdenku také v papírové po-
době. Výhodou je, že jízdenka je přenosná, 
takže ji mohou využívat i ostatní rodinní pří-
slušníci nebo vaši přátelé. 

 
Výhodný tip pro studenty 
I žáci a studenti si mohou nechat traťové jíz-

denky nahrát na čip In-karty. U pololetních je to 
dokonce podmínka. Mladým pasažérům stačí 
In-karta bez zákaznické aplikace (tzv. elektro-
nická peněženka), která se vystavuje za poplatek 
100 Kč, přičemž tuto částku můžete posléze 
utratit za jízdné. Pokud o tuto In-kartu 
(elektronickou peněženku) požádá student nebo 
žák současně se žádostí o žákovský průkaz, zís-
ká ji zdarma.  

 
Podtrženo, sečteno 
Jak zjistíte, kolik přesně vás traťová jízdenka 

bude stát? Rychle a snadno si to můžete spočí-
tat na webových stránkách http://www.cd.cz/
asistent/ pomocí tarifního kalkulátoru jízdného 
Českých drah.  
Příklady cen traťových jízdenek ČD (2. třída) 
                                       týdenní   měsíční   čtvrtletní 
Litovel – Olomouc     304      1 064     2 812 
In-kartou/Rail plus      228        798     2 109 Kč 

 
Víte, že… 
…traťové jízdenky platí i pro cestování po 

jiných tratích, než na které byly vystaveny, te-
dy pokud se jedná o tratě kratší nebo stejně 
dlouhé?  

 
Dejte si dvacet a vyhrajte stylové hodinky.  

1. Kupte si v době od 31. 8. do 30. 9. 2010  
v železničních stanicích Červenka, Domašov 

nad Bystřicí, Hlubočky, Litovel, Litovel před-
městí, Moravský Beroun, Mohelnice, Postřel-
mov, Prostějov, Přerov, Šternberk, Šumperk, 
Uničov, Velká Bystřice nebo Zábřeh na Mora-
vě jakoukoli traťovou jízdenku.  
2. Po zakoupení jízdenky obdržíte soutěžní 
kartičku s unikátním kódem.  
3. Zadejte tento unikátní kód na www.cd.cz/
soutez, vyplňte anketu a vyhrajte jednu z 321 
cen. Více informací najdete na www.cd.cz/
soutez.                                         Tisková zpráva 



23. září             Výtvarné odpoledne – ubrousková technika, malování 
na skle, batika, začátek v 15.00 hod.                                     Alena Černá 
 
25. září             Free space „aneb ometání pavučin“ venkovní turnaj 
ve fotbálku na sluníčku. Přijďte do svého oblíbeného volnoprostoru. 
Otevřeno bude od 13.00 do 16.00 v Klubu mladých, Sušilova ul.          

Šárka Grunová, DiS. 
 
25. září             Mámo, táto – budeme si hrát - akce pro děti i dospělé, 
která se koná v Litovli v parku Míru a na dopravním hřišti. Začátek 
v 9.00 hod.                                                         Hedvika Weberová, DiS. 
 
25. září             Minizoo na hodech v Pňovicích. Prodejní výstava tera-
rijních zvířat                                                                   Ing. Pavel Sova 
 
Zatím bez termínu: Den sponzorů zoo Kopeček          Ing. Pavel Sova 

Na konci měsíce července se v akci „Seniorské cestování 
po Olomouckém kraji“ podívali účastníci zájezdu do města Jeseníku a 
hlavně nasávali atmosféru lázeňské části města. Procházeli se po koloná-
dě, obhlíželi Priessnitzovo sanatorium a zkoušeli, jak se chodí s holemi při 
nordic walkingu. Počasí bylo nádherné, i když trošku větší teplo, než bylo 
vhodné, ale jelo se na sever a tam se i vedro dá snášet lépe, než u nás na 
Hané. Všeobecná spokojenost a dík Olomouckému kraji, že znovu umož-
nil tuto zajímavou akci za skutečně lidovou cenu. 

Při Litovelských slavnostech chceme uvítat delegaci Jednoty důchodců 
Slovenska z partnerského města Revúca, kteří se nejen přijedou seznámit 
s naším městem a činností Seniorklubu, ale bude se jednat o možných for-
mách spolupráce, případně recipročních akcích výhodných pro obě strany. 
O výsledcích jednání vás budeme informovat. 

V měsíci září vás zveme ve středu 15. 9. na besedu s panem Jiřím Hroz-
kem o Kinemaklubu a jeho celoživotní vášni – filmování. Sejdeme se v 16 
hodin v jídelně DPS.  

Slibovaná akce Hanácké ambasády, další pořad plný humoru „Přendite 
si splknót“ by měla být také ve středu, a to 22. září. Vždycky jsme tvořili 
návštěvnickou základnu, a tak snad ani tentokrát nezklameme? Beseda 
s mykologem profesorem Hlůzou byla úspěšná, a jeho slib, že nás vezme 
do lesa za houbami, dostal konkrétní obrysy. Muzejní společnost Litovel-
ska organizuje procházku Doubravou v sobotu 25. 9. a my se rádi připojí-
me. Sejdeme se v 9 hodin u železničního přejezdu u Králové, doprava 
vlastní. Snad nebude pravdou slogan – „houby našli“, ale les nám bude 
přát, my se příjemně projdeme, poučíme, ale třeba i něco doneseme domů 
na smaženici.  

Těšíme se na vás na našich akcích, či těch, na kterých se podílíme.  
Pěkný zbytek léta a krásné počasí!   

                                                                   hj 

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

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

Program na září 2010 

Český rybářský svaz, místní organizace Litovel, si tímto dovoluje po-
zvat litovelskou veřejnost na několik akcí, které pořádá v průběhu září 
tohoto roku. 

 
V sobotu 4. 9. 2010 pořádá ČRS MO Litovel rybářské závody v lovu 

ryb udicí. Závody budou dva – společný pro mládež a dospělé a samo-
statný závod pro děti. 

Závody pro mládež a dospělé budou probíhat na elektrárenském ná-
honu (mezi koupalištěm a autobusovým nádražím), prezence závodníků 
od 6.00 hod. (v blízkosti Loděnice), start závodu v 7.00 hod., startovné 
je 200,- Kč (závodníci si mohou ponechat jednoho z ulovených kaprů). 
Předpokládané vyhlášení výsledků a předání cen vítězům ve 12.45 hod. 
Pro účastníky závodu i ostatní návštěvníky akce je zajištěno bohaté ob-
čerstvení i tombola, kde bude možno vyhrát ulovené ryby.  

Závody pro děti (do 15 let věku včetně) závody budou probíhat na 
Českém (Uničovském) rybníku v Litovli, prezence závodníků od 13.30, 
start závodu ve 14.00 hodin, vstup volný – bez startovného. Účastnit se 
mohou mladí rybáři i ti, kteří by se rybářem teprve stát chtěli a nejsou 
v současné době držiteli rybářského lístku. Předpokládané vyhlášení vý-
sledků a předání cen vítězům v 16.30 hod. 

Závody pro dospělé se budou konat za každého počasí a stavu vody. 
Závody pro děti mohou být, v případě extrémní nepřízně počasí, přesu-
nuty - sledujte, prosím, vývěsky ČRS MO Litovel (před sídlem MO na 
Palackého ulici č. 29. nebo na ulici 1. máje v prodejně mototechny) ne-
bo www.crslitovel.cz (zde také naleznete pravidla závodů). 

 
V rámci Litovelských slavností, pořádaných v sobotu 11. 9. 2010, 

proběhne na prostranství před gymnáziem prezentace činnosti ČRS MO 
Litovel. Najdete tady prezentační výstavku týkající se činnosti naší or-
ganizace. Dále bude možno shlédnout ukázky rybolovu na rybníku, děti 
si mohou vše přímo samy vyzkoušet pod vedením zkušeného rybáře. 
V rámci akce budou dále případným zájemcům (dětem i dospělým) 

k dispozici přihlášky za členy ČRS. Rozsah akce závisí na počasí; pro-
běhne sice za každého počasí, ale v případě jeho extrémní nepřízně se 
bude konat v omezeném rozsahu.  

