
Jste po letošním ročníku Litovelských slavnos-

tí spokojeni? Zeptala jsem se pana Viktora Ko-

houta, majitele agentury BAVI, která slavnosti 

pořádá již 7. rokem. 
Jako správní pořadatelé nemůžeme být nikdy 

zcela spokojeni. Litovelským slavnostem jsme 
nastavili už před lety laťku hodně vysoko, teď se 
musíme snažit tuto úroveň programové nabídky 
nejen udržet, ale neustále přinášet i nové nápa-
dy. Otázku, co nabídneme, musíme řešit  
v návaznosti na sponzoring, na zázemí akce, na 
vývoj celkové finanční situace. Takže spokoje-
nost s letošním ročníkem určitě je, přesto nelze 
zůstat stát na místě. Vyšlo nám počasí – což je u 
podobných akcí základ.  

Překvapil mě velký zájem o akce u muzea a v 
parku před gymnáziem. Dostali jsme sem pro-
gramy a žánry pro celé spektrum populace, kaž-
dý si mohl vybrat. Od 10. hodiny dopolední se 
tady vystřídala divadla, kejklíři, pejskaři, folko-
vé skupiny, historické, rockové kapely – jejich 
večerní vystoupení vyústilo ve velkou zábavu. 
Prostor dostaly začínající kapely, které nemají 
tolik příležitostí vystupovat, a ty přilákaly hlav-
ně mládež. Toto se povedlo, jsme spokojeni.  

Program v parku před gymnáziem byl letos 
obohacen o novinky, jako je aquazorbing nebo 
trampolíny. Velký zájem je pořád o prohlídky 
mlýna pana Staroštíka, letos byly zpestřené vy-
stoupením Hanácké mozeke. Pro velký zájem se 
přidávaly další prohlídky. Tradičně lákají ná-
vštěvníky exkurze v Pivovaru.  

Uvědomujeme si, že zájem tady byl velký i z 
důvodu volného vstupu. A jsme u problému fi-
nančního pokrytí slavností, prodalo se cca 4 000 
vstupenek (kolem 1 000 bylo darováno – spon-
zoři, soutěžící, účinkující…). Počítáme s celko-
vou návštěvností kolem 6 000. Pro udržení vy-
soké programové úrovně ale musíme na náměs-

tí, kde je špičková programová nabídka, dát 
vstupné, tato částka je potřebná na dorovnání 
nákladů (sponzoring + vstupné). Za vstupné se 
dostalo návštěvníkům kvalitního programu od 
13. hodiny až do půlnoci, z tohoto pohledu byla 
výše vstupného symbolická. (Někteří to bohužel 
pořád vidí tak, že Viktor si zase pomohl, což mě 
osobně velmi mrzí… Každý rok jdu do této akce 
s velkým rizikem, že prodělám, a stačí k tomu 
nevydařené počasí…)  

Co říci k návštěvnosti?  
Přišlo méně dospělých návštěvníků, přibylo 

dětí a mládeže. Mrzí mě, že nebyla větší účast 
Litoveláků, ti pořád ještě nevzali tuto akci za 
svou. Přitom návštěvníci z celého kraje nás hod-
notí velmi dobře. Zklamalo mě, že dopoledne 
přišlo málo dětí. Pražská skupina 5 ANGELS 
(dívčí skupina 9 – 11 let) vyprodává koncerty, 
litovelské děti ale s rodiči nepřišly. Je to škoda, 
přivezli jsme jim ne levnou skupinu na úrovni, 
která ale tady zůstala nedoceněna. 

Také program na náměstí byl postaven tak, 
aby opravdu každá věková kategorie si našla to 
svoje. Nejvíce návštěvníků přilákali No Name, 
Čechomor, Xindl X – ti zcela zaplnili prostran-
ství před radnicí. Novinkou byly i strašidelné 
prohlídky na radniční věži, zajišťovala je spo-
lečnost Kirri a líbily se. 

Přemýšlíme už, co dál. Kromě Gotta a Kabátů 
jsme tady vystřídali všechny špičkové kvality. 
Zvažujeme i historické ladění, oživení historic-
kých událostí města, což by korespondovalo  
s pořádáním slavností v rámci Dnů evropského 
dědictví. Rádi bychom do dění vtáhli mnohem 
více Litoveláků, tak, aby slavnostmi naše město 
žilo. Každý rok oslovujeme organizace a spolky; 
ti, kdo mají zájem, mají tady příležitost předsta-
vit svoje aktivity. Například perfektní bylo vy-
stoupení Palory se sbormistryní Marcelou Bar-

vířovou, i když se vyskytly stížnosti na ozvuče-
ní. Pokud ale byly bicí nástroje dány před zpě-
váky, těžko může zvukař docílit toho, aby bicí 
nepřekrývaly hlasy.  

Zklamáni jsme byli z nových regulí firmy 
ČEZ, abychom mohli pozvat stánkaře, připojení 
elektřiny pro ně nás stálo 54 tis. Kč, takže vlast-
ně my jsme letos stánkaře dotovali. Co s tím? 
Možná by se nad tím mohlo zamyslet Město, jak 
řešit rozvod proudu pro podobné akce. 

Organizační zajištění slavností leží hlavně na 
bedrech naší pracovnice Kamily Matečkové, 
které také prostřednictvím novin děkuji za odve-
denou práci. 
Za rozhovor pro LN poděkovala Jana Motlová 

 Z obsahu: 

SOŠ Litovel (bývalé SOU) nabízí:  

♦pronájem nebytových prostor, budova  
v Gemerské ulici (internát), vhodné 
např. pro kanceláře  

♦umístění vaší reklamy na budově.   
Bližší informace podá Mgr. Skácel,  

tel. 605 837 757.  

• PODZIMNÍ SBĚR ODPADŮ 
• CÍRKEVNÍ MATEŘINKA 
• VÝSTAVA 60 LET PAPCELU 

Firma CARMAN, a.s. Uničov  

přijme do stálého pracovního poměru:   
Ředitele společnosti 

Požadujeme: SŠ, VŠ vzdělání, praxe a 
schopnost řízení kolektivu, manažerská pra-
xe minimálně 3 roky, zkušenost s řízením 
stavební nebo dřevařské společnosti výho-

dou, komunikativnost, práce na PC, řidičský 
průkaz skup. B, flexibilní pracovní doba, 

velmi dobré platové ohodnocení.   
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.   
Rozpočtáře – přípraváře 

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



Ve městě Litovli a v místních částech bylo v měsíci září 
zaznamenáno mimo jiné i spáchání těchto událostí: 

 
Dne 1. září 2010 v nočních hodinách došlo k vloupání 

do restaurace U Zeleného stromu v Litovli na ul. Palackého. 
Dne 3. září 2010 v nočních hodinách došlo k odcizení autobaterie  

z čelního nakladače „Hon“ z areálu Litovelské lesní. 
Dne 10. září 2010 v dopoledních hodinách došlo k odcizení finanční 

hotovosti ze školního batohu v šatně ZŠ Litovel, Vítězná ul. 
V noci z 11. na 12. září 2010 došlo ke krádeži vloupáním do osobní-

ho motorového vozidla zaparkovaného v Litovli na ul. Severní. 
Dne 13. září 2010 v odpoledních hodinách došlo ke krádeži vloupá-

ním do osobního motorového vozidla zaparkovaného u hřbitova v Cho-
řelicích.                                                                                    Policie ČR 

V srpnu 2010 byla zahájena rekonstrukce dvou mostů a oprava silnice 
na ulici Dukelské. Silnice je úplně uzavřena v úseku od autobazaru po 
konec zahrádek, tzn. po most přes Malou Vodu.  

Objízdná trasa je vedena po ulici Palackého, kolem Pivovaru na kři-
žovatku s ulicí Příčnou. U restaurace „U Zeleného stromu odbočuje vle-
vo na ulici Příčnou. Na konci této ulice odbočuje na křižovatce vpravo 
zpět na ulici Dukelskou. Objízdná trasa představuje prodloužení cesty o 
cca 200 m a platí pro vozidla do 12 tun a autobusy. 

Pro vozidla nad 12 tun je stanovena objízdná trasa Litovel – Nasobůr-
ky – Řimice – Nové Mlýny – Nové Zámky – Litovel. Délka objížďky je 
19 km. 

Investorem stavby je Správa silnic Olomouckého kraje, finanční ná-
klady akce jsou 9 mil. Kč. 

Předpokládaný termín dokončení stavby je 15. 11. 2010. Díky přízni-
vému počasí se na stavbě intenzivně pracuje a je tedy předpoklad daný 
termín dodržet. 

Vedení objízdné trasy po ulicích Palackého a Příčná představuje vel-
kou dopravní zátěž v tomto úseku. Žádáme všechny občany, pěší, cyk-
listy a motoristy, aby dbali obzvláště zvýšené pozornosti a opatrnosti. 

Problémy se očekávají se zahájením kampaně, kdy k dnešnímu datu 
(24. 9.) není rozhodnuto o průjezdu vozidel do cukrovaru. Tuto otázku 
rozhodne dne 30. 9. na svém zasedání zastupitelstvo města.             Red. 

premiéry:     středa    6. a 20. 10.      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  

Městská televize Litovelský INFOkanál  

vysílání v září 2010  

Pomyslíte si, proč by někdo nevěděl, kde má pohřbené své blízké 
předky? Že to snad ví každý? Omyl. Ne všichni pozůstalí měli to  
„štěstí“, že se dověděli, kde jejich milovaní zemřeli a jsou pohřbeni. 
Ano, mluvíme tu o obětech válek. Čeští vojáci bojovali za svobodu ve 
světových válkách nejen na našem území, ale často daleko od svých do-
movů, někdy i na opačném konci světa. Místo jejich posledního odpo-
činku je pro pozůstalé leckdy velkou neznámou.  

Dosud byly šance najít neznámý hrob dědečka, pradědečka či strýce 
jen nepatrné. Pátrání však nyní značně ulehčí internetové stránky www.
valecnehroby.army.cz provozované Ministerstvem obrany. Tento uni-
kátní web nabízí interaktivní mapy a seznamy válečných hrobů a piet-
ních míst, včetně jejich geografických souřadnic, fotografií a dat o po-
hřbených nebo připomenutých osobách.  

Nevíte, k jaké armádě váš předek patřil? Kde bojoval? Nebo jakou měl 
vojenskou hodnost? Nevadí. Systém vyhledávání hrobů je velmi propra-
covaný a s touto variantou počítá. Vyhledávat můžete podle různých díl-
čích kritérií, např. podle jména, státní příslušnosti, data narození atd.  

V databázi můžete také pátrat podle údajů o válečném hrobě. I zde 
máte při zadávání parametrů na výběr – zda jde o hrob v pravém slova 
smyslu, památník či desku na budově, můžete zadat lokalitu, kde se ob-
jekt nachází, kterou historickou událost připomíná a jiné. 

Informace na webových stránkách jsou průběžně doplňovány a aktua-
lizovány, protože se stále objevují nové válečné hroby, zanedbané, malé 
či z jiného důvodu veřejnosti neznámé. Přitom se tyto památníky nachá-
zí téměř v každé obci, i těch nejmenších. Jen v našem regionu je jich 
k 50. Spolupráce veřejnosti je v tomto směru vítaná. Pokud objevíte ně-
jaký hrob, který v seznamu na webu nenajdete, nenechejte pohřbené ne-
bo připomenuté osoby zapomenuté, dopřejte jim společnost ostatních 
hrdinů alespoň v internetovém prostoru. Vždyť každý hrob, každé tako-
vé místo, znamená ztracený život a osud skutečného člověka. 

 
Pozn. Péče o válečné hroby je upravena zákonem č. 122/2004 Sb.,  

o válečných hrobech a pietních místech. D.Š. 

Církevní mateřská škola „Svatojánek“, jejímž zřizovatelem je Olo-
moucké arcibiskupství, byla ve středu 8. září slavnostně otevřena za 
účasti olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. Jako první církevní 
mateřinka v Olomouckém kraji se těší zájmu ze strany rodičů, dětí i ve-
řejnosti.  

Provoz předškolního zařízení byl zahájen 1. září. Celková kapacita 
nové mateřinky činí 25 dětí a pro letošní rok je již zcela naplněna. Bu-
dova školky se nachází na ulici Vítězná 1129 (naproti supermarketu Al-
bert) v prostorách, kde již dříve v minulosti školka bývala.  

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

Otevření školky se podařilo zajistit během několika měsíců, a to díky 
farníkům, kteří o podobné zařízení ve městě usilovali, díky Městu Lito-
vel, které vyšlo této myšlence vstříc a poskytlo prostory. Poděkovat je 
třeba také sponzorům, kteří přispěli k úpravě prostor školky. 

Kontakt a bližší informace: cmslitovel@email.cz, tel: 739 660 650, 
http://www.svatojanek.cz                                                                   Red. 



80. schůze Rady města Litovel  

se konala 26. srpna 2010 
 
Rada města souhlasí: 

• pro volební strany - bezplatný 
výlep plakátů na 3 místech v Lito-
vli, pozvánky na předvolební mí-
tinky budou hlášeny městským 
rozhlasem zdarma, krátké rozhla-
sové relace v řádném režimu hlá-
šení (po - pá od 17.00 hod.) repro-
dukovány za úplatu. Pronájem 
části veřejného prostranství – ná-
městí bude zdarma, pronájem pro-
stor v MK Litovel za úplatu. 

• se záměrem společnosti .A.S.A. 
odpady Litovel, s.r.o. zřídit Vý-
kupnu využitelných odpadů v are-
álu sběrného dvora v Litovli. 
Rada města nesouhlasí: 

• se zveřejněním záměru proná-
jmu části pozemku parc.č. 128/17 
o výměře cca 250 m2, v k.ú. Lito-
vel, za účelem vybudování a pro-
vozování sběrného dvora na vý-
kup papíru. O pronájem požádala 
spol. MAD PAPÍR a.s. Olomouc 
Rada města schvaluje:  

• uzavření Dodatku k nájemní 
smlouvě z r. 2002 uzavřené mezi 
Městem Litovel, Obcí Měrotín a 
Obcí Bílá Lhota, jako pronajíma-
teli a společností Českomoravský 
štěrk, a.s., jako nájemcem. Dodat-
kem se upravuje také rozsah pro-
najatých ploch a zvyšuje se ná-
jemné ze  2,- Kč/m2 na částku 
3,44 Kč/m2. Dále Českomoravský 
štěrk, a.s. a Město uzavřely daro-
vací smlouvu, ML dostane 1,- Kč 
za každý m3 nerostu vytěženého  
v dobývacím prostoru Nová Ves. 
Smlouva uzavřena na 5 let.  

