
Litovel má za sebou již 5. ročník Litovelských 
slavností. Ti, kdo osobně znají pana Viktora Ko-
houta, znají i jeho chuť jít do toho, pobavit lidi, 
vytvořit báječnou atmosféru. Po letošním roční-
ku se však u pořadatelů dostavila i řada negativ-
ních pocitů z reakcí návštěvníků a vyrojila se i 
řada otázek. Jsou Litovelské slavnosti skutečně 
především pro Litoveláky? Může se letos už 
hodně vysoko nastavená laťka programové 
úrovně slavností ještě dále posouvat nahoru? Jít 
napříště do rizika, že deštivé počasí tuto akci do-
slova spláchne a zůstane finanční schodek? Oce-
ní naši občané to, že akci pořádají především 
pro ně, ne kvůli nejistému případnému zisku? 
Přinášíme pohled na slavnosti z pozice pořada-
tele – dali jsme slovo panu Viktoru Kohoutovi. 

Jak hodnotíte vy, jako pořadatel, letošní Lito-
velské slavnosti? 

„V ěříme, že naprostá většina návštěvníků, kte-
rých letos přišlo kolem 6 tisíc, odcházela ze 
slavností spokojená a nadšená z kvalitního kul-
turního programu, že byl naplněn záměr Dnů 
evropského dědictví a že akce splnila i další svůj 
cíl, a to propagaci města Litovle. Město tento 
den navštívila řada představitelů politického i 
veřejného života, včetně zahraničních hostů ze 
Švýcarska. 

Zajištění slavností nás každoročně stojí spous-
tu energie, času, shánění sponzorů na finanční 

pokrytí nákladů… Ve snaze dostat do Litovle co 
nejkvalitnější kulturní program se rozpočet akce 
letos vyšplhal až k 900 tisícům korun; pro srov-
nání, při prvním ročníku slavností jsme vystačili 
s třetinovým rozpočtem. Kde vzít tyto peníze? 
Grand Města Litovle činil 150 tis. Kč, podařilo 
se oslovit řadu sponzorů, kteří akci podpořili… 
Přesto nám bylo jasné, že bez vstupného nákla-
dy na tak náročný program, který jsme připravo-
vali, nepokryjeme. Výši vstupného (160,- Kč, v 
předprodeji 120,-) jsme považovali za symbolic-
kou, vždyť jen za koncert Lucie Bílé v Olomou-
ci zaplatili návštěvníci 650,- korun  
(...byl o 20 minut delší…). Díky tomu, že jsme 
zajistili občerstvení a další pestrý doprovodný 
program, ze kterého si mohl každý vybrat to 
svoje, a také díky počasí! mohl tady v Litovli, 
kdo chtěl, strávit celý den. K vidění byla spousta 
jinak nepřístupných památek. Velký ohlas měly 
prohlídky válcového mlýna pana Staroštíka, ex-
kurze v pivovaru, možnost nahlédnutí do kera-
mické dílny pana Lamra, den otevřených dveří 
GJO se závěrečným koncertem sborů, historic-
ký, řemeslný a kulturní program nabízela scéna 
před muzeem. Muzeum samotné mělo otevřeno 
celý den - včetně večerních prohlídek. Letos byl 
zařazen i netradiční program ve spolupráci  
s Klubem českých turistů - přejezd místní lokál-
kou do Mladče a zde turistická vycházka. Velký 

kulturní program se spoustou atrakcí byl připra-
ven na náměstí Přemysla Otakara. Letošní roč-
ník navštívily celebrity jako Lucie Bílá s kape-
lou Petra Maláska, kapela Kryštof či jedna ze 
současně nejlepších revivalů Walda Gang. Vel-
ký úspěch měly i domácí kapely jako Stracené 
Ráj, Krápník. Příjemně překvapily Broky Fran-
tiška Kanečka. V doprovodných blocích vystou-
pili např. taneční kroužky DDM Litovel, Mažo-
retky z Horní Lhoty, fotbalový mág a žonglér 
Jiří Kremser.           Pokračování článku na str. 4 

Z obsahu: 

Stavební firma Vymětal s.r.o. přijímá  
do pracovního poměru  

zedníky  
a pomocné dělníky.   