 
V pondělí 13. září 2010 v 16.00 hod. se na sídle ČRS MO Litovel 

(Palackého 29, Litovel) koná úvodní setkání tradičního rybářského 
kroužku pro děti. Zde obdrží zájemci přihlášku – spolu s bližšími in-
formacemi o průběhu kroužků. Schůzky jsou plánovány po 14 dnech, 
vždy v Pondělí. Přesné termíny, stejně jako případné změny, se dozví 
děti přímo v kroužku. Kroužek bude probíhat v rámci celého školního 
roku, cena je pouze 200 Kč (za celý školní rok). Účastníci kroužku se 
seznámí se základy rybařiny – tj. základními znalostmi o životě našich 
ryb i ostatních význačných vodních organismů, s přehledem rybářského 
řádu určujícího pravidla pro rybaření, a v neposlední řadě získají zá-
kladní přehled možností lovu ryb – na plavanou, na položenou, muška-
řením, vláčením apod. Kroužek bude zakončen zkouškami, jejichž 
úspěšné složení otevře mladému adeptovi rybařiny cestu k možnosti za-
bývat se touto ušlechtilou zálibou, spočívající nejen v prostém lovu ryb, 
ale také v prohlubování zájmu o okolní životní prostředí, především 
(ovšem nejen) tedy prostředí vodní, bližší poznání života ve vodě a jeho 
ochranu. Kroužku se mohou účastnit samozřejmě i ti, kteří již rybářské 
zkoušky složili – mohou si prohloubit své znalosti a procvičit své prak-
tické dovednosti. 

Jen pro úplnost připomínáme, že na základě § 29, odst. 9 zákona č. 
99/2004 Sb. o rybářství a pověřovacího dekretu Ministerstva zeměděl-
ství České republiky, je Český rybářský svaz, místní organizace Litovel, 
jedinou organizací v našem městě, jež má právo provádět rybářské 
zkoušky. Ty jsou nezbytné pro vydání 1. rybářského lístku (jenž je zase 
nutný pro výdej povolenky k rybolovu). Případná docházka dítěte do 
rybářského kroužku vedeného jinou organizací než je ČRS neznamená 
při skládání zkoušek žádné výhody či úlevy. 

                                          O. Dočkal. P. Machala, ČRS MO Litovel 

Červencový tábor s integrací postižených dětí v Cakově má již letitou 

tradici. Letos si táborníci užili i horké léto.             Foto: Jana Gálová 



V minulém čísle Litovelských novin jsme 
nechali nahlédnout pod pokličku příprav Lito-
velských slavností, které proběhnou 11. září 
2010 na několika scénách našeho města. Nyní 
přinášíme kompletní programovou nabídku a 
věříme, že nadchne jak.. . .  

 
… děti:  

- populární skupina 5ANGELS 
- Šašek Viky - tanečky a soutěže pro nejmenší  
- soutěže a atrakce pro děti fy Dostál Elektro 
- rytířská stezka pro děti 
- ukázky výcviku psů 
- ukázky práce modelářů – lodě, vrtulníky - 
lety nad rybníkem 
- rybolov na rybníku  
- dětský lunapark na náměstí – skákací atrakce  
 
…tak milovníky adrenalinu:  

- ukázky zásahu Hasičského záchranného sbo-
ru Litovel 
- AQUAZORBING na rybníku – poprvé 
v Litovli! Ve spolupráci s olom. aquaparkem 
- paintball střelnice  
- skákací boty – možnost vyzkoušení! 
- večerní strašidelné kostýmované prohlídky 
v radniční věži 

… tak milovníky historie:  

- výstavy a expozice v místním muzeu 
- řemeslný trh a ukázky řemesel 
- šermířská klání, dobové divadlo 
- výstava věnovaná historii radniční věže 
 
… tak milovníky zábavy: 

- Pražský Výběr Tribute 
- XINDL X – známé hity 
 
…tak milovníky známých a oblíbených hitů: 

- slovenská skupina NO NAME 
- koncert skupiny ČECHOMOR 
- Beatles revival - Pangea 
 
… pro milovníky rockových pecek: 

- Vinný Střik, Kraken, Vybrus, Pointed 
 
… milovníky zajímavostí a poznání:  

- exkurze válcovým mlýnem pana Staroštíka – 
tentokráte s lidovou hanáckou muzikou  
- infobus Olomouckého kraje 
- prezentace složek integrovaného záchranné-
ho systému  
 
… milovníky tance a pohybu: 

- taneční show Styl Dance Uničov 
- vystoupení dětí a vystoupení nadšenců z To-
vačova pro celou rodinu 

… tak milovníky pohody:  

- A.M.Úlet, Madalen, Noaco  
- seskupení Čoboláci a Písklata 
- Miniband ZUŠ, dechový orchestr - moderní hity 
 
… milovníky piva: 

- exkurze pivovarem  
- bohaté „pivní“ zázemí 
- soutěže s Litovelským pivovarem 
 
… milovníky silných strojů:  

- tradiční spanilá jízda motorek a čtyřkolek  
- ukázky hasičské techniky, vojenské techniky 
 
zkrátka, že je program určen všem těm, kteří 
přijdou a budou se chtít bavit…. 

Těšíme se na Vás.  
Kamila Matečková, CK BAVI Litovel 

Prázdnine se kvapem bléžijó do svyho konce 
a Vaše Hanácká ambasáda se Vám znovo ozé-
vá. Zatimco Ve ste se rekreovale nekde o moře 
nebo na hřébkách, me sme zatim pracovale a 
odělale sme nové program Vašeho snaď jož 
oblibenyho pořado Přendite si splknót. Bode 
se konat zasé na Městskym klubo v Litovle, a 
to ve středo 22. záři v 18.00 hodin. Převitaji 
Vás staři známi veprávěči Zdenek Brané, Jarda 
Hlavinka a Petr Linduška a přende aji velece 
milé malé host z Hodlec. Vebrale sme rámec 
teho povidáni „možské v domácnosti“. Mužó 
přejit chlapi, keři s tém majó e nemajó zkoše-
nosti – ti se mužó neco dovědět! No a žensky, 
Ve přendite take, Ve přece dobře vite, jak to 
decky dopadne. Tož se těšte. E debe se Vám 
naše véklade nelébile, snaď to napravi Hanác-
ká mozeka, ta se lébi všeckém.  

Zároveň bech chtěl zájemcum o hanáckó lite-
raturo sdělet, že zrovna vešla knižka pověsti, 
básniček, pěsniček a inéch plku TOŽ TAK, keró 
sem spáchal tak trocho na Váš podnět a jož se s 
pěkném ohlasem prodává. Bodem jo mět s sebó 
na tem klubo, tož si jo tam mužete pořidit. 

No a debe Vám to přece jenom nevešlo, tak 
křtine té knižečke bodó v litovelské městské 
knihovně o tédeň pozďéš – 29. záři v podvečir. 
Ste zvani e tam. S veškeró skromnosťó mně 
vlastni Vám to svy děcko podepišo, dež bodete 
chtět.                                           Petr Linduška 

No a pro nedočkavy malá koštovačka: 
 

Chodere blondynke 
 

Povidá se po Pařiže,  
vi to celé Londyn, 

chlapi névic bavijó se 
nad hlóposťó blondyn.  

Přetym k temo duvod néni, 
blond a nebo tmavá, 

sténě hópe po kocheni 
a do práce stává.  

Než odende, děcka zleská, 
pak dá nažrat kravám, 
chlapi zatim o piviska 
řehtajó se babám.  

V pohostinstvi s kumpánama 
hledijó si pipe, 

o blondynkách celé večir 
vekládajó vtipe.  

Zajimá mě, keré tróba 
veméšli te hláške, 

proč nedělá z kamarádu 
take nekde šaške!  

Do včeréška do ohně bech 
roko za to dala, 

že ho praštim po paštěce, 
debech ho poznala.  

Včeréšek mně ale změnil 
názor na to všecko. 

V autobuso vekládalo 
vtipe jedno děcko.  

Co se stane všeci vijó, 
tajemstvi to néni, 

dež do sebe narazijó 
dvě blondyne stény.  

Ledi kolem ščořijó se, 
já mám v hlavě zmatek. 
Zrcadlo pré rozbije se, 

povidá ten spratek.  
Pravá roka jož mě svrbi, 

to be za to stálo! 
Břinkla bech je, jak só blbi, 

ale to je málo!  
Hneď v soboto odpoledne, 

jak podojim krávo, 
dám si lavór do kocheně,  

přebarvim si hlavo. 

Manželé Kvapilovi z Litovle  
oslaví dne 9. září 2010 šedesáté výročí svatby,  

svatbu diamantovou.   
K tomuto významnému jubileu  

jim přejeme hodně zdraví,  
spokojenosti a elánu  

do dalších společných let života.  
 

Dcera Zdena s rodinou 

PODĚKOVÁNÍ  
paní Iloně Kohoutové z FITCENTRA ILONA  

za možnost prázdninového  
relaxačního cvičení.  