• přechod práva nájmu k nebyto-
vému prostoru v objektu poliklini-
ky v ulici Kollárově ze stávajícího 
nájemce MUDr. R. A. na společ-
nost Centrum Medica s.r.o., za-
stoupenou MUDr. R. A. 
Rada města vyhovuje: 

• žádosti Místního sdružení ODS 
o bezplatný zábor prostranství a 
udělení výjimky z OZV č. 3/2008 
na den 1. 10. 2010 od 14.00 do 
18.00 hod. – předvolební setkání 
s občany a na den 28. 9. 2010 do-
poledne - akce pro děti 

• žádosti p. R. Š. z Litovle o 
ukončení pronájmu zahrádky  
v lokalitě Komárov k 1. 9. 2010 a 
současně RM souhlasí se zveřej-
něním záměru pronájmu tohoto 
pozemku.  
Rada města bere na vědomí:  

• výpověď z nebytového prostoru 
v objektu č.p. 762 v Litovli 
(Záložna), kde provozují ubytova-

cí služby od r. 2006 manželé 
H. z Uničova. Nájemní smlou-
va je uzavřena na dobu neur-
čitou s měsíční výpovědní 
lhůtou, t.j. ke dni 31. 10. 
2010.  

• informace z jednání bytové 
komise a schvaluje navrhova-
né pronájmy 

• zápis z jednání Kontrolního vý-
boru ze dne 16. 8. 2010 

• informace o účetní závěrce a 
hospodaření MK Litovel za I. po-
loletí 2010 

• informaci o postupu přípravy 
akce Revitalizace Městského kou-
paliště Litovel. Na základě smlou-
vy o dílo byla firmou Stavoprojekt 
Olomouc, a.s. zpracována projek-
tová dokumentace pro vydání sta-
vebního povolení na I. etapu při 
rozpočt. nákladech 46.998.543,- 
Kč bez DPH (náklady s DPH 
56.398.251,- Kč). Probíhá inže-
nýrská činnost pro zajištění dokla-
dů nutných pro vydání stavebního 
povolení. RM souhlasí s pokračo-
váním přípravy akce a ukládá ve-
doucímu odboru MHaSI vypsat 
výběrové řízení na zpracování 
tendrové dokumentace pro výběr 
dodavatele. 

• informace o průběhu výběrové-
ho řízení a souhlasí s vyloučením 
uchazeče Volksbank a.s. z další 
účasti v zadávacím řízení pro ne-
splnění kvalifikace, souhlasí 
s výběrem uchazeče KB, a.s. na 
poskytnutí úvěru. 
Rada města ukládá: 

• vypsat výběrové řízení na zho-
tovitele stavby odkanalizování ob-
jektu Hotelu Záložna.  
Rada města souhlasí: 

• s přesunem částky 10.000,- Kč 
z položky určené církvím na po-
ložku „Dotace a příspěvky nezis-
kovým organizacím (kultura, 
sport)“ v rámci rozpočtu OŠKS 

• s poskytnutím finančních pří-
spěvků: 
- SDH Nasobůrky na věcné dary 
pro účastníky noční soutěže hasič-
ských sborů poskytnuto 2.500,-  
- na účast dcery paní H. S. z Li-
tovle na MČR v parkurovém ská-
kání ve Zduchonicích a na MČR 
ve všestrannosti v Pardubicích, 
poskytnuto 1.500,- Kč. 

• s uzavřením Smlouvy o dílo 
mezi ML a p. Zdenkem Zmrzlí-
kem z Olomouce - jde o restauro-
vání litinové sochy Panny Marie 
Immaculaty.  
Hudební produkce 

• 1., 8., 15., 22. a 29. 10. 2010, 

vždy od 18.00 do 24.00 ho-
din – hřiště v Chořelicích – 
sousedské posezení pod per-
golou – pořadatel: SDH Cho-
řelice. RM souhlasí s koná-
ním uvedených hudebních 
produkcí a v souladu s OZV 
č. 1/2007 uděluje pořadate-

lům výjimku a souhlasí s ukonče-
ním akcí v požadovaných časo-
vých termínech.  
Rada města schvaluje:  

• uzavření „Dohody o provedení 
terénních úprav v Nasobůr-
kách“ (v části vytěžené cihelny) 
mezi ML a Vodohospodářskou 
společností Čerlinka, s.r.o. Lito-
vel. VHS Čerlinka zajistí při reali-
zaci terénních úprav veškeré pod-
mínky vyplývající z Územního 
rozhodnutí, vydaného odborem 
výstavby dne 7. 7. 2010. VHS 
Čerlinka předloží RM k 31. 3. a 
30. 9. 2011 výsledek skutečných 
nákladů a výnosů, týkající se rea-
lizace uvedených terénních úprav  

• aby zhotovitelem akce „Odpo-
činkové plochy mezi obytnými 
domy ulice Severní v Litovli“ by-
la na základě výsledku výběrové-
ho řízení spol. ZAHRADA Olo-
mouc s.r.o.  
 
32. zasedání Zastupitelstva měs-

ta Litovel 26. srpna 2010 
 
Zastupitelstvo města schvaluje: 

• předložený návrh 4. rozpočto-
vých změn pro rok 2010 

• odprodej pozemků: parc.č. 
240/1 trvalý travní porost, o vý-
měře 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, 
manželům L. a J. Š. z Haňovic.  
- parc.č. 240/2 trvalý travní po-
rost, o výměře 180 m2 za cenu 
30,- Kč/m2 pro účel manipulační 
plochy k vodnímu toku, v k.ú. 
Myslechovice, Obci Haňovice  
- parc.č. 240/3 trvalý travní po-
rost, o výměře 1 002 m2 za cenu 
30,- Kč/m2 pro účel zahrady,  
v k. ú. Myslechovice, paní M. Š.  
z Myslechovic  

• přijetí finančního příspěvku z 
rozpočtu Olomouckého kraje ve 
výši 109.221,- Kč na úhradu zvý-
šených nákladů spojených s vyho-
tovením digitální formy dat lesní-
ho hospodářského plánu pro účely 
státní správy lesů 

• přijetí finančního příspěvku z 
rozpočtu Olomouckého kraje ve 
výši 100.000,- Kč na částečnou 
úhradu nákladů na II. etapu pro-
jektu „Dokumentace životní dráhy 

sportovce Gustava Frištenského“ 

• Smlouvu o poskytnutí podpory 
ze Státního fondu životního pro-
středí ČR v rámci Operačního 
programu Životní prostředí na ak-
ci: „Litovel – napojení místní čás-
ti Tři Dvory“ a Zástavní smlouvu 
k zajištění půjčky na uvedenou 
akci 

• dohodu o poskytnutí dotace  
z Programu rozvoje venkova ČR 
na akci: „Odpočinkové plochy 
mezi obytnými domy ul. Severní v 
Litovli“  

• uzavření Smlouvy o předání 
majetku k hospodaření uzavírané: 
a) se ZŠ Litovel, Jungmannova ul. 
o předání univerzálního venkovní-
ho hřiště v k.ú. Litovel, v pořizo-
vací hodnotě 906.046,80 Kč  
b) s MŠ Gemerská o předání za-
hradního altánu na zahradě MŠ 
Kollárova v pořizovací hodnotě 
64.367,- Kč 

• předložený návrh OZV č. 
1/2010 o místním poplatku za 
provozovaný výherní hrací pří-
stroj nebo jiné technické herní za-
řízení povolené Ministerstvem fi-
nancí ČR. 
ZML nepřijímá: 

• nabídku na odkoupení nemovi-
tosti č.p. 769 s pozemkem st. parc.
č. 123 zastavěná plocha a nádvoří, 
v k.ú. Litovel (Langův dům) a po-
věřuje vedení města jednat s vlast-
níky objektu o kupní ceně ve výši 
6 mil. Kč. 
ZML neschvaluje:  

• odkoupení pozemku parc.č. 
195/3, o výměře 1 004 m2, v k.ú. 
Chudobín. 
ZML souhlasí: 

• s uzavřením „Darovací smlou-
vy“ se spoluvlastníky domů č.p. 
1217 a 1218 v ul. Rybníček v Li-
tovli, jejímž prostřednictvím Měs-
tu Litovel darují kanalizaci vybu-
dovanou na základě stavebního 
povolení v r. 1996 

• s uzavřením „Darovací smlou-
vy“, dle které firma AMS-intes s.
r.o., se sídlem v Litovli, Cholin-
ská ul., daruje Městu Litovel ho-
tovost ve výši 25.000,- Kč, urče-
nou na sportovní vyžití mládeže. 

• ZML jako vlastník sochy Panny 
Marie Immaculaty, umístěné u 
prameniště potoka Čerlinka, zv. 
Studánka, schvaluje přijetí fi-
nančního daru ve výši 69.500,- Kč 
od VHS Olomouc, a.s., určeného 
na opravu této sochy s tím, že se 
zavazuje případný rozdíl mezi vý-
ší daru a skutečnými náklady do-
platit z prostředků Města Litovel. 
                                               J.M. 



Vážení občané, 
v říjnu letošního roku končí stávající čtyřleté 

volební období. Nesmírně si vážím faktu, že 
jste mě v uplynulých čtyřech volebních obdo-
bích zvolili starostou města Litovel a chci 
stručně vzpomenout úspěchů dosažených 
v posledním volebním období, i když některé 
velké akce volební období přesahují. Vždy 
jsem považoval za svou povinnost především 
vstřícné a slušné jednání se všemi občany, bez 
ohledu na politickou příslušnost či sociální 
status, a dále usilování o to, aby se město Lito-
vel, včetně místních částí, zařadilo mezi nej-
zdravější a nejkrásnější sídla na Moravě. 

Vzhledem k tomu, že splnění první povin-
nosti bylo zcela v mé moci, mohu zodpovědně 
prohlásit, že tento závazek jsem nikdy neporu-
šil. Druhý závazek považuji za samozřejmou 
povinnost starosty našeho krásného města a na 
jeho splnění vynakládám veškeré své síly po 
celou dobu, po kterou jsem v jeho čele. Mno-
ho cílů bylo naplněno a mnoho jich je před ná-
mi, protože tento úkol nikdy neskončí. 

Jak všichni víme, okrasou i slabinou našeho 
města je řeka Morava. Proč je okrasou, to ne-
musím vysvětlovat a proč slabinou, to ví hlav-
ně ti, které postihla či ohrozila některá z minu-
lých povodňových vln. Bohužel je faktem, že 
zatím se v praxi mnoho neudělalo. Vše závisí 
na finančních možnostech státu a ochotě vlast-
níků dotčených pozemků spolupracovat na 
protipovodňových opatřeních. Neustále podá-
váme žádosti o řešení opakovaného ohrožení 
města povodněmi, které je, jak jistě víte, po-
stihly hlavně v letech 1997, 2005, 2006 a na-
posledy v letošním roce. Povodňová komise 
města, která vždy v době povodňové pohoto-
vosti zodpovědně a důsledně řeší aktuální situ-
aci, své zkušenosti předává zpracovatelům 
protipovodňových opatření. Snad se již dočká-
me řešení našich problémů, protože Povodí 
Moravy nechalo zpracovat projektovou doku-
mentaci pro nultou a I. etapu protipovodňo-
vých opatření. Jde o úpravy břehů, zvýšení ka-
pacity ramen, rekonstrukci splavů a vybudová-
ní západní ochranné hráze. Do konce tohoto 
roku by měly být uzavřeny smlouvy s majiteli 
dotčených pozemků a v roce 2011 by postupně 
měla začít realizace uvedených stavebních pra-
cí. Realizace zmíněných protipovodňových 
opatření by měla město ochránit před třicetile-
tou povodní a jejich předpokládané náklady 
jsou odhadovány na cca 400 milionů Kč. Je 
otázkou, zda bude stát schopen takové pro-
středky v současné době vynaložit. Dalším 
krokem měla být ochrana před stoletou vodou, 
pomocí tzv. severního obtokového ramene.  
O realizaci tohoto záměru se v současné době 
neuvažuje. Město se k uvedeným záměrům 
průběžně vyjadřuje a snaží se uplatnit své po-
žadavky. Musím zmínit, že po povodních 
v roce 1997 Město Litovel žádalo o vyčištění 
usazeninami zanesených ramen řeky Moravy a 
jejich přítoků, ovšem tato žádost byla tehdej-
ším ministrem životního prostředí ČR zamít-
nuta, a to bez možnosti odvolání.  

Ze shora uvedeného vyplývá skutečnost, že 
v takovém městě, jako je Litovel, je mimořád-
ně složité provést jeho odkanalizování. Z toho 
důvodu stavbu kanalizace naši předkové neu-

stále odkládali. Teprve koncem 20. století se 
přistoupilo k vybudování páteřních kanalizač-
ních stok a ČOV. Věřte, že to stálo nemálo 
úsilí a finančních prostředků. V minulém vo-
lebním období musela být rozšířena v 90. le-
tech vybudována ČOV a nyní se na ni napojují 
místní části města a některé jeho problematic-
ké lokality.  

Na kanalizaci je již napojena většina ulic 
města a dále místní část Nasobůrky. Momen-
tálně se pracuje na odkanalizování Chořelic a 
Třech Dvorů a na Ministerstvu zemědělství 
ČR jsou podány žádosti o dotaci na kanalizaci 
v místních částech Unčovice, Březové, Roz-
vadovice, Víska a Chudobín. 