Nabízíme perspektivní zaměstnání  
a životní jistotu. 

 
tel.: 585 341 546 
paní Kuchařová 

kucharova@vymetal.com 

•  OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB 
•  ZMĚNY V PROVOZU POŠT 
•  BESEDA S EUROPOSLANCEM 
•  SVOZ ODPADŮ – PODZIM 
•  AKTIVITY RYBÁ ŘŮ 
•  HANAČKA V ITÁLII 
•  VÝROČÍ – 90 LET ČR 

Pořadatel a moderátor v jedné osobě – pan 
Viktor Kohout.                      fota: Jana Motlová 

Koncert Lucie Bílé byl jedním z velkých lákadel slavností a také zaplnil náměstí v Litovli. 



Olomoucký kraj ve spolupráci s Městem Litovel zahájil 17. 9. 2008 sta-
vební akci „Silnice II/447 a II/449 Litovel – okružní křižovatka“.  

Stavbu bude na základě výběrového řízení provádět stavební firma KA-
RETA s.r.o. Bruntál, dokončena by měla být do 22. 12. 2008. 

V tomto období bude křižovatka vždy částečně uzavřena a doprava bude 
možná jen po polovině komunikace a bude řízena světelnou signalizací.  

I.etapa – (17.9.-25.10.2008) částečná uzavírka silnice II/449 ul. Du-
kelská od mostního provizoria – Staroměstské náměstí – ul. Uničovská 
před křižovatku ulic Uničovská x K.Sedláka x Loštická; (úplná uzavírka 
místní komunikace Staroměstské náměstí – výjezd u restaurace Modrá 
hvězda).  

II. etapa – (26.10.-22.12.2008) částečná uzavírka silnice II/449 ul. 
Dukelská – druhá strana, úplná uzavírka silnice II/447 při vyústění z ul. 

Žerotínova na Staroměstské náměstí; (úplná uzavírka místní komunika-
ce Staroměstské náměstí – výjezd u restaurace Modrá hvězda) 

Vjezd a výjezd z ul. Zahradní a Králova bude možný pouze do ul. Loš-
tická. Během výstavby bude dopravní situace měněna, o čemž Vás bude-
me informovat.   

Město Litovel zahájilo 17. září 2008 celkovou rekonstrukci komunikace 
v ulici Čihadlo (komunikace a chodník včetně vjezdů). Do konce měsíce 
listopadu 2008 bude úplně uzavřena ulice Čihadlo včetně křižovatky – 
při vjezdu do ulice Družstevní z ulice Studentů a bude znemožněn vý-
jezd a vjezd automobilů v ulici Čihadlo (HAJDO-školka u papírny).  

Do ulice Družstevní bude umožněn vjezd (a výjezd opačným směrem) 
od ulice Palackého přes Čihadlo (u provozovny spol. HAJDO) a Šargoun-
skou ulici.                                                                                 Petr Navrátil 

Starosta města Litovle o z n a m u j e , že volby do těchto zastupitel-
ských orgánů se uskuteční 17. října 2008 od 14.00 hodin do 22.00 ho-
din, 18. října 2008 od 8.00 do 14.00 hodin. 

Případné II. kolo voleb do Senátu PČR se uskuteční ve dnech 24. a 
25. října ve stejné době. 

Místem konání voleb pro voliče jsou okrsky a volební místnosti podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu. Sídla volebních okrsků 
pro volební obvod 66 (město Litovel a místní části) zůstávají stejná, ja-
ko u předcházejících voleb, až na volební okrsek č. 3 – změna! Z agi-
tačního střediska na Sušilově ulici je volební okrsek č. 3 přesunut do 
bývalého zdravotního střediska – odd. plicní na Vítězné ulici. Infor-
mace o sídlech všech volebních okrsků mohou příp. zájemci získat na 
plakátovacích plochách, webových stránkách města a úředních deskách. 

1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost 
a oprávněnost volby v příslušném volebním okrsku (občanským průka-
zem nebo cestovním pasem, voličským průkazem). Neprokáže-li uvede-
né skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

2. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací 
lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti. 