S díkem Adriana Sienelová 

Všechno nejlepší, hodně zdraví a stálý elán  
do života přeje Marii Hrubé k narozeninám 
kolegyně Jana. Maruška je moje velká pomoc-
nice při vydávání novin, opravuje chybky, spo-
lupracujeme už 8 let. Její zásluhou jsou Litovel-
ské noviny docela slušně „vychytané“.  

Předprodej vstupenek probíhá na tradičních 
místech, v Litovli na náměstí – CK BAVI.  
Více info na www.litovel.eu, www.bavi.cz ne-
bo tel: 585 371 076 
 
V pozvánce na Litovelské slavnosti uveřejněné  
v minulém čísle LN byl uveden v závorce text spo-
jující datum akce s asociací na 11. září. Text v zá-
vorce byl doplněn redakcí a tato skutečnost nebyla 
uvedena (pozn. red.) Autorce článku se proto 
omlouvám.                                           Jana Motlová 



ZDENĚK DIVIŠ - Dokument, reportáž 
2. – 30. 9., Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8-15, ST 8-17, PÁ 8-

13, SO 10-13, volný vstup 

autorská fotovýstava, vernisáž: středa 1. 9. v 17 hod.  
 
MAXIM TURBULENC 
pátek 3. 9., areál NOVÝCH ZÁMKŮ u Litovle, 17 hod.,  

vstup zdarma  

- odpoledne: písničky pro děti 
- k večeru: písničky z CD „ČECHO DECHO“ 
- večer: minizábava s rockovou kapelou STORN 
- koncert s občerstvením se koná za každého počasí 
- sponzor: Mikroregion Litovelsko 
 
IVAN ŽENATÝ (housle), IGOR ARDAŠEV (klavír) 
pondělí 6. 9., Koncertní sál MK Litovel, 19.30 hod., vstupné: 80 Kč 

v rámci koncertů Kruhu přátel hudby 
 
POP STARS – ABBA Revival 
neděle 19. 9., Kulturní dům v Bílé Lhotě, 15 hod., vstupné: 20 Kč 

- odjezd z nám. Př. Otakara v Litovli ve 14.15 hod. (jízdenka v ceně 
vstupenky)    

- sponzor: Mikroregion Litovelsko 
 
PŘÊNDITE SI SPLKNÓT – Možské v domácnosti 
středa 22. 9., Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné dobrovolné  
host: Hanácká mozêka, pořadatel: Hanácká ambasáda 
 
PŘIPRAVUJEME: 

NA SPRÁVNÉ ADRESE (divadelní komedie), KAREL KAHOVEC & 
VIKTOR SODOMA se skupinou GEORGE BEATOVENS, ŽALMAN 
& SPOL.  
 
Z NABÍDKY KURZŮ: 

KURZ ANGLIČTINY A FRANCOUZŠTINY (info v kanceláři MK)  
KURZY PRO DĚTI (mažoretky, latinsko-americké tance)  
TANEČNÍ KURZ PRO ŽÁKY (17:30) A DOSPĚLÉ (20:15), každý  
pátek od 10. 9.  
LATINO PÁRTY PRO ŽENY (každé pondělí od 4. 10.) 

PŘEDPLATNÉ:  

DIVADELNÍ sezóna 2010/2011            1. -  6. řada: 1000 Kč,  
                                                                 8. – 10. řada:  900 Kč,  
                                                               11. – 20. řada   700 Kč 
KONCERTNÍ sezóna Kruhu přátel hudby 2010/2011  
                                                  400 Kč/200 Kč důchodci a studenti 
 
PŘEDPRODEJ:  

TIC (Bavi) Litovel, nám. Přemysla Otakara 754, Litovel, 
tel.: 585 342 300, e-mail: info@bavi.cz 
MK Litovel, nám. Přemysla Otakara 753, Litovel,  
tel.: 585 341 633, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz 
V případě platby na účet (35-781 697 0247/0100) kontaktujte paní  
Nepustilovou, tel.: 585 341 633, 775 339 098,  
e-mail: nepustilova@mklitovel.cz. 
 
www.mklitovel.cz, www.mestolitovel.cz  
 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 

PO                     8.30 –   9.30 hod.        VOLNÁ HERNA – skluzavka s balonky, čtení pohádek, výměna zkušeností maminek, herna 2 patro 
                           9.30 – 11.30 hod.        BABY DOPOLEDNE – (děti 1 – 1,5 roku), herna 2. patro, J. Dospivová 
                         17.00 – 18.00 hod.        ANGLIČTINA HROU PRO DĚTI – (3 – 5 let), Mgr. S. Geprtová 
                         18.10 – 19.30 hod.        ANGLIČTINA HROU PRO DĚTI – (3 – 5 let), Mgr. S. Geprtová 
ÚT                      8.30 –   9.30 hod.        VOLNÁ CVIČEBNA – skluzavka s balonky, čtení pohádek, výměna zkušeností maminek, herna 2 patro 
                           9.30 – 11.30 hod.        DOPOLEDNE S PROGRAMEM – děti 1,5 – 4 roky), herna 1. patro, J. Dospivová 
                         16.30 – 18.00 hod.        VÝTVARNÉ ODPOLEDNE (4 -7 let), výtvarné činnosti, loutky, divadlo, pohádky, 1. patro, J. Dospivová 
                         17.00 – 18.00 hod.        ANGLIČTINA – PROJEKT (1x 14 dní), 2. patro, Mgr. S. Jakešová         
ST                      8.30 – 11.30 hod.        VOLNÁ HERNA - pohádky, výtvarné činnosti, výměna zkušeností maminek, - herna 1. patro, J. Dospivová 
                           8.30 – 11.30 hod.        HLÍDACÍ KOUTEK- hlídání dětí po předchozí domluvě, herna 1 patro, J. Dospivová 
                           9.00 – 10.00 hod.        YAMAHA – (4 – 18 měsíců) hudební školička pro nejmenší, 2. patro, K. Urbanová 
                         10.00 – 11.00 hod.        YAMAHA – (1,5 – 4 roky) hudební školička pro nejmenší, 2. patro, K. Urbanová             
                         16.30 – 18.00 hod.        KLUB ARCHA – (3 – 6 let) biblické příběhy pro děti - sudý týden, 1. patro, M. Stejskalová 
                         16.30 – 18.00 hod.        PŘEDNÁŠKOVÉ ODPOLEDNE – dle aktuálního programu, lichý týden, 2. patro 
                         19.30 – 21.00 hod.        VÝTVARNÉ DÍLNÍČKY – dle aktuálního programu, 2. patro 
ČT                      9.00 – 10.00 hod.        CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (děti 1,5 – 2,5 roku), cvičebna 2. patro, J. Dospivová 
                         10.45 – 11.45 hod.        CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (děti 2,5 – 4 roky), cvičebna 2. patro, J. Dospivová 
                         19.30 – 20.30 hod.        CVIČENÍ S DENISOU – pro maminky, babičky i malé slečny, 2. patro  
PÁ                      9.00 – 10.30 hod.        BABY KLUB – (děti 1 – 2 roky), herna 1. patro, Z. Dvořáková   
                         10.30 – 11.00 hod.        DOPOLEDNE PRO TĚHULKY A MAMINKY S MIMINKY - (děti 0 – 12 měs.), 2. patro, Z. Dvořáková
                         16.30 – 18.00 hod.        ŠERMÍŘI – (12 + let), kroužek historického šermu, 2. patro, M. Dvořák 

AKCE V ZÁŘÍ 

 1.9.      Dětský bazárek od 8.30 – 12.00 a 14.00 – 17.00, 2. patro 
 8. 9.     Yamaha – ukázková hodina hudební školičky, od 9.00 hodin 
 8.9.      Tvoření z pedigu od 19.30, 2. patro 
11.9.     Den otevřených dveří v MC Rybička od 9.00 – 14.00 hodin 
13.9.     JAK SE ŽIJE V MATEŘSKÝCH CENTRECH, vernisáž 
             výstavy, zahájení v 9.00 hodin, vstupní hala radnice 
15.9.     Šátkování – přednáška o nošení dětí v šátku 
22.9.     Tvoření z fima, od 19.30 hodin 

30.9.     Těhotenství z pohledu porodní asistentky, aneb co vás čeká 
             beseda s porodní asistentkou, jak spokojeně prožít první dva tri
             mestry, 2. patro, od 16.30 hodin  
NOVÉ KURZY V MC RYBIČKA OD ZÁŘÍ 

Kroužek historického šermu - 17. 9.od 16.30 hodin 
Výtvarné odpoledne - 7. 9. od 16.30 hodin 
Angličtina hrou pro rodiče a děti – 6. 9. od 18.00 hodin,  
                                                           nutno přihlásit do 1. 9. 
Yamaha - ukázková hodina 8. 9.od 9.00 hodin 



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. září. 