Při výčtu přírodních zvláštností našeho regi-
onu nelze nevzpomenout na tragické okamžiky 
dne 9. 6. 2004, kdy se nad částí našeho města 
prohnalo ničivé tornádo. Ti, co je zažili, na ně 
nikdy nezapomenou. Způsobené škody byly 
obrovské, proto hejtman Olomouckého kraje 
vyhlásil stav nouze. Jediným pozitivem byl 
fakt, že nedošlo ke ztrátám na životech. Nejví-
ce bylo poničeno okolí ulic Frištenského, Ná-
břežní a městské parky. Odstraňování škod by-
lo zdlouhavé a nákladné, ale snad se nám již 
podařilo vše opravit tak, že návštěvník našeho 
města by průchod tohoto ničivého živlu nepo-
znal.  

Zatím jsem hovořil o problémech města spo-
jených s přírodními podmínkami, v nichž se 
nachází. Nyní se zmíním o rozvoji průmyslu. 
Po dlouhých jednáních na ministerstvech ze-
mědělství a životního prostředí a náročných 
výkupech pozemků byla v katastrálním území 
Nasobůrky a Víska na cca 22 ha vybudována 
průmyslová zóna. Při obsazování průmyslové 
zóny jsme byli vedeni snahou přilákat do ní 
firmy a podnikatele, kteří by vytvořili co nejví-
ce nových pracovních míst a zaměstnali místní 
občany v profesích, které mají v naší lokalitě 
tradici. Důvodem byl i fakt, že získání dotace 
na průmyslovou zónu jsme podpořili příslibem 
vytvořit nejméně 600 nových pracovních míst. 
Díky stávající ekonomické krizi se nám tuto 
vizi nedaří zcela naplnit.  

Neopomenutelným bodem života města je 
výchova mladé generace, což znamená přede-
vším podporu školství. Před několika lety byla 
ohrožena existence gymnázia v Litovli rozhod-
nutím Krajské hygienické stanice Olomoucké-
ho kraje v důsledku faktu, že v jeho budově 
byla současně umístěna ZŠ. Z toho důvodu by-
lo nutno přemístit základní školu do jiné budo-
vy. Jednáním v poslanecké sněmovně se poda-
řilo získat dotace na vybudování nové moderní 
základní školy se sportovní halou a plaveckým 
bazénem. 

Dalším důležitým momentem ovlivňujícím 
životní úroveň občanů je dostupnost bydlení. 
Podmínky pro rozvoj bytové výstavby se nám 
podařilo zajistit ve spolupráci s Litovelským 
bytovým družstvem. V ulici Severní v Litovli 
bylo postaveno 8 obytných domů s 87 byty a 
27 garážemi. Nyní je v přípravné fázi navazují-
cí etapa bytové výstavby, v jejímž rámci má 
být vybudováno dalších sedm obytných domů 
se 105 byty. Výstavbu by měla etapovitě reali-
zovat firma Horstav Olomouc, spol. s r.o. a za-
hájení se předpokládá v příštím roce. 

Historické sídlo typu našeho města má také 
nezastupitelnou úlohu při obnově a zachová-
vání památek, které v něm zanechaly předcho-
zí generace. Je to úkol značně finančně a časo-
vě náročný. Postupně se daří opravovat památ-
kově chráněné objekty a městské domy. Jde 
především o budovu radnice, objekt gymnázia, 
muzea, ZŠ Jungmannova, Městského klubu, 
polikliniky a dalších domů v majetku města. 
Snažíme se podporovat i obnovu památkových 
objektů v soukromém vlastnictví. 

Jednou z dominant náměstí je Hotel Záložna, 
který je již několik let v majetku města, ovšem 
doposud se nepodařilo získat dostačující ob-
jem finančních prostředků potřebných na jeho 
obnovu. Důvodem je skutečnost, že celý ob-
jekt potřebuje zásadní rekonstrukci a potřebná 
suma je z hlediska rozpočtu města přímo astro-
nomická. Z toho důvodu se přijalo rozhodnutí 
provádět rekonstrukci etapovitě. Zpracovaný 
projekt na celkovou rekonstrukci hotelu uva-
žuje o částce cca 80 mil. Kč. Dotaci se proza-
tím nepodařilo získat, proto bude v první fázi 
provedeno pouze odkanalizování. Následovat 
by měla rekonstrukce restaurační části, která je 
již několik let mimo provoz z důvodu stavu 
nevyhovujícího novým hygienickým předpi-
sům. Je nezbytné opravit také hotelovou část, 
která je v naprosto havarijním stavu a pak by 
měla následovat rekonstrukce společenských 
sálů a potřebného zázemí. 

Snažíme se něco udělat také pro rozvoj vol-
nočasových aktivit našich občanů. Naše Haná 
je ideálním místem pro rozvoj cykloturistiky. 
V této oblasti se hodně udělalo také pro bez-
pečnost cykloturistů tím, že byly vybudovány 
cyklostezky Litovel – Víska, Chořelice – Roz-
vadovice a Litovel – Šargoun. Momentálně je 
schváleno poskytnutí dotace na cyklostezky 
Rozvadovice – Unčovice, Litovel – Chořelice 
a Litovel – Tři Dvory.  

V této oblasti je nutno se zmínit také o pod-
poře sportovních aktivit všech generací. Město 
ze svého rozpočtu finančně i jinak podporuje 
všechny sportovní organizace i jednotlivé 
sportovce, kteří na jeho území vyvíjejí svou 
činnost. Do této oblasti finanční prostředky 
směřují i formou budování sportovišť ve městě 
i místních částech. Jde například o již zmíně-
nou sportovní halu a plavecký bazén, přírodní 
koupaliště v Nové Vsi, hřiště v Savíně a do-
chází k postupné modernizaci dětských hřišť 
na celém území města.  

Kulturní život je ve městě podporován nejen 
finančně, ale i spoluprací s Městským klubem, 
Základní uměleckou školou, folklórním soubo-
rem Hanačka, městským muzeem, základními 
školami, Gymnáziem Jana Opletala, osadními 
výbory atd. Vítáme aktivitu každého občana či 
spolku, který má zájem o obohacení kulturního 
života a dění ve městě. 

V našich jedenácti vesnicích jsou zřízeny 
osadní výbory, jejichž členové mají za úkol 
přenášet požadavky a přání obyvatel místních 
částí na vedení města a zajišťovat také zpětnou 
vazbu. Vzájemná spolupráce je na velmi dobré 
úrovni. Na základě požadavků osadních výbo-
rů jsou jejich akce dle možností hrazeny z fi-
nančních prostředků městského rozpočtu či ze 
získaných dotací. Silným prvkem v obcích 
jsou jednotky SDH a spolky zajišťující místní 
kulturní, sportovní či mládežnickou činnost. 



Pokračování článku ze str. 4. 

Nedostatkem větší části města i obcí jsou 
špatné komunikace. Důvodem je jednak poklá-
dání sítí a jednak nedostatek financí. Snažíme 
se komunikace v jednotlivých částech města i 
obcí postupně, dle finančních možností, rekon-
struovat. Postupně byly obnoveny povrchy ko-
munikací v ulicích Nábřežní, Frištenského, Za-
hradní, Králova, Staroměstské náměstí, Čiha-
dlo a Pavlínka. Byla provedena výstavba mos-
tu u polikliniky v ulici Vítězná. Ve spolupráci 
s Olomouckým krajem byl opraven most 
v ulici Dukelská a byly vybudovány okružní 
křižovatky v ulicích Svatoplukova a Staro-
městské náměstí. 

Jak jsem již zmínil, město se snaží pečovat o 
všechny generace. Pro seniory byl postaven 
Dům s pečovatelskou službou a v současné do-
bě je zpracován projekt na vybudování 40 so-
ciálních bytů a denní stacionář. V objektu by 
měla sídlit také Charita Litovel, která by pro-
voz stacionáře zajišťovala. Předpokládané ná-
klady činí cca 90 mil. Kč, ovšem zatím nebyl 
vypsán dotační titul, dle kterého bychom moh-
li na tuto akci získat potřebné prostředky. 
Ovšem štěstí přeje připraveným a tak doufej-
me, že k jeho vypsání brzy dojde.  

V roce 1995 koupilo Město areál bývalé 
STS, ve kterém se v průběhu let vybudovalo 
prostorné a moderní sídlo pro Technické služ-
by Litovel. Bylo velmi prospěšné, že se jejich 
technické zázemí s celým autoparkem, počiš-
ťovacími a údržbovými stroji přesunulo z cent-
ra města na jeho okraj. Následně Město dle fi-
nančních možností postupně vyměnilo a dopl-
nilo autopark TS moderní technikou, v důsled-
ku čehož je možné průběžně efektivně zajišťo-
vat udržování čistoty a úklidu města i místních 

částí v průběhu celého roku. TS zajišťují také 
drobné opravy komunikací a chodníků, údržbu 
parků, hřbitovů a místních částí, což jistě 
všichni oceňujeme. 

Nelze opomenout, že v roce 2003 bylo Město 
Litovel zařazeno mezi obce s rozšířenou působ-
ností, čímž se do jeho správního území dostalo 
20 okolních obcí s cca 25 tisíci obyvatel. Pře-
vážná část zajišťované státní správy Městského 
úřadu Litovel je vykonávána ve zrekonstruova-
ných prostorách bývalé ZŠ v ulici Havlíčkova, 
čímž se podstatně zkvalitnila úroveň jejího vý-
konu a doufám, že se tím stal výkon státní sprá-
vy pro všechny občany příjemnějším. 

Významným momentem litovelského regio-
nu bylo založení dobrovolného svazku obcí 
Mikroregion Litovelsko, k němuž došlo v roce 
2003. Členy svazku je 22 obcí s cca 25 tisíci 
obyvatel. Prohloubením vzájemné spolupráce 
členů svazku se daří získávat dotační prostřed-
ky z fondů Evropské unie. Obce spolupracují i 
při organizování různých kulturních a spole-
čenských akcí a také při získávání informací 
potřebných pro jejich činnost. 

Nelze nezmínit, že již 20 let v našem regionu 
vyvíjí činnost Správa CHKO Litovelské Po-
moraví, jejíž vedení sídlí přímo ve městě. Cí-
lem je zachovat pro budoucí generace mimo-
řádně vzácné a ojedinělé životní prostředí na-
cházející se v okolí řeky Moravy. Ne vždy je 
to jednoduché, často dochází ke střetu různých 
zájmů, ale vedení města vždy hledalo cesty pro 
shodu a spolupráci se Správou CHKO LP tak, 
aby byl možný rozvoj regionu a naplněny jí 
deklarované cíle.  

Vyjmenoval jsem tady řadu v průběhu let 
uskutečněných investičních akcí, na jejichž re-
alizaci jsme získali cca 600 milionů korun. Ty-

to prostředky plynuly z dotací Ministerstva fi-
nancí ČR, Ministerstva životního prostředí 
ČR, Státního fondu životního prostředí ČR, 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Minister-
stva vnitra ČR, Státního fondu dopravní infra-
struktury ČR, Regionálního operačního pro-
gramu Olomouckého kraje a MAS Moravská 
cesta. V současné době neustále narůstá počet 
žádostí o dotace a tím dochází k nárůstu poža-
davků ze strany jejich poskytovatelů, proto 
musí být žádosti o poskytnutí dotací zpracová-
ny velmi kvalitně a bezchybně. Za tím cílem 
jsou konzultovány jak s poskytovatelem dota-
ce, tak s odbornými firmami. V neposlední řa-
dě je nutno připustit, že kladné vyřízení našich 
žádostí bylo často podpořeno přímluvou či pří-
mou podporou poslanců a senátorů pocházejí-
cích z našeho regionu. 

Každému z Vás je jistě jasné, že k dosažení 
uvedených úspěchů bylo potřeba kvalitní vzá-
jemné spolupráce s místostarosty, členy rady, 
zastupitelstva, pracovníky městského úřadu 
v čele s panem tajemníkem, osadními výbory, 
výbory zastupitelstva města a komisemi rady 
města. Proto závěrem tohoto ohlédnutí za mi-
nulými úspěchy děkuji všem svým spolupra-
covníkům i všem občanům, kteří mě svými 
kladnými postoji po celou dobu fakticky či 
morálně podporovali při dosahování zamýšle-
ných cílů i přesto, že se nám do cesty často sta-
věly mnohé překážky a realizovat tak nákladné 
projekty bylo velmi náročné. 

Vážení občané, 15. a 16. října budete opět 
volit členy zastupitelstva města a ti poté ze 
svého středu zvolí nové vedení města. Bu-
doucnost a směřování města je ve Vašich ru-
kou a bude výsledkem této volby.  

Šťastnou budoucnost a pevné zdraví  

Vám přeje  

MVDr. Vojtěch Grézl, starosta města. 

Milí čtenáři, soutěž pokračuje!  
Tentokrát malá nápověda, jde o detail archi-

tektury na nám. Přemysla Otakara II. Poznáte, 
které budovy je ozdobou? Uveďte vžitý název 
budovy. Odpovědi prosím posílejte na adresu 
redakce do 15. října.  

Městský úřad Litovel, Nám. Přemysla Otaka-
ra 778, 784 01 Litovel. Odpovědi můžete rov-
něž posílat na e-mailovou adresu:  
litovelskenoviny@mestolitovel.cz. Případně na 
podatelnu MěÚ Litovel – doručit osobně.  

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. 

9 byla: Nárožní věž budovy Městského klubu na 
nám. P. Otakara II. Šťastnou výherkyní soutěže 
je paní Růžena Zendulková z Mladče.                 
                                             BLAHOPŘEJEME! 

PRODÁM, PŘÍPADNĚ PRONAJMU 
Byt 2+1 na ul. Novosady v Litovli. Samostat. 
pokoje, parkety, 52 m2. Klidná lokalita, par-
kování před domem Dům je zateplen s nový-
mi plastovými okny. Cena 790 tis, možná sle-
va. Tel.: 608 756 600  

Řešení digitálního TV vysílání 

SATELITY 

PRODEJ A MONTÁŽE 
Bezplatné české a slovenské programy. 

Z jedné paraboly napojíme až 8 TV 
Hanes SAT  

Tel. 776 623 623 

NAVŠTIVTENAVŠTIVTENAVŠTIVTENAVŠTIVTE    
MYSLIVECKOU PRODEJNU MYSLIVECKOU PRODEJNU MYSLIVECKOU PRODEJNU MYSLIVECKOU PRODEJNU     
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Nabídneme Vám široký sortiment  
veškerého vybavení a potřeb pro myslivost  

a také pro Vaše psy. 
NOVÁ PROVOZOVNA  

V LITOVLI NA PALACKÉHO ul. 34.  
 