3. Volič je povinen udržovat ve volební místnosti pořádek, dbát poky-
nů členů volební komise a před vlastním hlasováním je povinen se ode-
brat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků. V případě, že 
tak neučiní, volební komise mu hlasování neumožní. 

 
MVDr. Vojtěch Grézl v.r., starosta města 

Zastupitelstvo města Litovle vydává dne 4.9.2008 usnesením č. 15/14  
v souladu s ustanovením § 10, písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a 
dle ustanovení § 50 odst.4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných po-
dobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vy-
hlášku:                                         Článek 1.  

Předmět a rozsah regulace.  
Výherní hrací přístroje je zakázáno provozovat na veřejně přístupných 

místech v restauracích, hernách, barech, obchodech a prostorách poskytu-
jících služby ve městě Litovli: dále vyjmenovány všechny ulice na území 
města Litovle a všechny místní části Litovle – obce Březové, Chořelice, 
Chudobín, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves, Rozvadovice, Savín, Tři 
Dvory, Unčovice a Víska.  

Článek 2.  
Přechodná a závěrečná ustanovení.  

Výherní hrací přístroj, jehož provozování bylo povoleno přede dnem 
účinnosti této obecně závazné vyhlášky, lze provozovat na místech uvede-
ných v článku I. této obecně závazné vyhlášky nejdéle do doby stanovené 

vydaným povolením.  
Článek 3.  
Účinnost.  

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 20.9.2008.  
MVDr. Vojtěch Grézl, starosta 

Petr Šrůtek, místostarosta   
Úplné znění OVZ č.4/2008 najdete na webových stránkách města Lito-

vel a na úředních deskách v ulici Husově v Litovli. 

Od 1.10.2008 dochází ke změně hodin pro veřejnost u pošt Litovel a 
Unčovice. Tato změna souvisí s procesem optimalizace poštovní sítě a 
počtu zaměstnanců České pošty, s.p. 

Připomínky k těmto změnám můžou občané zasílat na níže uvedený 
kontakt. Následně budou projednány s přestaviteli města. 

Hodiny pro veřejnost pošty Litovel od 1.10.2008 
pondělí:         8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 
úterý:             8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 
středa:           8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 
čtvrtek:          8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 
pátek:            8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 
sobota:          8.00 – 11.00 hodin 
Hodiny pro veřejnost pošty Unčovice od 1.10.2008 
pondělí:         8.00 – 9.00, 14.30 – 15.30 
úterý:             8.00 – 9.00, 14.30 – 15.30 
středa:           8.00 – 9.00, 14.30 – 16.30 
čtvrtek:          8.00 – 9.00, 14.30 – 15.30 
pátek:            8.00 – 10.00 hodin 

         Ing. Aleš Skyva, vedoucí obvodní pošty Olomouc 9 
         Ladova 2, 779 00 Olomouc, e-mail: skyva.ales@cpost.cz 

Letos bude nově možno ve městě Litovli odkládat na určených mís-
tech samostatně větve ze zahrad. Sběr větví, které jsou určeny na štěp-
kování, je v rámci podzimního sběru odpadů pořádán poprvé. Informa-
ce o místech a časech sběru uvedeného odpadu najdete v přiloženém 
letáku, sběr bude pořádán v listopadu. 

Současně ale žádáme občany, aby dodrželi termíny k odkládání větví 
uvedené v letáku a větve na vyhrazených místech nehromadili před tě-
mito termíny!                                          Odbor životního prostředí MěÚ 

Poděkování. Rodina Čapákova děkuje manželskému páru, kte-
rý vrátil ztracenou peněženku s doklady. V sobotu 13. září došlo ke ztrátě, 
peněženku ztratil syn. Už jsme se smířili s tím, že budeme muset vyřizovat 
všechny osobní doklady, když u nás následující den zazvonili manželé s 
nalezenou peněženkou. Bohužel, syn byl tak překvapený a rozradostněný 
z navrácené peněženky, že se zapomněl zeptat manželů na jméno. Nezná-
mým nálezcům mnohokráte děkujeme.                             rodina Čapákova 