          Městský úřad Litovel 
          Nám. Přemysla Otakara 778 
          784 01 Litovel 
E-mail: litovelskenoviny@mestolitovel.cz 
Podatelna MěÚ Litovel – možno doručit 

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

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

Správná odpověď na soutěžní otázku v LN č. 
8 byla: nárožní kámen přístupu k Nečízu na ná-
městí Přemysla Otakara II. Šťastnou výherkyní 
soutěže je paní Jana Hornová 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 

Igor Ardašev  
Reprezentuje už dlouho české pianistické umění na mezinárodním fó-

ru. Kromě úspěchů v dětských soutěžích se Ardašev v osmdesátých a 
devadesátých letech minulého století stal laureátem Čajkovského soutě-
že v Moskvě, soutěže Pražského jara, soutěže královny Alžběty v Bru-
selu a soutěže Marguerite Long-Jacques Thibaud v Paříži. Roku 1990 
obdržel 1. cenu v soutěži Marie Callasové v Aténách. Interpretační úro-
veň dovoluje virtuózně disponovanému a filozoficky orientovanému pi-
anistovi pořádat samostatné recitály, hrát čtyřručně i na dva klavíry  
s manželkou Renatou a spolupracovat s komorními soubory a vynikají-
cími světovými orchestry a dirigenty. Z jeho nahrávek připomínáme 
Čajkovského koncert b moll, Janáčkovu Žárlivost s Rudolfem Firkuš-
ným, Dvořákovy Slovanské tance a klavírní verzi Smetanovy Mé vlasti 
s manželkou Renatou, kompozice Lisztovy, Martinů, Ježkovy, Proko-
fjeva, Musorgského a Beethovenovy. 

Ivan Ženatý 
Houslista a pedagog studoval na pražské AMU u Nory Grumlíkové. 

Ve studiích poté pokračoval soukromě u Josefa Suka. Absolvoval mis-
trovské kurzy ve Výmaru a v Berlíně. Již roku 1983 poprvé debutoval  
s Českou filharmonií, roku 1988 byl jmenován stálým sólistou Symfo-
nického orchestru hlavního města Prahy a 1991 sólistou Symfonického 
orchestru Československého (nyní Českého) rozhlasu. Za svou hru zís-
kal mnohá ocenění v houslových soutěžích: 1. cena v soutěži Ludwiga 
van Beethovena v Hradci nad Moravicí, 1. cena v soutěži Wolfganga 
Amadea Mozarta v Praze, 1. cena na Pražském jaru, hlavní cena 
Ruggiera Ricciho na mistrovských kurzech v Berlíně atd. Vydává u gra-
mofonových společností Dorian Recordings (New York), Supraphon, 
Clarton, Multisonic a Arta Records. 

Zveme všechny posluchače na koncert v rámci KPH v pondělí 6. září 

v 19.30 hod. v Koncertním sále Městského klubu Litovel.              -MK-  

Odkvétající varietní umělkyně Georgette pronajímá ve svém paříž-
ském bytě pokoje. A tak spolu na jedné adrese bydlí ještě klavíristka 
Jeanine, malířka Jacqueline a služebná Marie-Louisa. O tom, že soužití 
žen takto rozdílných temperamentů není jednoduché, nás přesvědčí ex-
pozice hry. Všechny obyvatelky bytu se proto nezávisle na sobě rozhod-
nou radikálně změnit život a všechny (opět bez vědomí těch ostatních) 
si podají inzerát. Majitelka bytu hledá nového nájemce, pianistka žáka, 
malířka model pro obraz Spartaka a služebná životního partnera. Zá-
jemci, čtvero mužů nejrůznějšího ražení, se brzy dostaví, ale samozřej-
mě jak to bývá zrovna ve chvíli, kdy není doma správná inzerentka. Na-
víc zkratkovitá řeč inzerátů, známá i z našich novin, možnost dorozu-
mění ještě více zkomplikuje.  

Že si nakonec všichni přijdou na své je nasnadě, i když zdaleka ne 
tak, jak si původně představovali. Ve Francii nesmírně úspěšná kome-
die nabízí řadu vtipných situací a dialogů. Jistou pikantnost přitom 
zvládá s pověstným francouzským šarmem.  

Obsazení: Lucie Zedníčková / Adéla Gondíková / Jana Zenáhlíková, 
Ivana Andrlová / Veronika Jeníková, Ludmila Molínová / Marcela No-
hýnková, Lucie Svobodová / Olga Želenská, Daniel Rous / Zbyšek Pan-
tůček / Martin Zounar, Vladimír Čech / Zdeněk Mahdal, Pavel Vondra / 
Zbyšek Pantůček, Michal Jagelka / Martin Sobotka, režie: Marie Loren-
cová. 

Městský klub Litovel a Divadelní společnost Háta uvedou komedii ve 

čtvrtek 7. října v 19 hod. ve Velkém sále Záložny v Litovli.            -MK- 

Skupina Pop Stars v podání zkušených muzikantů vám nabízí neopa-
kovatelné zážitky ze slavné éry skupiny ABBA, a to díky propracované 
choreografii, stylovým kostýmům, profesionálnímu podání a nejznáměj-
ším hitům jako: Mamma Mia, S.O.S., Dancing Queen, Super Trouper, 
Honey Honey, Waterloo, Gimme! Gimme! Gimme!  

Tato nejúspěšnější revivalová skupina vystupuje od roku 2003 a má 
za sebou více než 300 úspěšných vystoupeních v ČR, SR, Polsku, v Ně-
mecku atd. Základní sestavu skupiny tvoří 4 členové z Moravy. 

Pop Stars vystoupí v Kulturním domě v BÍLÉ LHOTĚ v neděli 19. zá-

ří v 15 hod. Odjezd autobusu z náměstí Př. Otakara ve 14.15 hod. 
(jízdenka v ceně vstupenky). Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně 
Městského klubu Litovel nebo v TIC (Bavi).  

Děkujeme obci Bílá Lhota za zpřístupnění prostor.  
Těší se na vás pořadatelé Městského klubu Litovel  
a generální sponzor MIKROREGION LITOVELSKO.                 -MK- 



V litovelském muzeu 19. září 2010 končí stejnojmenná výstava. Po-
kud jste u nás ještě nebyli a téma aktuální výstavy Vás zajímá, dlouho ne-
váhejte. V minulých číslech Litovelských novin jsme Vás postupně sezna-
movali se svatebním dnem - významným dnem v životě člověka. Věnovali 
jsme se historii sňatku, připomněli si svatební výročí, svatební zvyky a po-
věry. V závěrečném příspěvku se krátce zastavíme v Litovli. 

 
Historická obřadní síň litovelské radnice vznikla z původních komor 

ve druhé polovině 19. století. František Flasar, rodák z Červenky, ji v roce 
1944 na zakázku vládního komisaře Fritze Mekisky (funkce místo vězně-
ného starosty města) vyzdobil 7 lunetami z historie města Litovle. Pro při-
pomenutí jde chronologicky o následující výjevy. 
1. Založení města Litovle Přemyslem Otakarem II. Král odevzdává lokáto-
rovi Jindřichu Epichovi zakládací listinu (po roce 1253).  
2. Uzavření obranné smlouvy (Trojspolku) mezi městy Litovel – Olo-
mouc – Uničov o vzájemné vojenské pomoci (1346) 
3. Vpád husitského hejtmana Jana Parduse z Horky do města Litovle, hu-
sitská vojska byla potlačena i díky Trojspolku (1437) 
4. Představitel (starosta) města Litovle Štěpán Minnich před švédským vá-
lečným soudem za třicetileté války, zabránil krveprolití (1643) 
5. Švédská vojska za třicetileté války obléhají Litovel (1643 – 1648) 
6. Pruská armáda okupuje město Litovel za válečného tažení proti pevnos-
ti Olomouc (1741) 
7. Triumfální vjezd Wehrmachtu (německé armády) do Litovle (1939)  
Po 2. světové válce byla luneta přemalována a její nový výklad zní: Rudá 
armáda osvobozuje město Litovel (9. 5. 1945). 