PROVÁDÍME KOMPLETNÍ SERVIS  

VÝMĚNY AUTOSKEL PŘES POJIŠŤOVNY 

ZDARMA 

TEL. 585 154 631 MOB. 724 158 043 



Jak už jsem minule psal, žádná „okurková sezóna“, ale 
řada akcí, většinou úspěšných. Na konci srpna došlo již ke 
třetímu setkání s europoslancem Ing. Janem Březinou. Po Pardusce a 
Rampachu se cílem stal mladečský Třesín a konkrétně Plavatisko. Po-
časí ale akci hrubě nepřálo, pršelo, jen se lilo, a tak i naše účast byla 
tímto poznamenána. Někteří vyrazili na kole v pláštěnkách, část se do-
pravila auty, a tak jsme asi byli s 15 seniory nejpočetnější účastnickou 
kulisou. I přesto zavládla spokojenost a odpovědi europoslance i drob-
né dárky všechny potěšily. 

Na první školní den byl naplánován cyklovýlet do Liboše. Nakonec 
se ale sešli jen čtyři kolaři, a tak změnili trasu směrem na Myslechovice 
a zakotvili v cholinské hospůdce. Zdá se, že žízeň po takových akcích 
poněkud pohasla, proto necháme další z nich až na jarní měsíce 2011. 

Na akci Městského klubu a Mikroregionu Litovelsko na Nových 
Zámcích nás bylo hodně - kolem třiceti. Zaujalo jak vystoupení skupiny 
Maxim Turbulenc, tak také zámecký park, pro tuto akci připravený a 
upravený. Mnozí totiž ani nevěděli, co se vlastně za zdí skrývá, když 
jeli kolem, teď byli velmi příjemně překvapeni. 

Ve dnech 10. – 12. září nás přijela navštívit čtyřčlenná delegace Jed-
noty důchodců Slovenska z partnerského města Revúca. Účelem jejich 
návštěvy bylo nejen vzájemné poznání a výměna informací, ale také po-
souzení forem možné spolupráce v budoucnu. Návštěvu jsme cíleně na-
směrovali na termín Litovelských slavností, aby přátelé ze Slovenska 
mohli vidět, jak se dokážeme bavit. A skutečně. Jejich slova obdivu by-
la nelíčená a hlavní jejich zájem byl především o slovenskou skupinu 
NO NAME. Na slavnostním zahájení akce dostala slovo i vedoucí dele-
gace, předsedkyně organizace JDS v Revúci, paní Olga Kuchtová. Vy-
znala se nejen ze svých srdečných vztahů k Litovli, ale také ocenila úsi-
lí města o pokračování úspěšné spolupráce obou měst v nových pod-
mínkách. Představitelé Seniorklubu byli pozváni k reciproční návštěvě 
v červnu 2011. 

Ve středu 15. 9. jsme mohli představit dalšího z plejády litovelských 
nadšenců, pana Jiřího Hrozka, vášnivého filmaře, člena Kinemaklubu. 

Z řady nabídek jeho filmů jsme si vybrali ty, které souvisely přímo  
s naším městem. Mohli jsme tak postupně shlédnout historický sníme-
ček z návštěvy TGM v Litovli, potom konec naší pýchy – litovelských 
vysílaček, povodeň z roku 1997 a poslední pohromu, která nás postih-
la - tornádo. Ono by se koukalo dál, ale venku už se stmívalo. Tak jsme 
Jirkovi poděkovali a vyjádřili svůj obdiv nad tím, jak se jeho koníček 
stal „celoživotním koněm“. Díky! 
Čeká nás návštěva programu Hanácké ambasády, zájezd do Luhačo-

vic a 6. října zveme na besedu s paní Boženou Halvovou o Dětském pě-
veckém souboru Mládí. Ta se koná od 16 hodin v jídelně DPS.  

Pár dní poté nás čekají komunální volby. Dostaneme domů speciální 
vydání Litovelských novin s volebními programy jednotlivých stran a 
hnutí a budeme si prohlížet tváře těch, kteří by chtěli pro město praco-
vat v dalším čtyřletém volebním období. Čtěme pečlivě a važme, kdo to 
myslí upřímně a je schopen a ochoten i pro nás, seniory, prosazovat pri-
ority, bojovat za to, abychom byli respektovanou součástí obyvatel 
města. Těm potom dejme svůj hlas, a pokud projdou do zastupitelstva, 
žádejme od nich pravidelné skládání účtů. Jen si nestěžujme, že tam ta-
koví lidé chybí. Kdo svůj hlas nikomu nedá, nemůže čekat, že se věci 
budou ubírat správným směrem ku prospěchu města a občanů.          jh 

Jak se Vám líbí stanoviště tříděného odpadu? Jsou potřebná, ale... mě-
la by být hezčí. Na podnět Komise životního prostředí  odbor ŽP MěÚ 
Litovel tato místa ozeleňuje a dláždí. Na sídlišti Vítězná u MTS je dlou-
há řada nádob a i když se stanoviště vydláždilo, nepůsobí dobře. Je moc 
vidět. Novinkou v této oblasti je nové stanoviště na Pavlínce, kde po 
dohodě s firmou .A.S.A. je umístěno i z přední strany ozelenění, které 
nebrání vývozu nádob a současně by je mělo částečně skrýt. Až keře 
vzrostou, uvidíme, jak se nápad zalíbí. Co vy na to? (viz fotografie) 

V lese nad Novou Vsí byla zjištěna černá skládka, matrace, stavební 
materiál… TS Litovel s .A.S.A. Litovel provedly 26. srpna její likvida-
ci. Byly nasbírány 2 tuny odpadu a poděkování patří TS Litovel a veřej-
né službě, která tuto nepříjemnou práci provedla. 

Pokud vidíte někoho dělat z přírody smetiště, vyfoťte ho nebo volejte 
Městský úřad a policii – stále je tohoto vandalizmu hodně.   

Do třetice - k dobrým počinům 
patří oprava ulice na Pavlínce, kde 
občané na opravu už léta čekají. 
Samozřejmě se to týká i dalších 
ulic ve městě a obcích. Protože 
město nemá dostatek prostředků na 
opravu všech komunikací a stavby 
kanalizací nám cesty zhoršují, vyu-
žili jsme nabídky firmy z Třince na 
opravu cest za nižší cenu, než by 
stál původní projekt. 

Touto metodou byla opravena 
ulice Wolkerova a pokud se osvěd-
čí, můžeme tak dát do solidního 
stavu více komunikací. I zde přiví-
táme názory občanů, kteří v ulici 
bydlí, jak jsou spokojeni. Vaše názory uvítáme i na adrese: potu-
zak@cerlinka.cz                     Ing. Zdeněk Potužák, předseda Komise ŽP 

Dovoluji si vás pozvat na jednodenní odborné semináře, jež se dotý-
kají aktuálních témat zejména ve veřejné správě a podnikatelské sféře. 
Semináře se konají v rámci projektu realizovaného naší organizací  
s podporou prostředků z EU: „Udržitelný rozvoj venkova střední Mora-
vy prostřednictvím informací a vzdělávání“. Na seminářích budou před-
nášet přední čeští lektoři. Jsou rozděleny podle témat do dvou částí: 
Cestovní ruch a obnovitelná energetika. Součástí projektu jsou i dvě 
exkurze do praxe. Na semináře je vstup bezplatný. Účastníkům budou  
k dispozici materiály k daným tématům. Podrobné informace najdete na 
http://vzdelavani.eceat.cz, info@eceat.cz, 605 968 705. 

 



Blahé paměti roku 1870 byla postavena první skutečná školní budova 
v Litovli. Sloužila České obecné škole chlapecké od října 1870, a do-
dnes stojí v Komenského ulici č. p. 677. Když po volbách v roce 1899 
přešla správa města do českých rukou bylo rozhodnuto o zřízení České 
pokračovací školy. V březnu 1900 se sešel U bílého koníčka zařizující 
výbor a v říjnu téhož roku c. k. ministerstvo kultu a vyučování ve Vídni 
povolilo v Litovli zřízení „Pokračovací školy průmyslové a obchodní“. 
A protože v té době byla ve městě jediná česká škola, byla pokračovací 
škola umístěna do její budovy. Vyučovalo se v neděli od 9:00 hod do 
12:00 hod, a v pondělí a úterý od 18:00 hod do 20:00 hod. Správcem 
školy byl ustanoven řídící učitel České obecné školy chlapecké pan Fer-
dinand Filip. Vyučovalo se hlavně odbornému rýsování a kreslení, pí-
semnostem a živnostenskému účetnictví. V prvním válečném roce trval 
školní rok pouhý měsíc, známky se nedávaly. V prosinci 1915 obsadilo 
budovu školy vojsko, a jak obecná, tak pokračovací škola, se přestěho-
valy do budovy mateřské školy na Starém městě, učilo se jen v neděli. 

Po vzniku Československa se výuka ustálila na nedělním dopoledni a 
středečním odpoledni a nově bylo vyučováno zákonům. Do školy byli 
povinni chodit všichni učni a učnice z Litovle, Červenky, Tří Dvorů, 
Nasobůrek, Rozvadovic a Chořelic. V roce 1925 měla už škola 224 žá-
ků a ve stávajících prostorách jí začínalo být těsno. V roce 1937 vznikla 
myšlenka postavit v Litovli samostatnou budovu Živnostenské školy 
pokračovací a v roce 1939 byla skutečně postavena nákladem 560.901,- 
Kč (dnešní budova MÚ v Havlíčkové ulici). Místo neděle a všedního 
odpoledne se začalo vyučovat v dopoledních hodinách a tento stav trval 
až do roku 1951, kdy bylo učňovské školství reorganizováno a školy 
zrušeny.Až do roku 1956 se učni připravovali na povolání ve státních 
pracovních zálohách. 

Učňovským zákonem z roku 1958 byla v Litovli znovuzřízena Uč-
ňovská škola pro obory zedník, sladovník, pekař a cukrář. Do své budo-
vy v Havlíčkově ulici se však vrátit nemohla, neboť tam už sídlila jiná 
škola – osmiletá základní pro slabozraké.Byla tedy umístěna zpět do 
zrušené obecné školy chlapecké. V té je však už závodní jídelna LSD 
Jednota, 5 místností zabírají noclehárny CIS, ve 2 místnostech je měst-
ský archiv, v 1. poschodí je ještě soukromý byt a celé 2. poschodí slouží 
jako internát učebního střediska LSD Jednota. Na učňovskou školu tak 
připadla jediná místnost v přízemí a jediný kloset. Další učebny byly 
v propůjčených prostorách společenských místností Jednoty a Hanác-
kých pivovarů. V roce 1960 se podařilo přesvědčit MěNV v Litovli o 
nutnosti vyklizení 1. poschodí a jeho generální opravě pro potřeby ško-
ly. Byly zřízeny 4 učebny, vybudován septik, nově splachovací záchody 

a elektrické rozvody byly z bezpečnostních důvodů zasekány do zdi. 
V roce 1961 byly vydlážděny chodby, v 1. poschodí vyměněna okna a 
ve 2. poschodí zřízena umývárna, protože škola byla napojena na měst-
ský vodovod. V témže roce na podzim byla definitivně celá budova 
uvolněna pro potřeby učňovské školy, přibyly strojní obory a v roce 
1962 i elektroobory. V květnu 1963 byla dokončena nová fasáda a 
v roce 1969 začala rekonstrukce protější budovy na tělocvičnu. To byla 
na dlouhou dobu poslední větší investice. V roce 1993 vzniklo střední 
odborné učiliště jako samostatná příspěvková organizace a začala se 
starat o zlepšení pracovních podmínek žáků i pracovníků. Do tříd byla 
instalována umyvadla s tekoucí vodou místo lavorů, rekonstruovány 
WC, zhotoveny nové podlahy a celkově zmodernizovány veškeré vnitř-
ní prostory.  

Oborová skladba se s lety měnila podle potřeb regionálních podniků a 
podle změn ve vzdělávacích koncepcích MŠMT pro odborné vzdělává-
ní. 

Letos, kdy si připomínáme 140 let budovy školy a 110 let profesního 
vzdělávání v Litovli, se zde vyučují obory cukrář, elektrikář, kuchař-
číšník, mechanik elektrotechnik a nástavbový obor podnikání. Protože 
poslední dva zmiňované obory jsou maturitní, změnila škola od  

1. 9. 2010 svůj název na Střední odborná škola Litovel. 
Ing. Helena Kupková, ředitelka školy 

NENÍ NEHUDEBNÍCH LIDÍ! 
Předškolní hudební programy Yamaha Class pro děti od 4 měsíců 

od září také v Litovli!!!  
Hudební učení začíná už v bříšku matky, dítě se rodí s absolutním slu-
chem a muzikálnost je vrozená. Je jen potřeba ji správnými podněty a 

ve správný čas rozvinout. Jinak dítě tyto schopnosti ztratí. 
Nabídněte proto svým dětem včas to pravé! První lekce zdarma!  

ROBÁTKA od 4 měsíců do 18 měsíců  
PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ od 18 měsíců do 4 let  

Středa v MC Rybička - ROB 9.00 hod., První krůčky 10.00 hod.  
Více informací:             mcrybickalitovel@seznam.cz, 739 246 016  

                                      nebo yamaha@osradost.cz, 775 075 092 

Týden knihoven je letos pořádán mezi 4. – 10. říjnem, 
tentokrát s mottem „Knihovna pro všechny“.  

Po celý týden bude platit čtenářská amnestie, noví čtenáři se mohou při-
hlásit do konce roku bez poplatku, proběhne další kolo oblíbené soutěže 
Chytrolín a pro děti bude také připraveno Velké společné říjnové čtení. 
Číst budeme v oddělení pro děti – bližší informace v knihovně. 

V předvečer Týdne knihoven pokřtíme knihu „Tož tak: báje, pověstě, 
básničke, pěsničke a iny plke“ našeho kamaráda a příznivce Petra Linduš-
ky – 29. 9. v 18.00 hodin ve vestibulu knihovny.  