 
Mimo těchto sedmi lunet zde můžeme dodnes obdivovat heraldické 

symboly související s historií města Litovle. dvě červené supí hlavy  
ve stříbrném poli jsou erbem Vlašímů, stříbrný hřeben v červeném poli 
charakterizuje erb Boskoviců, erb Lichtenštejnů je hodně stylizovaný, pře-
sto s trochou fantazie na něm rozpoznáme černou orlici ve zlatém poli 
(Slezsko), červeno-stříbrné dělené pole (Opavsko), zlato – černé dělené 
pole (Kuenring), zlaté pole s černou harpyjí (Východní Frísko) a modré 
pole s trubkou (Krnovsko). Nechybí zde ani znaky města Litovle – starší 
představuje stříbrnou rybu v modrém poli, novější (současný) znak města 
Litovle 2 stříbrné ryby – kapra a štiku – rovněž v modrém poli. 

V roce 2009 bylo v Litovli uzavřeno 39 sňatků civilních a 11 církev-
ních, tedy celkem 50 sňatků. V úterý není obřad zpoplatněn, každý jiný 
den je stanoven poplatek v Litovli 1.000,- Kč za obřadní síň a 2.000,- Kč 
mimo obřadní síň.  

V litovelské obřadní síni se konaly a konají i tzv. opakované jubilejní 
svatby – zlatou svatbou po 50 letech počínaje, kamennou svatbou po 65 
letech manželství konče. Zajímavostí je, že i autor výzdoby František Flas-
ar se svou ženou Marií oslavil v litovelské obřadní síni zlatou svatbu, stalo 
se tak 4. srpna 1979. Vybavení z původní obřadní síně – obřadní stůl, stát-
ní znak, židle, dekorace na květiny – můžete vidět právě na naší výstavě. 
Od 90. let 20. století je v obřadní síni nový stůl a židle s vyřezávaným 
městským znakem a vínově červeným polstrováním.  

V Litovli si své ano řeklo nespočet párů. Mimo historickou obřadní 
síň byli novomanželé oddáni např. na loděnici, ve varně litovelského pivo-
varu, v parku u Gymnázia Jana Opletala, v kostele sv. Marka, v Husově 
sboru, v kostelech v Chudobíně a na dalších zajímavých místech.  

Stále častěji si páry vybírají netradiční místa a netradiční pojetí svateb-
ního dne. Pro někoho může být svatba přežitkem. Uvědomme si však, že 
ať už proběhne jakkoliv, je to den, na který se vzpomíná. Věříme, že svat-
ba zůstane i v dalších letech významným dnem v životě člověka a nebu-
dou o ní mluvit jen historici, archiváři a muzejníci.                              Z. F. 

Tradiční hody v Července jsou spojeny se svátkem sv. Alfonse, které-
mu je zasvěcen místní kostel. Tentokrát připadly na neděli 1. srpna. 
Kromě pouťových atrakcí čekal na návštěvníky pestrý doprovodný pro-
gram - sváteční mše v kostele, vystoupení folklorního souboru Borši-
čanka, fotbalové turnaje na hřišti, taneční zábava, bohaté občerstvení 
včetně pečených makrel apod. Od pátku 30. 7. byla pro veřejnost ote-
vřena i kaple a v sobotu 31. 7. se zde konala slavnostní mše. Červenská 
kaple stojí na bývalé návsi (v dnešní ulici Svatoplukově) od roku 1798. 
Byla zasvěcena sv. Pavlíně, patronce města Olomouce, ochránkyni proti 
moru, a až do výstavby kostela sv. Alfonse v roce 1862 byla jediným 
božím stánkem v obci. Zvonívalo se v ní pravidelně třikrát denně nebo 
při úmrtí občanů. Třikrát do roka se zde konala bohoslužba. Kaple byla 
již několikráte opravována, naposledy byla opravena střecha a věžičky, 
poškozené v roce 2008 kulovým bleskem. Letos proběhl vnitřní úklid, 
výzdoba kaple a byl znovu zavěšen zvon. V květnu se tak po létech opět 
rozezněl a lidé mohli navštívit májové pobožnosti. 

Všem lidem, kteří se na opravách a výzdobě naší kaple podíleli, patří 
velký dík. Doufejme, že se kaple sv. Pavlíny stane zase součástí kultur-
ního a duchovního života v obci Července.                  Mgr. P. Prucková 

Slavnostní mši sloužil litovelský farář P. Rosenberg. Obřad doprová-

zel na harmonium p. Mazánek ze Sobáčova.  Foto: Vlasta Lachnitová 

MUZEJNÍ SPOLEČNOST LITOVELSKA ZVE  
Někteří z Vás si možná vzpomenou na prof. Bronislava Hlůzu a jeho 

přednášku na téma Houby známé i neznámé, kterou pronesl před pár 
měsíci nejen pro členy litovelského seniorklubu v místním Domě 
s pečovatelskou službou. Tam se také zrodila myšlenka na další spolu-
práci se známým mykologem a mykotoxikologem ze Šternberka.  
Po teoretickém seznámení s houbami se tentokrát vypravíme do terénu 
a v sobotu 25. září 2010 v 9 hodin se sejdeme za železničním přejez-
dem ve směru na Královou (trasa Litovel – Červenka – Nový Dvůr). 
Naším cílem bude rozpoznávání hub v blízkých lesích pod vedením 
prof. Bronislava Hlůzy. Doprava na místo je individuální, akce se koná 
za každého počasí. Srdečně zvou pořadatelé.                        Výbor MSL 

Papcel Litovel  
60. výročí založení  

významného litovelského podniku 
6. 10. – 23. 1. 2011 

Výstava přístupná vždy od středy do neděle od 9 do 16 hodin 

Muzeum Litovel je po poslední rekonstrukci otevřeno již 6 let. Po celou 
tuto dobu mají jeho návštěvníci možnost nejen prohlédnout si aktuální vý-
stavy ve výstavních sálech, ale také studovat ve stále doplňované muzejní 
knihovně. Najdete ji v 1. patře budovy. Je určena výhradně pro prezenční 
studium, proto je to spíše čítárna, studovna či badatelna.  

Hlavní zaměření: město Litovel, integrované obce, obce mikroregionu 
Litovelsko, Haná. Provozní doba: shoduje se s otevírací dobou muzea. 

RoN 



Pokračování příspěvku z minulého čísla novin. 

Celkový vzhled náměstí od 70. let 19. století dokumentují dochované 
fotografie, pohledy pořízené z radniční věže a první letecké snímky 
z počátku 20. let minulého století, pořízené od jihu a východu.  

Centrem politického a spolkového života českého obyvatelstva města a 
širokého okolí se stala česká Rolnická záložna, č. p. 890, situovaná na se-
verní straně náměstí, postavená v letech 1869 - 1878 v místech dvou pů-
vodních právovárečných a šenkovních domů – hostince U černého medvě-
da a vedlejšího objektu. Současnou secesní podobu získala záložna po 
úpravách v roce 1912. Před záložnou bylo kryté sezónní posezení 
v secesním stylu. Projekt na rekonstrukci objektu je připraven k realizaci. 

Silnice vedoucí středem náměstí byla vydlážděna v roce 1905. Částečně 
se tehdy vydláždilo i náměstí – v prostoru před radnicí. K novému pře-
dláždění náměstí, a to na západní straně, kdy menší dlažební kostky nahra-
dily původní „kočičí hlavy“, došlo v roce 1931. Chodníky na náměstí byly 
opatřeny mozaikovou dlažbou, která je dodnes patrná, zejména před Zá-
ložnou. V roce 1932 se vydláždila i celá východní strana náměstí. Na jeho 
severní straně měly své stanoviště autobusy a parkovala zde auta.  

Elektrické osvětlení města z nové městské elektrárny nahradilo v roce 
1909 původní plynové. Nové noční osvětlení náměstí je od roku 1997. 

Dopravu na náměstí po roce 1945 zatěžovalo umístění autobusového 
nádraží. Autobusová doprava se přesunula do nově vybudovaného nádraží 
až v roce 1962. Náměstím v současné době vede směrem do Husovy ulice 
cyklistická trasa. 

K nevratnému narušení architektury náměstí došlo v roce 1960, kdy 
v důsledku politického rozhodnutí byla zbourána polovina jižního bloku 
historických objektů – renesančních a barokních domů. Nahrazena byla 
novou výstavbou domů v duchu socialistického realismu se samoobslu-
hou, bufetem a cukrárnou v přízemí a bytovými jednotkami v prvním a 
druhém patře s balkony orientovanými směrem do náměstí, č. p. 750 a č. 
p. 786. Velmi cenná nárožní stavba obchodního domu Stanislava Smékala 
se secesními sgrafity z roku 1898 tak vzala rovněž za své. 

V roce 2009 byly fasády objektu obnoveny a balkony vedoucí do ná-
městí zrušeny. 