Těšíme se na všechny návštěvníky a účastníky říjnových akcí v litovel-
ské knihovně.                                                                                        L.F. 



V rámci mezinárodního projektu Comenius „Healthy living in our 

environment“, ve kterém jsou kromě naší školy zapojeny školy 
z Walesu, Španělska a Polska, se ve dnech 24. - 29. 5. 2010 osm žáků 
4. - 5. ročníků a tři vyučující zúčastnili setkání partnerských škol 
v polském městě Ratibórz. Pro všechny účastníky měla na každý den 
polská škola připravený různorodý program zaměřený na zdravý životní 
styl ve stravování. Skupiny žáků se utkaly ve znalostních soutěžích  
o skladbě potravin v našem jídelníčku (práce s interaktivní tabulí), ve 
výtvarných aktivitách (výroba papírového vějíře zdobeného ubrousko-
vou technikou), sportovních soutěžích (rytířské hry, hry s padákem, ak-
tivity s odpadovým materiálem). Každá skupina předvedla ukázky čin-
ností své školy v projektu od posledního setkání, které proběhlo ve 
dnech 18. - 24. 10. 2009 v Litovli. Naši žáci přivezli do Polska dětmi 
vytvořené kuchařské knihy (autorství patří žákům třetích ročníků), zpra-
cované výsledky ankety, týkající se oblíbených a neoblíbených potravin 
a jídel z nich připravených, kterou provedli žáci šestého ročníku, vý-

tvarné práce zaměřené na stravování. Velmi zajímavá byla prezentace 
polské skupiny, která se zabývala léčivými bylinami a pochutinami 
z nich vyrobenými. V polovině pobytu jsme měli za úkol připravit a na-
servírovat různé předkrmy, zeleninové a ovocné saláty, na kterých jsme 
si všichni následně pochutnali. 

Nejen jídlem je člověk živ, a tak jsme vyrazili poznávat město Rati-
bórz, jeho historii i okolí. Navštívili jsme ekologickou farmu ve Woj-
nowicích, sázeli stromky v lesní školce v polesí Rudy Raciborskie, kde 
v roce 1992 na rozloze 9 000 ha vypukl největší a dosud nejtragičtější 
požár lesa v poválečné historii Polska, navštívili  ekologické centrum 
v Rogoźniku a hledali fosílie v místním bývalém vápencovém lomu. 
Společně jsme si zatančili na diskotéce i při výuce tanců v místní taneč-
ní škole. Děti měly možnost procvičit své znalosti anglického jazyka, 
který je komunikačním jazykem projektu.Projekt ještě nekončí. Skupina 
dětí se ve dnech 19. 9. – 24. 9. 2010 podívala do Walesu, kde program 
byl zaměřený na sport.                                          Mgr. Kamila Bendová 

16. října            FREE SPACE anebo sobotní otvíračka v Klubu mla-
dých. Otevřeno bude od 13.00 do 16.00 hod.             Šárka Grunová, DiS. 
 
21. října            Ekologická olympiáda – krajské kolo soutěže. 
Zahájení je v 9.00 hodin v budově Správy CHKO Litovelské Pomoraví  
v Litovli. Další informace u vyučujících ekologie a biologie ve středních 
školách.                                                                                  Ing. Pavel Sova 

PODZIMNÍ PRÁZDNINY V DDM  
27. října            Výlet do zoo Hodonín. Sraz účastníků je v 6.25 hodin na 
nádraží ČD Litovel město,         návrat bude v odpoledních hodinách. Ce-
na za osobu je 300,- Kč.                                                        Ing. Pavel Sova 
 
27. října            Pouštění draků. Začátek v 9.00 hod. v Litovli u koupališ-
tě. Házedla nebo draky si vezměte s sebou.           Hedvika Weberová, DiS. 
 
27. října            „Prázdniny v aquaparku“ – návštěva aquaparku v Olo-
mouci, bowling, výtvarné činnosti. Cena: 200,- Kč zahrnuje jízdné, vstup-

né bowling. Sraz v 8.00 hod. v DDM Komenského ul., předání dětí v 
15.30 hod. Je nutné se hlásit nejpozději do pondělí 25. října.  Alena Černá 
 
27.- 31.10.        Stroj času v Cakově – tradiční podzimní tábor. Připrave-
na je spousta her při nichž budeme cestovat v čase. Pro děti jsou připrave-
ny i předvánoční a vánoční zvyky.   

Šárka Grunová, DiS., Michaela Škulavíková, Mgr. Jana Čekelová 

30. října            Minizoo v Chudobíně. Prodejní výstava terarijních zví-
řat. Sportovní hřiště, 16.00 – 20.00 hodin.                           Ing. Pavel Sova 
 

SOUTĚŽE  
Děti, pozor, červená! Výtvarná soutěž s dopravní tematikou. Určeno pro 
předškoláky a žáky ZŠ. Práce nutno odevzdat nejpozději do 29. 10. 2010  
v DDM Litovel, Komenského ulici.                           Michaela Škulavíková 

Podzimní krása – výtvarná soutěž určená dětem MŠ, ŠD, ale i jednotliv-
cům. Výtvarné práce je třeba odevzdat do 30. 10. 2010 - v DDM Litovel, 
Komenského ul.                                                       Hedvika Weberová, DiS 
 
Zatím bez termínu        

Hadráček Péťa - divadelní pohádka pro děti i dospělé. Hrají a tančí žáci  
z divadelního klubu DDM Litovel, který pracuje v Náměšti a Senici na 
Hané. Místo a termín budou upřesněny na plakátcích.       

Mgr. Miroslava Grulichová 

Co dělat, když… 
Spolu se slunečným počasím se do parků, hřišť a sídlišť vrátili ná-

vštěvníci. Bohužel, někdy tady najdeme nejen pohozené odpadky, ale i 
injekční stříkačky. Odhozená stříkačka může mít určité potencionální 
riziko přenosu (HIV, žloutenek) i mezi nedrogovou populaci. 

Sběr infekčního materiálu je pro Terénní programy Olomouc, zabývající 
se HR a PH službami (Harm Reduction – snižování rizik, Public Health – 
veřejné zdraví) jedním ze způsobů naplňování vytyčených cílů.  

Lidé sami by nalezený infekční materiál sbírat neměli. Pracovníci Te-
rénního programu jsou v tomto směru proškolení a sběr je pro ně bez-
pečný. Vhodné je nález nahlásit, telefonicky terénnímu pracovníkovi 
(tel. viz níže), společně s co nejpřesnějším popisem místa nálezu. Pra-
covníci se o sběr a následnou likvidaci postarají. Nebo lze využít Měst-
ské policie, která injekční stříkačky také sbírá, a oznámit nález na slu-
žebně nebo na tel. č. 156. 

Pokud však z jakéhokoliv důvodu budete chtít sběr provést osobně, je 
vhodné dodržovat následující základní bezpečnostní a hygienická pravi-
dla: nedotýkejte se přímo injekční stříkačky, pro sběr využijte jako 
ochranu ruky např. papírový kapesník, latexovou rukavici apod. Při 
sběru se nedotýkejte jehly, natož pak jejího hrotu, pozor na případné 
ostré hrany zlomené stříkačky, nejlépe uchopte stříkačku za střed plas-
tového pístu. Vložte stříkačku do plastové lahve či do nápojové ple-
chovky (vždy hrotem dolů) a sešlápněte ji. Následně vhoďte do popelni-
ce se směsným odpadem. Snižuje se tak riziko poranění těch, kteří 
s odpadem dále pracují. Vždy raději volte možnost zavolat odborníky, 
tedy nás. Jsme vybaveni přenosnými kontejnery na infekční odpad, hy-
gienickými rukavicemi a dezinfekčními přípravky. Navíc naplněné kon-
tejnery se odvážejí do spalovny pro jejich bezpečnou likvidaci. 

V případě, že se poraníte o injekční stříkačku buď při nesprávné ma-
nipulaci při likvidaci nebo náhodně kdekoliv na ulici či v parku, mějte 
na paměti tato opatření, která byste měli udělat ihned po poranění: 

1. Nepanikařte, i když Vám hlavou proletí tisíce katastrofických scé-
nářů, zachovejte klid.  

2. Ranku nechte co nejdéle volně krvácet a místo poranění nemačkej-
te. Krvácení rány snižuje případnou dávku viru v těle.  

3. Po zastavení krvácení ranku vymývejte vodou a mýdlem cca 10 mi-
nut. Pak ošetřete dezinfekčním roztokem. Dezinfekce má antiseptický a 
protivirový účinek.  

4. Vyhledejte praktického lékaře, event. hygienickou stanici nebo nej-
bližší infekční oddělení. Lékař vyšetří krev na virové hepatitidy a infek-
ci virem HIV. Podle charakteru poranění nasadí profylaktické léky pro 
omezení rizika infekcí virem HIV. Nákazy HIV či hepatitid jsou přes 
poranění jehlou naštěstí malé. Tyto viry jsou totiž dost citlivé. Nejsou 
odolné proti vyschnutí, teplu, chladu ani slunečnímu světlu – a to vše 
na odhozenou stříkačku působí. I když je malá pravděpodobnost náka-
zy, přesto nikdy nepodceňujte riziko infekce a vždy po poranění o in-
jekční stříkačku vyhledejte lékaře. 

Prostřednictvím sběru použitých stříkaček a motivací klientů k jejich 
bezpečné likvidaci se Terénní programy Olomouc snaží, aby nálezy po-
hozených stříkaček byly ve Vašem městě minimální. 
                                                      Mgr. Eva Maierová 

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

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

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

Program na říjen 2010 



V měsíci říjnu se chystá Městský klub předsta-
vit ve Výstavní síni tvorbu Jany Motlové, verni-
sáž výstavy Cesty hledané a nalézané se koná 6. 
října v 17.00 hodin. Při této příležitosti jsem se 
jí zeptal: 

Jano, co budeš vystavovat? 

Výstava bude sestávat ze dvou částí, jednak to 
budou ilustrace, druhá část výstavy bude pestřej-
ší a zahrne veškeré moje další výtvarné aktivity. 
Vedle volné tvorby, což jsou ponejvíce obrázky 
z cest nebo kytky, chci představit i malbu na 
hedvábí a něco málo keramiky včetně šperků. 

Jak dlouho se věnuješ jednotlivým technikám? 

Od dětství to byla kresba a malba, malovala 
jsem akvarely nebo temperu. Dost prací je pro-
vedeno rudkou nebo mastnými pastely. Škoda, 
že jsem se s klasickými grafickými technikami 
seznámila jen zběžně, dnes bych je využila  
k ilustracím.  

K malbě na hedvábí jsem se dostala asi tak 
před 13 lety, kdy už se u nás daly barvy i samot-
né hedvábí běžně koupit. Tato malba je tak tro-
chu podobná akvarelu, to, co nevyjde podle 
představy, se už bohužel nedá opravit; tady se 
nic nepřemaluje ani nevygumuje. Využívám i 
batikování buď barvami nebo přírodninami 
(ořechovým listím). Současně s hedvábím jsem 
se začala věnovat šperku, převážně to byly kože-
né spony do vlasů a přívěsky.  

K ilustracím mě přivedlo seznámení s litovel-
skou básnířkou paní Jarmilou Cholinskou. A 
musím se přiznat, že ilustrování jejích básnic-
kých sbírek bylo hodně velkým podnětem pro 
moji práci. Bytostné zaměření autorky na ekolo-
gii, na přírodu a základní otázky života je mi 
velmi blízké, takže se dá říct, že ilustrace vzni-

kaly v názorovém souznění s autorkou veršů. 
Doufám, že spolu s úpravou obálek napomohly 
ke grafické úrovni vydávaných knížek. Do dneš-
ního dne jich bylo pět a šestá je v tisku. Ilustrace 
jsou perokresbami nebo lavírovanými kresbami 
a jsou prováděné tuší.  

Nejpozději jsem začala ve větší míře s kerami-
kou. I když to vlastně není tak docela pravda. 
Tvojí zásluhou jsem se ještě později seznámila 
se smaltem. Ten mě rovněž zaujal, ovšem tech-
nické podmínky pro smalt nemám (ještě jsem si 
je nevytvořila).  

Tvoje kresby a obrazy vznikají v plenéru nebo 

v ateliéru? 
Já sama říkám, že moje obrázky jsou obrázky 

z cest. Protože malování bylo jen mým koníč-
kem, nejvíce času na něj bylo v době dovole-
ných a tedy venku v přírodě. Doma jsem ponej-
více dělala kytky nebo zátiší, v poslední době 
ilustrace. 

Co chystáš v nejbližší budoucnosti? 

Jsem ráda, že část litovelské výstavy věnovaná 
ilustracím bude přesunuta do Olomouce, tady 
budou v Domě umění moje ilustrace dokreslovat 
spisovatelskou činnost paní Cholinské. Akce 
bude zaměřena na uplatnění lidí zrakově posti-
žených.  

A v širším horizontu? Protože vlastně už při-
šel můj důchodový věk, mám takovou předsta-
vu, že konečně budu věnovat svým zálibám to-
lik času, kolik to jen půjde. Kdysi jsem si to jen 
představovala a plánovala, jak to bude krásné, 
nemuset skončit ale rozvíjet dále možnosti, ná-
pady… a teď je to tady. Jistě bude hrát důležitou 
roli motivace a životní pohoda, tedy zdraví. Dal-
ší čas chci ale věnovat také svým vnoučatům. 

Nelákají tě ještě jiné techniky? 

Z těch technik, které mě ještě zaujaly, je již 
zmíněný smalt. Ten ale vyžaduje i technické zá-
zemí a tedy jistou investici. Tak až budou nějaké 
peníze navíc, pak možná. 

Je pravdou, že vedle plošných věcí mě vždyc-
ky lákaly i věci trojrozměrné. Sama ale cítím, že 
bych se měla vydat jedním směrem, pokud se 
chci dopracovat nějakého slušného výsledku. 
(Což je práce na celý život, ale to už není můj 
případ.) Výstavu jsem nazvala Cesty hledané a 
nalézané. Snad se ještě dopracuji k tomu, abych 
mohla s jistotou říci a hlavně to tak plně vní-
mat – toto je ta moje cesta.  

 
O říjnové výstavě v MK si povídal Jiří Tomanec 

 

Součástí výstavy je také koutek nazvaný 
JAK MOHOU PUBLIKOVAT SLABOZRACÍ 

A NEVIDOMÍ  
s výstavkou knížek veršů  

paní JARMILY CHOLINSKÉ (slabozraká). 
Ty většinou ilustrovala paní Jana Motlová. 

Odborníky zatím nejvíc zaujala obálka knihy 
veršů Procházky rosou. S paní Cholinskou bu-
de 27. října v 17.30 hod. ve Výstavní síni MK 
na uvedené téma uspořádána beseda.  

 
Jarmila Cholinská je známá jako tvrdošíjný 

patriot svého rodiště – Litovle a zanícený ctitel 
rostlinné a živočišné přírody. To se plně odráží 
i v jejích sbírkách veršů, někdy i s dost netra-
dičními názory. Přijďte pobesedovat i polemi-
zovat. Přítomen bude i zástupce TyfloCentra 
(občanská organizace pro zrakově postižené  
z Olomouce).                                           -MK- 

Začalo to na jaře v roce 1965, Petr Novák s 
dalšími třemi muzikanty založil kapelu GEOR-
GE & BEATOVENS, ale srpnový odchod 
dvou z nich na vojnu kapelu rozpustil. Po 
dvouletém působení Petra Nováka u skupiny 
Flamengo, kde vzniklo několik písní, které z 
Petra udělaly hvězdu první kategorie a které si 
dnes mládež zpívá u táborových ohňů, zvítězi-
la jeho touha mít svoji vlastní skupinu. Kapelu 

George & Beatovens obnovil s jinými muzi-
kanty.  

Léta běžela a Petr se svou skupinou ovlivňo-
val hudební scénu této země. Těžko spočítat a 
není to důležité, kolik muzikantů se během 
těch 45 let ve skupině vystřídalo. Ale jedno je 
nezpochybnitelné; tato formace ovlivnila hu-
dební jeviště tak, že nejenom dnes, ale ještě za 
mnoho let si budou při různých příležitostech 

lidi zpívat písničky P. Nováka, i když už nebu-
dou vědět, kdo je napsal a interpretoval. Po 
Petrově smrti kapela dále koncertuje s KAR-
LEM KAHOVCEM a v posledních dvou le-
tech i s VIKTOREM SODOMOU. V roce 
2010 tedy skupina slaví 45. narozeniny a pořá-
dá turné po celé ČR.  

V Litovli se zastaví v úterý 12. října. Koncert 
začíná v 19 hod. ve Velkém sále Záložny. -MK- 

Je to dva roky, co podzimní „Musicu Poeti-
cu“ zpestřil koncert tria Žalman, Hlaváč, Jíšo-
vá - tedy první členové skupiny ŽALMAN A 
SPOL. z roku 1982. Tento jedinečný vzpomín-
kový koncert byl natolik úspěšný, že se MK 
Litovel rozhodl pozvat do našeho města skupi-
nu Žalman a spol. v sestavě dnešní. Jak je již z 
názvu patrno, vůdčí osobností je Pavel Žalman 
Lohonka - zpěvák, kytarista, skladatel a textař 
v jedné osobě, který svými písněmi ovlivnil již 
několik generací a jehož dílo patří do klenotni-
ce české folkové hudby. Doživotní romantik, 

ikona českého folku, muž, co vozí déšť - i tak 

bývá označován. Už 42 let hraje a zpívá svým 

tuláckým fanouškům. Za ten čas vydal 19 de-
sek a prošel řadou významných folkových se-
skupení (Minnesengři). Od roku 1982 působí 
ve vlastní sestavě Žalman a spol., která v po-

době současného čtyřlístku (Žalman, ]indřiška 
Brožová Petráková, Honza Brož a Petr Novot-
ný) vystupuje od roku 1997. Zdálo by se, že 
publikum od „svého“ Žalmana vždycky dosta-
ne, co právě očekává. Dílem kus melancholie, 
kus pohody a kus humoru, jehož terčem se ob-
vykle stává blonďatá zpěvačka. Přesto Žalman 
popírá, že by byl přehnaně konzervativní. Jen 
se svým publikem nehazarduje. Rád zařazuje 
novinky, nezvyklé texty a stejně tak rád plní 
očekávání svých fanoušků. Pavel Žalman Lo-
honka sice pochází z Čech, přesto v sobě cítí 
čtvrtinového Moraváka. Netají se sympatiemi 
k moravským lidovým tradicím a folklóru jako 
takovému. Koncert, jenž bude průřezem celé 
tvorby tohoto uskupení, proběhne ve středu 

20. října v 19 hodin ve Velkém sále Záložny  
v Litovli.                                                  -MK- 



Z vernisáže výstavy o mateřských centrech ve vstupu do radnice. 

VÝSTAVA - CESTY HLEDANÉ A NALÉZANÉ  
JANA MOTLOVÁ – obrazy, ilustrace, keramika a malované hedvábí  
7. - 29. 10., Výstavní síň MK, PO, ÚT, ČT: 8-15, ST: 8-17, PÁ: 8-13, 

SO: 10-13 hod., volný vstup,  
vernisáž: středa 6. 10. v 17 hod., doprovodný program: MUDr. Michal 
Schmalz a Iva Kevešová, autogramiáda spisovatelky J. Cholinské 
 
Marc Camoletti: NA SPRÁVNÉ ADRESE 

čtvrtek 7. 10., Velký sál Záložny, 19 hod., vstupné: 200/250/280 Kč 

divadelní komedie, hrají: L. Zedníčková, A. Gondíková, I. Andrlová, J. 
Zenáhlíková, V. Jeníková, L. Molínová, M. Nohýnková, L. Svobodová, 
O. Želenská, M. Zounar, D. Rous, Z. Pantůček, V. Čech, Z. Mahdal, P. 
Vondra, M. Jagelka, M. Sobotka 
 
Karel KAHOVEC&Viktor SODOMA, skupina George&Beatovens 

úterý 12. 10., Velký sál Záložny, 19 hod., vstupné: předprodej 100/120 

Kč, na místě +50 Kč 

v rámci 45. výročí vzniku skupiny a 65. nedožitých narozenin P. Nováka 
 
CVIČENÍ S MÍŠOU RŮŽIČKOVOU - Cestujeme za zvířátky 
čtvrtek 14. 10., Velký sál Záložny, 10 hod., vstupné: 40 Kč 

pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ, včetně veřejnosti, děti od 4 – 9 let 

GUARNERI TRIO – koncert KPH 

pondělí 18. 10., Koncertní sál, 19.30 hod., vstupné: 80 Kč 

Č. Pavlík – housle, M. Jerie - violoncello, I. Klánský – klavír  
Pavel ŽALMAN Lohonka & spol., - folkový koncert 
středa 20. 10., Velký sál Záložny, 19 hod., vstupné: předprodej 100/120 

Kč, na místě +50 Kč 
 
VÝCHOVNÝ KONCERT – ŽALMAN a spol. 

čtvrtek 21. 10., Velký sál Záložny, 8.15 hod., vstupné: 40 Kč  

pro žáky I. a II. st. ZŠ a střední školy 
 
JAK PUBLIKUJÍ SLABOZRACÍ A NEVIDOMÍ  

středa 27. 10., Výstavní síň, 17.30 hod., vstupné dobrovolné 

beseda s JARMILOU CHOLINSKOU 
 
NA LISTOPAD PŘIPRAVUJEME: 

4TET & JIŘÍ KORN, M. PROKOP, L. ANDRŠT a J. HRUBÝ Trio, 
ZAMILOVAT SE (divadelní komedie) 
 
PŘEDPRODEJ: TIC (Bavi) Litovel, nám. Př. Otakara 754, tel.: 
585 342 300, e-mail: info@bavi.cz 

MK Litovel, nám. Př. Otakara 753, Litovel, tel.: 585 341 633, e-mail: 
nepustilova@mklitovel.cz, www.mklitovel.cz, www.mestolitovel.cz 

KONTAKTY: Animátorka MC: Jarmila Dospivová, 739 246 016 
mcrybickalitovel@seznam.cz 

Vedoucí střediska Charity: Ing. Ludmila Zavadilová, 736 750 222 

AKCE V ŘÍJNU 
 

MALBA NA TEXTIL – středa 6. 10. od 19.30 hod., 2. patro. 
Srdečně zveme všechny maminky, babičky a slečny. Přijďte si vyzkoušet 
výtvarnou techniku Tancart – malování voskovkami a gelovými pery na 
textil. Možnost malování od ruky nebo stírání přes šablony. Nazdobíme 
si bavlněnou tašku, kterou zde dostanete. Cena kurzu 60 Kč.  
VÝLET - ARBORETUM BÍLÁ LHOTA – středa 13. 10. odjezd 9.00 
z náměstí. Zveme rodiče na výlet - dopoledne v krásné přírodě. Pouze za 
příznivého počasí. Nutno se přihlásit předem v MC, cena výletu 50 Kč.  
PŘÍPRAVA K PORODU A ŠESTINEDĚLÍ 
Čtvrtek 14. 10. 2010 od 16.30 – 18.00 hod., 2. patro. 
Povídání s porodní asistentkou pro nastávající maminky i tatínky na té-
ma: Předporodní péče, průběh porodu, šestinedělí, kojení, antikoncepce 
po porodu. Hlídání dětí v 1. patře zajištěno. Cena přednášky 40 Kč.  
LESNÍ PEDAGOGIKA – středa 20. 10. od 9.30 hod., 2. patro. 
Zveme všechny rodiče a děti, přijďte strávit dopoledne s lesníky, kteří 
nám zábavnou formou přiblíží les a jeho obyvatele. Cena 20 Kč.   
BAZAR - PRODEJ OD MAMINEK – čtvrtek 21. 10. od 8.30 – 17.00,  
2. patro. Prodej dětského oblečení, těhotenského oblečení, sportovního 
vybavení apod. Sběr od 11. 10. od 8.00 – 12.00 hod. nebo dle domluvy.   
TVOŘENÍ Z PEDIGU – středa 27.10. od 18.00 hod., 2. patro. 
Pro velký zájem opakujeme výtvarnou dílničku, vyrobíte si oválný pod-
nos. Cena kurzu je 60 - 80 Kč. Sbírejte starý papír s Rybičkou! Podpoříte adopci na dálku! 

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 
                         16.00 – 17.00 hod.        ANGLIČTINA PRO POKROČILÉ – (3 – 5 let), Mgr. S. Geprtová 
                         17.00 – 18.00 hod.        ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY – (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 DÍLNIČKY – 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 



Michal Prokop - muž mnoha zájmů a profesí, 
v hudební oblasti znám především jako zpěvák, 
pohybující se přibližně v trojúhelníku žánrů 
rock – soul – blues. 

Luboš Andršt - český kytarista a skladatel je 
všestranný hudebník, který čerpá svou inspiraci 
především z oblasti blues a jazzu. V jeho tvorbě 
lze však najít i vlivy hudby etnické a samozřej-
mě i vliv klasické hudby evropské tradice. 

Jan Hrubý - houslista Mišíkových ETC, Fra-
mus 5 a Kukulín, skladatel s vynikající melodic-
kou invencí, později úspěšná sólová dráha v 
keltském stylu, rockový multiinstrumentalista, 
skladatel, aranžér. 

Rovnostářské trio Michala Prokopa, Luboše 

Andršta a Jana Hrubého založili pánové koncem 
osmdesátých let, aby si uvolněně zahráli pro ra-
dost a vymanili se z hierarchie svých domov-
ských souborů. A znovunalezená radost z muzi-
ky vyplňuje i jejich „Unplugged“ koncert.  

Michal Prokop pověsil na dveře svého baru  
„Krásný ztráty“ cedulku s nápisem: „Přijdu 
hned“ a s kytarou na zádech se vydal změnit lo-
kál. Z každé strany Prokopovi stojí hudebnický 
pilíř - kolem roku 2000 totiž obnovil staré trio a 
zas to táhne s jazzovým a bluesovým kytaristou 
Lubošem Andrštem a univerzálním houslistou 
Janem Hrubým. Od té doby se jejich vystupová-
ní změnilo, na pódiu jsou jen oni tři, mohou se 
tedy na něm víc roztahovat a navzájem inspiro-

vat. Voňavé písně mají kůrku z poctivého old-
schoolového blues, které svou jednoduchou 
strukturou přímo nabádá k rozmáchlým koncert-
ním improvizacím. A Andršt s Hrubým se nene-
chají dlouho pobízet. 

Dne 3. listopadu v 19 hod. uslyšíte evergreeny 
I'm Your Hoochie Coochie Man, Blues o spoly-
kaných slovech, Bitva o Karlův most, Kolej 
Yesterday, Skoumalovu ladnou Miss July a An-
drštovu jalůvku, Ztracená myšlenka či morav-
skou lidovku Dobrú noc má milá. Nenechte si 
ujít hudební událost roku v Litovli!  

Koncert se koná v Koncertním sále Městského 
klubu Litovel.                                                        
                                                                     -MK- 

MK Litovel 
16. listopadu 2010 v 19.00 hodin 

Talk show  
známého humoristy 

Vstupné: 190,- Kč (předprodej v pokladně  
MK Litovel) 250,- Kč (v den konání)  

Nemám rád promarněné příležitosti – kdo by 
taky měl, že? Ambiciózní projekt, nadšení a píle 
talentovaných lidí, příležitost to všechno před-
vést na velkém fóru a ono se to pak zadrhne na 
pitominách nebo spíš nezájmu spolupracovat. 

Mluvím o Paloře a jejich Rockovém oratoriu 
prezentovaném na Litovelských slavnostech v 
rámci oslav 10 let trvání sboru. Nebojte se,
nepůjde o recenzi ani kritické tepání, k něčemu 
takovému se necítím ani povolán natož fundo-
ván. 

Přijde mi ale smutné, když se promarní příle-
žitost ukázat výjimečný projekt – autorsky zdaři-
lé dílo nacvičené značným úsilím partou nada-
ných, energií a nadšením sršících zpěváků vý-
borných kvalit, doprovázených šlapající kape-
lou. Pro ty, kdo měli možnost být na premiéře 

v aule gymnázia nebo v záři ohňostroje před 
gymnáziem, kdy to celé zvučili s citem pro věc 
amatérští zvukaři, bylo jistě sobotní vystoupení 
zklamáním. 