V letech 1965 – 7 byl původní historický objekt na východní straně 
zbourán a nahrazen novostavbou nárožního činžovního domu 
s knihkupectvím (č.p. 754). Po historizující renovaci fasád a stavebních 
úpravách bylo v jeho dalším vchodu otevřeno městské informační středis-
ko. Vedlejší objekt s prodejnou v přízemí byl  r. 2004 rovněž restaurován. 

Jednopatrový původně renesanční řadový dům s půdním patrem (č. p. 
756) byl v letech 1964 – 71 přestavěn pro oční optiku. Renovace objektu 
se zubní ordinací v přízemí a fasády proběhla v roce 2000.  

Původně renesanční dům, v baroku přestavěný (č. p. 793), situovaný  
v jižní frontě vedle objektu lékárny, byl v 70. letech minulého století v pří-
zemí přebudován pro účely prodejny textilu a současně se objekt propojil 
se sousedním nárožním domem č. p. 794. V roce 1998 byla provedena 
úprava vnější fasády obou objektů a celé přízemí i patro bylo přizpůsobe-
no podnikatelským účelům. Vedlejší nárožní právovárečný patrový dům 
s lékárnou U dobrého pastýře (č. p. 792), přestavěný do současné podoby 
v roce 1876, dostal obnovenou pozdně klasicistní fasádu v roce 1999.  

Jednopatrový rohový dům v severní frontě náměstí s mírně zkoseným 
nárožím – původně renesanční, později barokně přestavěný (č. p. 770), 
dostal novou fasádu po rekonstrukci v roce 1998. 

Nárožní právovárečný a šenkovní dům z poloviny 16. století (č. p. 776), 
situovaný na západní straně náměstí vedle tzv. Panského domu, má do-
chovanou dispozici a pozdně klasicistní fasádu. Poslední přestavba objek-
tu proběhla v roce 1922 pro účely městské spořitelny. Dům se tehdy zvýšil 
o patro a oba původní vchody se změnily v okna. V roce 2009 byl obno-
ven jeden z těchto původních vchodů z náměstí do spořitelny. 

V současné době jsou na náměstí instalovány 2 informační tabule (na 
západní straně před radnicí a na jižní straně před bývalou samoobsluhou) 
se stručnými texty o památkách na náměstí, 2 parkovací automaty – před 
Záložnou a před radnicí, a telefonní automat před Langovým domem. 
K odpočinku obyvatel a návštěvníků města slouží stylové lavičky.  

V závěru studie PhDr. Vítězslav Kollmann uvádí: Dochované ikonogra-
fické dokumenty města Litovle - místopisná grafika, kresba, malba, staré 
fotografie a topografické pohlednice (včetně současné fotodokumentace) a 
jejich elektronická verze, uložená v databázích litovelské realitní kanceláře 
DIMAS, ilustrují historický vývoj náměstí až do dnešních dnů. 

Z uvedeného je zřejmé, že původní dispozice náměstí zůstala zachová-
na. Poslední zásadní přestavba domů na náměstí probíhala koncem 19. 
století. Stavební změny na náměstí Přemysla Otakara v uplynulém 20. sto-
letí, vyjma výstavby samoobsluhy v jeho jižní části počátkem 60. let, která 
nahradila blok historických domů, byly minimální. V posledních dvaceti 
letech se fasády všech domů na náměstí již opravily. 

Je na architektovi, aby při návrhu revitalizace historického centra pů-
vodně královského města sladil jeho historickou podobu s požadavky sou-
časného a budoucího života v tomto kulturním prostoru, včetně zeleně a 
zvýšených nároků na dopravní situaci, a to s důrazem na respektování his-
torických hodnot. Navrhuji se inspirovat již opravenými historickými ná-
městími např. v Bruntálu, Hlučíně, Hranicích aj. Bylo by rovněž aktuální 
zpracovat územní plán středu města v měřítku 1:500 či 1:1000 a koncepci 
dopravního řešení ve městě samém.  

Tolik studie V. Kollmanna o vývoji historické podoby náměstí v Litovli. 
Žádost o dotaci z ROP Střední Morava na revitalizaci centra města je po-
dána. Odpověď na otázku položenou v titulku budeme znát v měsících ří-
jen/listopad 2010.                      Studie PhDr. Vítězslava Kollmanna, red. 

 
Pohlednice: vlevo dole Německý dům, dnes Městský klub. 

Dole: Dům s bohatou sgrafitovou výzdobou byl zbourán, (roh ul. 1. máje, 

dnes novodobá výstavba), dole původní podoba Záložny před přestavbou. 
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Na jaře jsme jej mohli vídat v brance Zubří v 
jeho typickém sníženém postoji při sledování 
televizních přenosů finále extraligy házené. 
Zubří bohužel na titul nedosáhlo. I tak to byl pro 
něj vrchol kariéry. Pak však litovelský odchova-
nec Michal Baránek oznámil, že se vrací po je-
diném roce v Zubří zpět do Litovle. 

Michale, před rokem jsi dostal nabídku chytat 

ve velkoklubu HC Zubří. Jak dlouho ses rozho-

doval? Pár týdnů jsem přemýšlel, ale tušil jsem, 
že taková šance se už nemusí v životě opakovat, 
a tak jsem si řekl, že to zkusím.  

Byla to velká změna hrát v Zubří oproti Bys-

třici p. H. a předtím v Litovli? Rozdíl byl roz-
hodně větší, než když jsem šel z Litovle do Bys-
třice. Hlavně v množství tréninků, šířce kádru, 
kvalitě hráčů, výborném zázemí. Prostě vrcholo-
vá úroveň házené v Česku. 

Co pro tebe znamenalo přestěhovat se do 

Zubří a věnovat se házené naplno? Šel jsem 
vlastně do dvou věcí najednou – vrcholová há-
zená v Zubří s tréninky každý den a začal jsem 
také doktorské studium na univerzitě v Olomou-
ci. Obě prostředí jsem však už znal, takže jsem 
do toho šel. 

Jaké byly před sezónou cíle pro celek Zubří a 

jak probíhala sezóna z tvého pohledu? Poslední 
2 sezóny Zubří vždy vyhrálo základní část, ale 
prohrálo až ve finále play-off s Karvinou. Takže 

cílem byla určitě medaile, každý však doufal  
v titul mistra. Základní část byla úspěšná, i když 
ne stoprocentní, skončili jsme druzí za vedoucí 
Duklou. 

Přece jenom více prostoru v brance dostával 

tvůj parťák Milan Malina, ty jsi ale odchytal ta-

ky několik dobrých zápasů. Úspěšnost 47 % to 

jen dokazuje. Na statistiky já moc nedám. 
Vždycky se chvíli vyrovnávám s přestupem, tak-
že Milan logicky dostával ze začátku více pro-
storu. Dobrý pocit jsem ale měl ze závěru sezó-
ny, kdy jsem v brance pomohl týmu i k několika 
obratům v utkání. 

Pak však přišlo play-off, kde jste přešli ve 

čtvrtfinále přes Jičín, v semifinále přes Hranice 

a byl tu potřetí za sebou vrchol sezóny - finále 

s Karvinou. Karvinou jsme rozhodně nepodce-
ňovali, přešla do finále přes favorizovanou Duk-
lu, vždy jsou v play-off mnohem silnější, než 
celý rok. Ale začali jsme dobře, povedl se nám 
první zápas. 

V televizním přenosu jsme tě mohli sledovat 

v brance víc jak polovinu utkání. Milan začal 
v brance výborně, ale pak dostal několik gólů za 
sebou, tak mě tam trenéři poslali. Začal jsem 
stejně jako on, takže se nám povedl i díky hrá-
čům v poli zvrat v utkání a dotáhli jsme jej do 
vítězného konce. 

Pak jste však další dvě utkání těsně prohráli, 

v Karviné i doma. A přitom jsme obě mohli 
v pohodě vyhrát. Hlavně třetí utkání doma bylo 
smolné, zranili se nám dva klíčoví hráči a čtvrté 
utkání v Karviné už jsme prohráli jednoznačně. 

I tak jste získali výborné stříbrné medaile. No, 
moc radosti v týmu nebylo, jsou to čtvrté stříbr-
né medaile pro Zubří během pěti let, navíc vždy 
prohráli s Karvinou. Někdo dokonce říkal, že by 
měl větší radost, kdybychom skončili třetí… Já 
jsem to zažíval poprvé, takže stříbrnou medaili 
hodnotím vysoko.  

Ty jsi však hned po finále oznámil, že se vra-

cíš zpátky do Litovle a posílíš domácí klub. Bylo 
to těžké rozhodnutí, ale sledoval jsem na sobě, 
že vrcholová házená a studium na univerzitě jde 
jedno na úkor druhého. Takže jsem dal přednost 
doktorskému studiu optiky. Byl to jediný důvod 
odchodu ze Zubří. 