Znova musím opakovat, že výkon všech zú-
častněných byl vynikající, ale vše pohřbil zvu-
kový mistr a 5 minutová (!) zvuková zkouška.
(Mimochodem – nastavení „kopáku“ bubeníka 
následujícího Čechomoru trvalo 6 min., celé bicí 
soupravy 20 min.) 

Sejmout kvalitně takové těleso jako je smíšený 
sbor v kombinaci s rockovou kapelou je po 
pravdě náročné i pro zdatného zvukaře, jímž 
zvukař Čechomoru nepochybně byl, což dokázal 
takřka bezchybným perfektním nazvučením do-
movské kapely. Ale zazdít sóla takových hlasů 
jako má Anny Amanatidu, Iva Kevešová nebo 

Bára Antonová, nepočítaje tranzistorákovou sli-
tinu vzdálených zpěvů sboru, to už chce pořád-
nou dávku ignorance nebo sluchové nedostateč-
nosti. Kolikrát jsem to sám jako muzikant za-
žil – náznak zvukové zkoušky kvůli času, pak 
zbytečná snaha na pódiu a pak jen s hořkostí 
vnímat krásný plastický a hutný zvuk následují-
cích profesionálních umělců. 

Pokud jste slyšeli Rockové Oratorium v podá-
ní Palory poprvé v sobotu na náměstí, věřte, že 
vám nejméně 30 % uniklo a přimlouvám se za 
důstojný zvukový reparát – tak, jak si toto ne-
všední dílo v nevšedním provedení opravdu za-
slouží. Kvalitní a ochotný zvukař, případně 
sponzoři, adekvátní prostor by se snad taky na-
šel. A co s tím tak za hranice Hané?  

                                                 Michal Schmalz 

Guarneri trio je soubor, k jehož založení 
vedla v roce 1986 dlouholetá spolupráce tří 
vynikajících sólistů - houslisty Čeňka Pavlíka, 
violoncellisty Marka Jerie a klavíristy Ivana 
Klánského. Guarneri trio je známé na českých 
i zahraničních pódiích; více než dvacet let na-
plňuje koncertní sály a je ozdobou světových 
festivalů.  

Výsledkem jejich dlouholeté koncertní čin-
nosti je nezanedbatelné množství skvělých na-
hrávek u prestižních tuzemských i zahranič-
ních společností. Řada z jejich CD byla oceně-
na významnými cenami gramofonových časo-
pisů. Guarneri trio upozornilo na sebe nejvíce 
vystoupením na Pražském jaru 1990. Dvaceti-
letá spolupráce přinesla triu vystupování na 
významných světových pódiích a nepřehléd-
nutelnou pozici na světovém žebříčku komor-
ních ansámblů. Během svého společného pů-
sobení navštívili několikrát Japonsko, Austrá-
lii, USA, jejich povahám a založení asi nejvíce 
vyhovuje Anglie, Latinská Amerika, Švýcar-
sko a Španělsko.  

IVAN KLÁNSKÝ (1948) patří dnes k nejvýraz-
nějším osobnostem mezi českými klavíristy. V 
roce 1967 zvítězil v klavírní soutěži v italském 
Bolzanu a tím zahájil sérii svých mezinárodních 
soutěžních úspěchů. Jeho koncerty mohli navští-
vit posluchači v celé Evropě, Japonsku, Severní 
Americe a Africe. Působí jako pedagog na 
AMU v Praze a na konzervatoři v Luzernu. 
ČENĚK PAVLÍK (1947) je předním sólistou 
současné generace českých houslistů. K jeho 
nejvýznamnějším úspěchům patří první ceny v 
mezinárodních soutěžích v Praze v roce 1976 a 
v Londýně v roce 1979. Koncertoval v mnoha 
zemích Evropy s řadou významných orchestrů a 
dirigentů. 
MAREK JERIE (1955) jako sólista i komorní 
hráč koncertoval ve většině evropských zemí, na 
Blízkém a Dálném východě a v Jižní Americe. 
Od roku 1979 pedagogicky působí na luzernské 
konzervatoři. 

Zveme vás na koncert, který pořádáme v pon-
dělí 18. října v 19.30 hod. v Koncertním sále 
Městského Klubu.                                         -MK- 

                       Dne 2. října se uskuteční  

4. Historický sraz Staroměšťáků v hostinci Modrá hvězda 
Program:        12.00 – 13.00 prezentace 
                       13.00 slavnostní zahájení, pozdravy a vzpomínky 
                       14.00 fotografování 
                       15.00 beseda o proměnách Starého města s historikem L. Šikem 
                       16.00 prohlídka Starého města 
                       17.00…. Až si řeknem: Dem dom! 

Pozvání platí pro rozené staroměšťáky  
a déle žijící na Starém městě 



V letošním roce si připomínáme 60 let významného litovelského zá-
vodu. Jeho minulost i současnost bude prezentována na výstavě 
v litovelském muzeu. Slavnostní otevření výstavy proběhne v 1. po-
schodí Muzea v Litovli v úterý 12. října 2010 od 13 hodin za přítom-
nosti vedení akciové společnosti Papcel Litovel a jimi pozvaných hostů. 
Ve středu 13. října 2010 Muzeum Litovel navštíví současní zaměstnan-
ci Papcelu a od čtvrtka 14. října 2010 bude výstava přístupna pro veřej-
nost. Firma Papcel Litovel a.s. připravila v rámci výstavy Den otevře-

ných dveří v Papcelu, který se bude konat právě ve čtvrtek 14. října od 
9 do 16 hodin. 

Na 16 hodin je domluvena prohlídka závodu s průvodcem pro členy 
občanského sdružení Muzejní společnost Litovelska. V příštích číslech 
Litovelských novin Vás seznámíme s vybranými kapitolami z dějin to-
hoto litovelského závodu i z období před jeho vznikem. Výstava 
v litovelském muzeu bude zpřístupněna do 23. ledna 2011 vždy od stře-
dy do neděle od 9 do 16 hodin.                                                          RoN 

Milí sboráci a přátelé DPS Mládí, ráda Vás informuji, že dvoj-DVD  
z našeho koncertu k 50. výročí je hotové. Po mnoha komplikacích se 
jeho zpracování nakonec ujal pan Roman Urban, za což mu touto ces-
tou děkuji (www.kamfoto.kvalitne.cz). Prosím ty sboráky, kteří zpívali 
na koncertě, aby si své dvoj-DVD vyzvedli kterýkoli pátek mezi 18. a 
20. hodinou ve škole. Pokud máte kdokoli zájem o další dvoj-DVD, je-
ho cena je 130 Kč a prosím o jeho doobjednání na e-mailové adrese: 

50.dpsmladi@centrum.cz   

Touto cestou také všechny sboráky – absolventy informuji o letošním 
20. výročí vánočních koncertů DPS Mládí. Chceme ve spolupráci  
s PS Hany Kaštanové a Smyčcovým orchestrem ZUŠ Uničov zorgani-
zovat nácvik vánočních koncertů s programem melodické Vánoční mše. 

Nácvik bude probíhat opět každý pátek v hudebně ZŠ Vítězná Litovel 
od 1. října 2010 vždy od 17.30 hod.  

Milí sboráci a sboračky, kdo máte chuť a čas se letos na podzim věno-
vat sborovému zpěvu a oslavit naše další kulaté výročí, přijďte.  

Těšíme se na vás!                                                      Iveta Navrátilová 

Je za námi další ročník Litovelských slavností a jejich pořadatelé věří, 
že si každý návštěvník vybral z bohaté nabídky různorodého programu ať 
již na náměstí, u muzea či v parku.  

Zajímavý program by se však nedal sestavit bez pomoci a účasti jednot-
livých složek a organizací. Velký dík proto patří všem, kteří se podíleli na 
programu či zajištění akce samotné.  

Děkujeme za spolupráci panu Staroštíkovi, Hanácké mozece, Pivovaru 
Litovel, MC Rybička, Kirri o.s., panu Hrbčekovi – Paintball Na Pindě, 
modelářům z Litovle i okolí, Rybářskému svazu, panu Jiřímu Dostálovi, 
litovelským kynologům, ZUŠ Litovel – panu Škrabalovi a Pánkovi, TJ 
Sokol Velký Týnec – paní Horáčkové, Muzeu Litovel, složkám integrova-
ného záchranného systému – Policii ČR, litovelským hasičům, Vojenské-
mu zařízení Štěpánov, Záchranné službě. Dále taneční skupině Golden 
Bees, kapelám Noaco, Vinný Střik, Kraken, Pointed, A.M.Úlet, Tovačov-
ským nadšencům, Městské policii. 

Za technickou pomoc při zajištění akce děkujeme všem pořadatelům, 
kteří občas zažívali perné chvilky, Technickým službám a Městskému klu-
bu za zapůjčení inventáře.  

Velké poděkování patří sponzorům, kteří letos akci opět podpořili. 
S jejich přispěním se podařilo vykouzlit symbolické vstupné za „balík“ 
kultury na hlavní scéně, a nejen tam. Děkujeme za podporu těmto společ-
nostem a firmám: Strabag, Tenzo, Pivovar Litovel, Adriana, Head, Kim-
berly Clark, Auto Hlaváček, Česká Spořitelna, Orerro, Pento, Zahrada 
Olomouc, Mostr, Papcel, VHS Čerlinka, MTS Litovel, Lahůdky Jantar – 
pan Hejný, .A.S.A. Litovel, Bowling pizzeria p. Stehlíková, Hutní materi-
ál Jiří Vaněk, PM studio.  

Děkujeme za podporu Olomouckému kraji.  
Zvláštní poděkování za podporu a poskytnutí zázemí patří Městu Litovel. 
Speciální poděkování patří také občanům města za trpělivost a největší 

poděkování patří VÁM – návštěvníkům, kteří jste se přišli pobavit.     
                                       Za CK BAVI Litovel Kamila Matečková  



V srpnovém čísle Litovelských novin jste si mohli přečíst článek o 
naší cestě po jižní Indii, kterou jsme absolvovali na přelomu loňského a 
letošního roku. Teď na toto povídání navazuji. Psal jsem z mého pohle-
du o největších zajímavostech, které jsme navštívili na západním pobře-
ží. Dnes vás zavedu do vnitrozemí a také na opačnou část země – na vý-
chodní pobřeží. 

Jedno z míst, které musí každého návštěvníka fascinovat, je malé měs-
tečko Šravanabélgola, ležící západně od mnohamilionového města Ben-
galore. Cesta sem nebyla jednoduchá, ale útrapy celodenního cestování 
po indických silnicích byly vyváženy skvělým zážitkem. Na vrcholu ho-
lého kopce Vindhajagiri leží jedno z nejvýznamnějších džinistických 
poutních míst Indie. Už ve 3. století před Kristem do těchto míst přišel 
císař Čandragupta se svým guru. Oni a potom i jejich následovníci šířili 
v této části země džinismus. Toto náboženství dosáhlo svého rozkvětu 
v období od 4. do 10. století. V roce 981 n. l. zde sochař Aristenemih 
vytesal úžasnou sochu nahého boha Gómatešváry. Je to největší mono-
litická socha na světě. Její výška je 17,5 m a vytesána je z jednoho kusu 
žuly. Návštěvníka zaujme už na první pohled svojí netečností, důstoj-
ností a jednoduchostí, která tak umocňuje a podtrhuje džinistické myš-
lení. (Džinismus vznikl v Indii v 6. století př. n. l. jako reformní hnutí 

proti hinduismu. Džinisté věří, že vysvobození z koloběhu života je mož-

né pouze očištěním duše, pokáním, půstem, meditací a odvržením všech 

světských pout. Tím je především majetek. Hlavní zásadou je neubližo-

vat čemukoliv živému. Nejhorlivější džinisté nemají vůbec nic a chodí 

zcela nazí. V Indii vyznává toto náboženství 0,4 % z celkové populace.) 

Na kopec - ke chrámům, kde stojí socha, se dostanete po 614 scho-
dech. Dole je nutné zout si boty a cestu absolvovat bosky. Poté se pro-
jde chrámovými prostory na poměrně malé nádvoří, které je v kontrastu 
s obrovskou sochou, co tu stojí. Její klid je fascinující. Přišli jsme sem 
brzy ráno a nádvoří se jen pozvolna plnilo poutníky. A tak jsme tiše a 
zpovzdálí pozorovali právě probíhající obřad. Lidé se modlili pod vede-
ním zcela nahého guru. Socha byla obřadně polévána, lidé přinášeli da-
ry. Hudebníci celou atmosféru podtrhovali hrou na píšťaly a bubny. 
Prostě zážitek, na který se nezapomíná! Každých dvanáct let se tady ko-
ná nejdůležitější obřad, který navštěvuje až několik milionů poutníků. 
Je mimo chápání, jak se na tento malý kus země, jakým je Šranabélgo-
da, mohou vejít. Příští obřad proběhne v roce 2018. Možná se tam ně-
který ze čtenářů LN vypraví!? 

Ale podívejme se na další zajímavé místo. Docela mě upoutalo měs-
tečko ležící na východním pobřeží jihu Indie. To město se jmenuje Pu-
duččeri a nemá v celé Indii obdobu. Je to vlastně kousek Francie zapo-
menutý v této části světa. Tato země zde měla na počátku 18. století 
svou kolonii, které se vzdala teprve před 50 roky. Duch a atmosféra 
Francie tady ale zůstala až do dnešní doby! Když sem přijedete, zdá se 
vám, že jste již opustili Indii a jste v Evropě. Město má široké bulváry a 
především francouzskou architekturu. Najdete zde francouzské vysla-
nectví, na kterém se třepotá francouzská vlajka. Uličky podél pobřeží 
oceánu jsou typicky francouzské a nesou názvy: Romaina Rolanda, 
Viktora Huga, Dumasova… Jen všude přítomné indické rikše vám dá-
vají signál, že jste skutečně ještě pořád v Indii. Docela zábavně působí 
zdejší policisté, kteří nosí typické červené čapky „kepi“ a opasky, jak 

vídáme ve Francii. V Puduččeri nám pršelo. Jediný den, za celý měsíc 
pobytu v Indii. Ale nevadilo nám to. Procházka v tomto nezvyklém mís-
tě byla pro nás odlehčením a změnou na naší indické cestě.  

Své krátké povídání o dlouhé cestě po jihu Indie zakončím v Tiruma-
le, ležící ve státě Andhrapradéš. Ostatně tam také i naše cesta končila. 
Na obrovském kopci leží největší a nejslavnější poutní místo nejen 
v Indii, ale i na celém světě. Jako poutní místo zastiňuje Mekku, Jeruza-
lém i Řím! Centrem je Vénkatéšvárův chrám, který denně navštíví 40 
000 až 100 000 (!!!) lidí. Zaměstnanců chrámu, kteří se starají o jeho 
provoz, je prý 12 000. Poutníci, kteří chtějí prožít „dar-šan“ (pohled na 

božstvo uvnitř chrámu), stojí ve dlouhých řadách, vedoucích k chrámu, 
v kovových koridorech, mnoho hodin. Většina z nich tady obětuje své 
vlasy. V okolí prosperují stovky holičů. Ale i ostatní důležité záležitosti 
jsou tady pro poutníky dokonale připravené. Spousta sociálního zaříze-
ní, včetně koupelen, ubytoven a jídelen. Je podivuhodné, že ubytovny a 
jídelny jsou většinou zdarma. Celý den jsme tady strávili pozorováním 
tohoto spořádaného lidského mraveniště plného holých hlav. 

Na cestě po jihu Indické republiky jsme navštívili asi 20 míst a těžko 
říct, které bylo zajímavější. V Indii je zajímavé všechno. 

Závěrem mého krátkého povídání vás, čtenáře, zvu na besedu  

a promítání o této cestě, které se uskuteční v Litovli v Malém sále 

Záložny dne 2. 11. 2010 v 18.00 hodin.  
Uvidíte a uslyšíte vše, o čem jsem tady psal, ale také o mnoha jiných 

zajímavých místech Indie, jako jsou chrámy v Adžantě, Éllóře, Hampi, 
v Madurai, ale i o kráse vnitrozemských hor… Povídání bude doplněno 
barevnou projekcí a pochopitelně bude také víc času, než nám umožňu-
je daný prostor v novinách.  

 
Srdečně vás zve a těší se Václav Arnoš 



Mobilní sběr nebezpečných a objemných 
odpadů – podzim 2010 

 
Společnost .A.S.A. odpady Litovel, s.r.o. informuje město Litovel o organizaci mobilního sběru. 

Časový harmonogram pro předání odpadů: 

 

OBEC (stanoviště) 
 

NEBEZPEČNÝ ODPAD 
PNEU + ELEKTROZAŘÍZENÍ 

OBJEMNÝ ODPAD 

 Čas předání Přistavení 
kontejnerů 

Odvoz 
kontejnerů 

1.   Březové  23. 10. 2010           7:00  -  7:20 
21.10. 2010 

1 x 20m3 do14:00 
22. 10. 2010 

ve 12:00 hod. 

2.   Unčovice  23. 10. 2010           7:25  -  7:55 
21.10. 2010 

1 x 30m3 do14:00 
22. 10. 2010 

ve 12:00 hod. 

3.   Rozvadovice  23. 10. 2010           8:00  -  8:30 
21.10. 2010 

1 x 20m3 do 14:00 
22. 10. 2010 

ve 12:00 hod. 

4.   Chořelice  23. 10. 2010           8:40  -  9:00 
21.10. 2010 

1 x 10m3 do 14:00 
22. 10. 2010 

ve 12:00 hod. 

5.   Tři Dvory  23. 10. 2010           9:10  -  9:40 
21.10. 2010 

1 x 10m3 do14:00 

22. 10. 2010 

ve 12:30 hod. 

6.   Víska  23. 10. 2010          9:50  - 10:10 
21.10. 2010 

1 x 5m3 do14:00 

22. 10. 2010 

ve 13:00 hod. 

7.   Nasobůrky  23. 10. 2010       10:15  -  10:45 
22.10. 2010 

2 x 20m3 do14:00 
23. 10. 2010 
v 9:30 hod. 

8.   Savín  23. 10. 2010       11:00  -  11:20 
20.10. 2010 

1 x 20m3 do14:00 
21. 10. 2010 

ve 12:00 hod. 

9.   Nová Ves  23. 10. 2010       11:30  -  11:50 
20.10. 2010 

1 x 20m3 do14:00 
21. 10. 2010 

ve 12:00 hod. 

 
10. Chudobín  23. 10. 2010       11:55  -  12:25 

20.10. 2010 
1 x 30m3 do14:00 

21. 10. 2010 
ve 12:00 hod. 

 
11. Myslechovice  23. 10. 2010       12:30  -  13:00 

22.10. 2010 

1 x 30m3 do14:00 

23. 10. 2010 

v 10:30 hod. 

 

Důležitá upozornění 
Odkládání jakéhokoliv odpadu v době mimo provoz mobilní sběrny je považováno za odkládání odpadu mimo vyhrazená místa a 
je protiprávní.  

Nebezpečné odpady, vyřazené elektrozařízení a pneumatiky budou předávány zaměstnancům společnosti .A.S.A. odpady Litovel, 
s r.o. na místě k tomu určeném starostou obce (předsedou osadního výboru) ve stanovenou provozní dobu. 
Objemný odpad ukládejte pouze do přistavených kontejnerů.  
Stavební odpad se nepřijímá.  

Běžný domovní odpad se likviduje při pravidelných čtrnáctidenních svozech.  
Žádáme proto občany, aby nám tyto druhy odpadů na mobilní sběry nepřinášeli. 
 

Technické služby Litovel informují:  Sběr větví – podzim 2010 
Termín: pátek 29. 10. 2010 – neděle 31. 10. 2010 

   Stanoviště: 

1.  KOMÁROV – za pomníkem   2.  U ŽELEZNIČNÍHO MOSTU – proti marketu TESCO 

3.  PŘÍČNÁ ULICE - parkoviště   4.  KŘIŽOVATKA ULIC SOCHOVY A LESNÍ ZÁTIŠÍ 

5.  ČERVENSKÁ ULICE    6.  KŘIŽOVATKA ULIC PAVLÍNKA A WOLKEROVA 

7.  ULICE ŽEROTÍNOVA - za garážemi  8.  ULICE PALACKÉHO - proti prodejně ETA 
    Větve budou ukládány na hromadu na uvedená místa. Prosíme, neukládat pařezy, větve budou štěpkovány. 



SPORT  SPORT  SPORT  

Na hřišti T. J. Sokol Litovel se 28. a 29. srpna konal již 16. ročník 
tenisových turnajů neregistrovaných hráčů. Jde o tradiční podnik, na 
kterém se účastní všichni milovníci bílého sportu jednak ze sokolských 
jednot, jednak z řad litovelské veřejnosti i sportovních nadšenců 
z okolí. Klání se koná na hřišti sokolovny a na zapůjčeném hřišti volej-
balu TJ Tatranu Litovel.  

V sobotu se konala soutěž v mužských dvouhrách. Do ní se přihlá-
silo na dvacet sportovců, kteří sehráli řadu zajímavých, napínavých a 
dlužno podotknout i vyrovnaných utkání. Po celodenním klání se do 
prvního semifinále probojoval domácí Jaromír Dohnálek ze Sokola Li-
tovel, který zvítězil nad Michalem Rábkem z Uničova v utkání hraném 
na jeden set 6:3. Z druhého semifinále postoupil přes Davida Vrobela 
z Červenky, jako velké překvapení turnaje, Radek Janků, který zvítězil 
až po boji 6:4. V nervy drásajícím finále pak Jaromír Dohnálek Radka 
Janků porazil až v tie-breaku, když musel čelit mečbolu soupeře, a ob-
hájil tak titul z loňského roku. Nedělní čtyřhry měly ještě hojnější účast, 
sešlo se 16 párů, tedy 32 tenistů. Vyřazovací boje určily jako semifina-

listy žerotínského Miloše Zavadila s Broňou Novákem, kteří se o finále 
utkali s Michalem Rábkem a Milošem Skřebským z Uničova a prohráli 
v napínavém utkání 6:4. Ve druhém semifinále, v domácím souboji so-
kolů, Josef Milčický s Davidem Novotným porazili otce a syna Dohnál-
kovy 6:3. Ve finále pak oplatili uničovským tenistům Novotný a Milčic-
ký loňskou porážku a porazili je 6:4. Tímto se stali sokolskými šampio-
ny na letošní rok. Zápasy probíhaly za hojné účasti diváků, v přátelské 
atmosféře a v duchu fair play. Jen počasí spíše připomínalo říjen a ob-
časné přeháňky již signalizovaly příchod podzimu. Občerstvení i ceny 
pro vítěze byly tradičně bohaté, na čemž mají velikou zásluhu naši ge-
nerální sponzoři, v prvé řadě Novinový stánek pana Greguše, dále 
ČSOB, Tom Elektro Petra Vyhnálka a Litolab Chudobín. 

Je třeba zdůraznit, že bez finanční spoluúčasti Města Litovel by or-
ganizace takovýchto sportovních podniků byla výrazně těžší, a proto 
posíláme velký dík jak sponzorům, tak i Městu Litovel a těšíme se již na 
další ročník! 

Mirko Spurník ml., starosta T. J. Sokol Litovel 

Článek INVESTIČNÍ POLITIKA TJ TATRAN LITOVEL, uveřejně-
ný v zářijovém čísle LN, chceme ještě doplnit informací, proč došlo k 
jeho uveřejnění. Je to hlavně proto, abychom odpověděli na časté dota-
zy občanů a seznámili je se zdroji vynakládaných prostředků, stejně tak 
se záměry, které se získanými prostředky máme.  

Zároveň občany ubezpečujeme, že účel vynakládaných prostředků je 
vždy pečlivě zvažován s cílem vytvářet pro všechny sportovní oddíly 
důstojné podmínky pro jejich činnost.  

Oldřich Štěpán, tajemník TJ Tatran Litovel 

V Brně – Řečkovicích se koncem srpna prezentovalo více jak šedesát 
týmů na Mezinárodním mistrovství ČR trojic v pétanque. Ze sobotního 
turnaje postoupilo do nedělního finálového klání osm nejlepších týmů. 
Na třetím místě za týmy z Polska a Maďarska se umístil jako nejlepší 
český tým ve složení Miroslav Neoral a Pavel Bureš ml. (oba KLIP Li-
tovel) s Tomášem Kutým (Hranice – Valšovice). Na sedmém místě pak 
skončili Pavel Bureš st. a Jana Burešová (oba KLIP Litovel) s Marti-
nem Jakešem (Hranice – Valšovice). 

Na Mistrovství ČR smíšených dvojic v Chebu 7. 8. 2010 obsadila 
dvojice Gabriela Zapletalová a Pavel Bureš ml. pěkné deváté místo.  

KLIP Litovel pořádá 2. 10. 2010 na hřišti u Sokolovny již svůj třetí 
letošní turnaj Čerlinka Cup.                                                               PLK 

Na fotografii vpravo: Miroslav Neoral, Pavel Bureš ml. a Tomáš Kutý. 

(foto CARREAU Brno) 

Dne 8. září 2010 se ve sportovní hale ZŠ Vítězná konal 3. ročník tur-
naje v miniházené o putovní pohár ředitele školy. Žáci ZŠ Vítězná a ZŠ 
Jungmannova soutěžili ve dvou kategoriích. Kategorie M byla určena 
pro žáky 2. a 3. tříd a kategorie S pro 4. a 5. třídy. 

V prvním poločase proti sobě vždy 
hrála družstva dívek, druhý polo-
čas patřil chlapcům. V kategorii M 
zvítězila třída 3. A ZŠ Vítězná, 
(fotografie vpravo) v kategorii 
S výběr ze 4. a 5. třídy ZŠ Jung-
mannova (fotografie vpravo dole). 
Obě třídy získaly putovní pohár, 
diplom a sladkou odměnu. Žáci i 
učitelé strávili příjemné sportovní 
dopoledne. 
Turnaj pro litovelské školy organi-
zuje Odbor školství MěÚ Litovel. 

Mgr. Romana Coufalová, 

 fota J. Motlová 
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•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, 
mezipatro, částečně vybaveno. Nájem 12 tis. Kč/
měsíčně + energie 

•pronájem nebytových prostor v Uničově, 432 
m2, vhodné jako sklad. prostory. Nájemné doho-
dou. 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 

♦ 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 

Agentura Sprint pod záštitou Českého olympijského výboru pořádá 
celorepublikovou soutěž v plavání. Již potřetí se do této soutěže přihlá-
silo i Město Litovel.  

Ve středu 6. října 2010 uspořádáme na našem bazéně při Základní 
škole Litovel, Vítězná již 19. ročník.  

Zúčastnit se mohou plavci všech věkových kategorií - od dětí před-
školního věku až po důchodce. Každý zájemce bude mít příležitost za-
plavat si libovolným způsobem 100 metrů, prověřit si tak svoji aktuální 
formu a zároveň se na chvíli ocitnout v roli jednoho z reprezentantů 
svého města. Startuje se z vody, od okraje bazénu. 

V dopoledních hodinách je bazén určen školám, od 14.00 do 21.00 
hodin je 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. 

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců bazénu 

NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA  
V LITOVLI 

Lokalita: Severní II, zahájení výstavby 1. pol. 2010,  

1. etapa: 15 byt. jednotek, 7 garáží. Min. fin. vklad: byt 3+KK 

od 550,-tis. Kč, 2+KK od 358,- tis. Kč bez nutnosti dokládat 

příjmy!! informace: www.litovelbyty.cz, tel.: 585 004 449 

(OSBD Olomouc), 585 153 250 (MěÚ Litovel) 

NEVÁHEJTE, VYBÍREJTE RYCHLE  
za současnou nižší sazbu DPH.  

Již 54 % bytů a 57 % garáží zamluveno! Bez dostatečného počtu 

smluvně rezervovaných bytů není možné zahájit výstavbu! 

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 