Spoluhráči v Litovli budou na tvoje výkony 

určitě spoléhat, přijde J. Šmíd ze Šumperka a 

k dispozici budou po zranění i M. Havlíček i J. 

Číhal. Jaké může mít takový tým ambice do nad-

cházející sezóny? Určitě musíme jako hráči víc 
trénovat v co největším počtu a o hře přemýšlet, 
ne jenom mluvit např. o tom, co je špatně. Po-
tenciálu v tomhle týmu je dost. Myslím si, že 
pokud bude všechno šlapat, jak má, tak můžeme 
hrát na předních příčkách. 

Díky za rozhovor.                    Radovan Šimek 

Podruhé za sebou se vítězem turnaje O pohár 
města Litovle stal polský prvoligový celek AS-
PR Zawadzkie. Domácí házenkáři jim však by-
li více než rovnocenným soupeřem, když po 
vzájemném remízovém zápase obsadili druhou 
příčku jen díky horšímu skóre. 

Dvojici prvoligových účastníků letos doplni-
ly druholigové celky. Především Velká Bystři-
ce předváděla účelnou házenou a po právu jí 
patří třetí místo. Na čtvrtém místě skončila Fa-
tra Napajedla a páté místo obsadil Sokol Velké 
Meziříčí. Naše družstvo předvádělo rychlou 
kombinační házenou, nechyběla ani dobrá 
střelba z dálky. Střelecká zátěž byla víceméně 
rozložena na většinu hráčů. Výborně zachytali 
také oba brankáři. Hráči dokázali důsledně do-
držovat pokyny trenérů Zdeňka Sléhy a Libora 

Šmída v útoku i v obraně.  Vrcholem turnaje 
bylo poslední utkání mezi domácími a hosty  
z Polska, ve kterém se rozhodovalo vzhledem 
k předchozím výsledkům o celkovém vítězi 
turnaje. Naši hráči vstoupili do utkání lépe, 
když se dokázali prosadit přes silovou obranu 
soupeře a výborné zákroky v brance předváděl 
Michal Baránek. Utkání se však vyrovnalo a 
Poláci vstupovali do koncovky s jednobranko-
vým vedením. Náš tým však předvedl dosta-
tečnou sílu, když nejprve soupeře ubránil a 
připraveným útokem ještě vsítil vyrovnávací 
gól. Oba týmy tak získaly v turnaji stejný počet 
bodů, ale Zawadzkie dokázalo dalším soupe-
řům nastřílet více branek, a tak se stalo již 51. 
vítězem turnaje O pohár města Litovle.  

                                                Radovan Šimek 

Nástupcem výborného trenéra Lubomíra 
Krejčíře, který působil v Tatranu v uplynulé 
sezóně, bude jeho dosavadní asistent Zdeněk 
Sléha. Koncepční práce s týmem tak bude po-
kračovat nadále. Krejčíř se vrací do DHK Zora 
Olomouc, kde prožil většinu své kariéry a bu-
de hlavním trenérem Sportovního centra mlá-
deže. Zdeněk Sléha je zkušený trenér a bývalý 
vynikající brankář. Jako hráč působil v Uničo-
vě, Kopřivnici a nakonec v Litovli. Jako trenér 
působil v Tatranu u několika družstev, největ-
ších úspěchů dosáhl u týmu starších dorosten-
ců v 2. lize. Jeho výhodou je výborná znalost 
domácích hráčů i soupeřů v soutěži. Novým 
asistentem bude Libor Šmíd ze Šumperka.  
U týmu mužů zůstává vedoucím družstva Jiří 
Macek i masérem Vlastimil Navrátil.  

Přejeme novému realizačnímu týmu mnoho 
úspěchů.  

Změny doznal také samotný kádr družstva 
mužů. Nejvýraznější změnou je návrat Michala 
Baránka z dvouletého působení v extralize 
(Bystřice p.H., Zubří), z kterého si přinesl stří-
brnou medaili. Dalším příchozím je mladý Jan 
Šmíd, který loni hrál za náš dorost, ale přede-
vším za muže TJ Šumperk. Pozitivní je také 
zdravotní stav obou dlouhodobě zraněných 
hráčů – Michal Havlíček i Jiří Číhal se postup-
ně dostávají do dobré formy. Z dorostu přišel 
brankář Marek Sléha, po pauze se vrací Jakub 
Rozsypal, Milan Spáčil, Josef Škrabal, Petr 
Zapletal a Karel Dvořák. Tým naopak opustili 
loni hostující hráči ze Zubří – Jirka Mičola, 
Petr Orság, Michal Štěpnica a Jakub Malina.  

Podzimní domácí utkání Tatranu Litovel 
(vždy v 17 hodin): 

25.  9.             Sokol Kostelec n. H.  
  2.10.             HCB Karviná jun.  
16.10.            HBC Jičín B  
  6.11.             TJ Košutka Plzeň  
20.11.            Sokol Nové Veselí  
  4.12.             TJ Náchod  

Domácí pravá spojka Josef Pohlmann v akci. 

Foto: Pavel Štěpánek 



Na mimořádné valné hromadě Tělovýchovné 
jednoty Tatran Litovel, konané dne 22. 8. 2008 
za přítomnosti zástupců Města pana starosty 
MVDr. Vojtěcha Grézla, p. místostarosty Mgr. 
Blahoslava Papajka a místostarosty p. Petra 
Šrůtka, byl odhlasován prodej dvou nemovi-
tostí v Petříkově, a to objekt GRIL SPORT a 
chata LIPTOV. 

Vzhledem k tomu, že tělovýchovná jednota 
v 90. letech přestala užívat sjezdovou trať 
včetně lanovky, byly obě dřevěnice stavěné  
v 70. letech využívány převážně jako škola  
v přírodě. Tato skutečnost se začala negativně 
projevovat na jejich stavebně technickém sta-

vu. Oprava budov se jevila jako nehospodárná 
s ohledem na značnou finanční náročnost. Na 
zmíněné valné hromadě bylo současně odhla-
sováno, že výnos z prodeje bude použit vý-
hradně na investiční činnost TJ Tatran Litovel. 

Prodej nemovitostí proběhl prostřednictvím 
realitní kanceláře ASTRA nejvyšší nabídce –  
výnos činil 5 mil. 200 tis. Kč. Prostředky jsou 
uloženy na zvláštním účtu.  

V současné době se nabízí možnost jejich 
reálného využití. Město Litovel získalo od Ob-
ce Sokolské objekt Sokolovny a pokud dlou-
hodobě pronajme tento areál TJ Tatran Lito-
vel, bude podmínka na využití prostředků zís-

kaných z prodeje splněna - tělovýchovná jed-
nota by ve svém investičním záměru za spolu-
účasti města, s využitím dotačních titulů reali-
zovala rekonstrukci stávajícího areálu na mul-
tifunkční komplex využívaný společně s Obcí 
Sokolskou Litovel.  

Touto smysluplnou investicí by byly vyřeše-
ny existenční problémy malých oddílů a TJ 
Tatran by tak získala důstojné, sportovně-
společenské zázemí a odpovídající prestiž.  

 
za Radu předsedů TJ Tatran Litovel 

Mgr. Oldřich Štěpán, tajemník TJ, 

e-mail: tatran@mybox.cz  

SPORT  SPORT  SPORT  

Fotbal       Sportovní areál na Pavlínce - 2x travnaté hřiště 
- počet mládežnických družstev: 6 - pro děti (i dívky) a mládež podle věku od 6 do 19 let 
- počet družstev dospělých: 1 - muži nad 19 let  
- předseda oddílu: Jaromír Jindra tel. 724 183 646 

Házená     Hřiště u Sokolovny – japex, Sportovní hala ZŠ Vítězná 
- počet mládežnických družstev: 6 - pro děti a mládež podle věku od 6 do 19 let 
- počet družstev dospělých: 1 - muži nad 19 let 
- předseda oddílu: Ing. Karel Zmund tel. 603 302 073  
Volejbal   Hřiště u Sokolovny – antuka, beach,    Sportovní hala ZŠ Vítězná 
- počet mládežnických družstev – zaměření dívky: 5 - pro děti a mládež podle věku od 7 do 18 let 
- počet družstev dospělých: 1 - ženy nad 18 let, 1 - amatéři ženy, 1 - amatéři muži 
- předseda oddílu: Ing. Tomáš Remeš tel. 602 274 704 

Kuželky    Kuželna – restaurace Modrá hvězda 
- mládežnická družstva: žáci – od 11 do 14 let, dorost – od 15 do 18 let 
- družstva dospělých: muži – nad 18 let 
- předseda oddílu: Jaroslav Čamek tel. 602 579 803 

Šachy        Agitační středisko ul. Sušilova – zasedací místnost 
 - mládežnická družstva: žáci – od 4 do 16 let, dorost – od 15 do 18 let 
- družstva dospělých: muži – nad 18 let tréninky všech – čtvrtek od 18 do 20 hodin 
- předseda oddílu: Ing. Michael Knajbl tel. 602 778 193 

Lyžování  Lyžařské středisko v Petříkově 
 - mládežnická družstva – od 4 do 19 let, dospělí – nad 19 let 
- předseda oddílu: Jitka Rampasová tel. 602 785 928 

Florbal     Sportovní hala ZŠ Vítězná 
- mládežnická družstva: žáci – od 10 do 14 let, junioři – od 15 do 19 let 
- družstvo dospělých: muži – nad 18 let 
- předseda oddílu: Václav Stratil tel. 605 986 570 

Stolní tenis       Tělocvična Sokolovna 
- mládežnická družstva: žáci – od 10 do 14 let, dorost – od 15 do 18 let 
- družstvo dospělých: muži – nad 18 let 
- předseda oddílu: Radek Uvízl tel. 776 616 103 

Horolezectví     Odpovídající přírodní podmínky uvedenému sportu  
 - družstvo dospělých: muži, ženy – nad 18 let 
- předseda oddílu: David Baroň tel. 606 543 647 

Asociace sport pro všechny      Tělocvičny – GJO Litovel, Sokolovna 
 (dříve ZRTV) - pohybové hry – dva oddíly pro věk 3 až 7 roků - 1x týdně 
- aerobic – dívky 10 až 17 let, ženy nad 18 let – 2x týdně 
- předseda odboru: Taťána Popelková tel. 731 885 343 

Klub českých turistů  
- mládež 3 až 26 let, dospělí nad 27 let, senioři ženy nad 55 let, muži nad 60 let 
- předseda odboru: Ing. Zdeněk Šišma tel. 777 708 659 

Malá kopaná    ZŠ Vítězná - umělý povrch – venkovní hřiště, hala 
- muži nad 16 let 
- předseda oddílu: Radek Gela tel. 776 703 032 

Rada předsedů TJ Tatran Litovel vydává následující PROHLÁŠENÍ:  

Agentura Sprint pod záštitou Českého olym-
pijského výboru pořádá celorepublikovou sou-
těž v plavání. Již po třetí se do této soutěže 
přihlásilo i Město Litovel.  

Ve středu 6. října 2010 proběhne na našem 
bazéně při Základní škole Litovel, Vítězná 
1250, již 19. ročník této soutěže v plavání. 

Zúčastnit se mohou plavci všech věkových 
kategorií - od dětí předškolního věku až po 
důchodce. Každý zájemce bude mít příležitost 
zaplavat si libovolným způsobem 100 metrů, 
prověřit si tak svoji aktuální formu a zároveň 
se na chvíli octnout v roli jednoho z reprezen-
tantů svého města. Startuje se z vody, od okra-
je bazénu. 

V dopoledních hodinách je bazén určen ško-
lám, od 14.00  do 21.00 hodin je bazén určen 
pro plavce z řad veřejnosti a sportovní kluby. 

Stovka vylosovaných plavců obdrží ceny a 
suvenýry. 

Přijďte si zaplavat a podpořit Město Litovel 
v celorepublikové soutěži.               J. Šišmová 

Informaci o uvedených sportovních oddílech a 
odborech vám podá tajemník TJ Tatran Lito-
vel Mgr. Oldřich Štěpán tel. 585 341 332,  
603 791 566, e-mail: tatran@mybox.cz  



Pozvánka na dětský bazárek  
Pořádají unčovické maminky - 17. září 2010 So-

kolovna Unčovice - dětské oblečení, boty, kočárky, 
autosedačky, hračky a potřeby pro děti. Větší veli-
kosti vítány. Kontakt:  

bazarek-uncovice@seznam.cz, tel. 605 387 109 

Litovelské noviny, povolení č. MK ČR E 11104, měsíčník, náklad 1 300 kusů. Vydává Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,  
adresa redakce tamtéž. IČO 299 138. Odpovědný redaktor: Jana Motlová.  

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

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

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. září 2010. Uzávěrka příštího vydání Litovelských novin: 20. září 2010 

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

Poděbradova 751, 784 01 Litovel   

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

•pronájem kancel. prostor v Olomouci, 90 m2, me-
zipatro, částečně vybaveno. Nájem 12 tis. Kč/
měs. + energie 

•pronájem nebytových prostor v Uničově, 432 m2, 
vhodné jako sklad. prostory. Nájemné dohodou. 
Volné ihned. 

•prodej panel. bytu 2+kk v Litovli v os. vlast., 35 
m2, 1. patro, balkón, sklep. Cena: 565 tis. Kč 

•pronájem panel. bytu 3+1 v Litovli, 70 m2, plast. 
okna, žal., reg. tepla, kuch. linka, komb. sporák, 
šatna, sklep. Nájem včetně energií: 8 tis. Kč/měs. 

•pronájem 3 ks bilboardů, každý o výměře 3x2 m 
v Olomouci, ul. Chválkovická. Nájem za bilbo-
ard: 18 tis. Kč/rok 

•pronájem 3 ks bilboardů, každý o výměře 3x3 m 
v Olomouci – Horní Lán. Nájem za 1 bilboard: 
24. tis. Kč/rok 

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 
 
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   ŽABIČKYpro děti od 2 do 4 roků                    Jitka Šišmová 
                         10.15 – 10.45   ŽABIČKY 
Přihlásit se můžete v pokladně plaveckého bazénu nebo na tel. 585 156 225 – 228,  
mobil: 739 557 878, e-mail: bazen.litovel@seznam.cz 

sobota | 25 | 9 | 2010 | chrám sv. Mořice | 19.00 hodin 
Josef Bohuslav Foerster | Stabat mater 
Leoš Janáček | Glagolská mše 
Csilla Boross | soprán, Yvona Škvárová | alt, Jaroslav Březina | tenor, 
Martin Gurbaľ | bas, Petr Rajnoha | varhany 
Kühnův smíšený sbor, Marek Vorlíček | sbormistr 
Filharmonie Brno, Jaromír Michael Krygel | dirigent 
 
sobota | 2 | 10 | 2010 | Konvikt, kaple Božího těla | 19.00 hodin   
Leoš Janáček | 1. smyčcový kvartet “Z podnětu Kreutzerovy sonáty” 
Osvaldo Golijov | Sny a modlitby Izáka  
Antonín Dvořák | 13. smyčcový kvartet G dur 
Talichovo kvarteto 
Karel Dohnal | klarinety 

pondělí | 4 | 10 | 2010 | Klášterní Hradisko | 19.00 hodin 
François Couperin | Večerní čtení 
Ensemble Tourbillon 
Petr Wagner | viola da gamba, umělecký vedoucí 
 
sobota | 9 | 10 | 2010 | chrám sv. Michala | 19.00 hodin   
Ruské pravoslavné zpěvy 
Sbor Ipatjevského mužského kláštera,  Kostroma    
Viktor Vlaskov | regent 
 
sobota | 23 | 10 | 2010 | dóm sv. Václava | 19.00 hodin 
Luigi Cherubini | Requiem c moll 
Giuseppe Verdi | Stabat mater & Te Deum 
Slovenský filharmonický sbor, Jozef Chabroň | sbormistr 
Janáčkova filharmonie Ostrava, J. M.Krygel | dirigent 

17. ročník – Pod záštitou Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského                         (www.podzimni-festival.cz)  

♦ MONTÁŽE A OPRAVY MONTÁŽE A OPRAVY MONTÁŽE A OPRAVY MONTÁŽE A OPRAVY     
                ANTÉN, SATELITŮANTÉN, SATELITŮANTÉN, SATELITŮANTÉN, SATELITŮ    
♦ SPEKTRÁLNÍ SPEKTRÁLNÍ SPEKTRÁLNÍ SPEKTRÁLNÍ     
                ANALÝZA SIGNÁLŮANALÝZA SIGNÁLŮANALÝZA SIGNÁLŮANALÝZA SIGNÁLŮ    

JOSEF KULICH, LitovelJOSEF KULICH, LitovelJOSEF KULICH, LitovelJOSEF KULICH, Litovel    
Palackého 1001 Palackého 1001 Palackého 1001 Palackého 1001     
mobil: 603 538 093 

e-mail: info@anteny-kulich.com 
www.anteny-kulich.com 