Blahopřání. Blahopřejeme panu Rostislavu Pohlmannovi  
k jeho úspěchům na paralympiádě v Číně. Více informací přineseme  
v dalším čísle LN.                                                                        Redakce 



43. schůze Rady města Litovel  
se konala 28. srpna 2008  
Rada města souhlasí:  

• s uzavřením smlouvy o dílo na 
zpracování technické pomoci při 
zpracování Územně analytických 
podkladů a vypracování rozboru 
udržitelného rozvoje území pro 
správní obvod obce s rozšířenou 
působností Litovel se společností 
EKOTOXA s.r.o, Brno – Židenice, 
za nabídkovou cenu 856.800,- Kč 

• v souladu se zákonem o jedno-
stranném zvyšování nájemného z 
bytu s max. přírůstkem nájemného 
28,5 % a 34,4 % u bytů „standard“ 
a u bytů se sníženou kvalitou 43,2 
% a 55,8 %, v období od 1. 1. 2009 
do 31. 12. 2009 

• s výsledky výběrového řízení 
provedeného Olomouckým krajem 
a uzavřením smlouvy o dílo na rea-
lizaci části díla: „Silnice II/447 a 
II/449 Litovel – okružní křižovat-
ka“ se spol. KARETA s.r.o., Brun-
tál, nabídková cena je 3.399.902,- 

• s uzavřením smlouvy o dílo na 
akci: „Rekonstrukce osvětlovací 
soustavy Litovel“ se stavební fi 
ELPREMO, spol. s r.o., Olomouc.  

• s uzavřením smlouvy o dílo na 
zpracování projekt. dokumentace 
na akce „Kanalizace a ČOV – do-
končení“ a „Litovel – napojení 
místní části Tři Dvory“ s  VIS Vo-
dohospodářsko-inženýrské služby, 
s r.o., Hradec Králové, s nabídko-
vou cenou 702.100,- a 2.284.800,-  

• s uzavřením smlouvy o dílo na 
akci „Litovel rekonstrukce místních 
komunikací“ (ul. Čihadlo, Staro-
městské nám.) s MODOS spol. s r.
o. Olomouc, za nabídkovou cenu 
7.293.442,- Kč 

• s tím, že volební strany budou 
mít možnost bezplatného výlepu 

plakátů na 3 místech v Litovli 
(ul. Palackého, Sušilova a nám. 
P. Otakara), dále možnost bez-
platného vyhlášení pozvánky 
na setkání s občany a bezplat-
ného pronájmu prostranství. 
Na odběr elektrické energie je sta-
novena paušální úhrada 100,- Kč. 
Setkání s občany oznamovat ved. 
odboru vnitřní správy. 
Rada města vyhovuje: 

• žádostem o příspěvky: 1. SDH 
Nasobůrky na zajištění noční sou-
těže hasičských sborů - X. ročník 
27. 9. 2008,  poskytnuty 3.000,- Kč 
2. p. Z. K. z Nasobůrek o příspěvek 
na výcvik dcery K. a koně v jezdec-
kém umění a náklady na reprezen-
taci, poskytnuto 2.500,- 3. p. Z. K. 
z Nasobůrek o příspěvek na přípra-
vu a sportovní vybavení dcery M., 
která je úspěšnou reprezentantkou 
a mistryní ČR ve sprintech a skoku 
do dálky, poskytnuto 2.500,- Kč.
Rada města nesouhlasí: 

• s nabídkou VIS Vodohospodář-
sko-inženýrské služby, spol. s r.o., 
Hradec Králové, na vyhotovení 
projektové dokumentace pro územ-
ní rozhodnutí, vč. zpracování žá-
dosti pro akce „Kanalizace Chudo-
bín“ za nabídkovou cenu 348.670,- 
Kč, vč. DPH a „Kanalizace Mysle-
chovice – Haňovice“ za nabídko-
vou cenu 556.920,- Kč, vč. DPH. 
Celková částka 905.590,- Kč. 
Rada města schvaluje: 

• záměr o uzavření partnerství v 
projektu „Sociální pracovník veřej-
né správy a sociálních služeb“, kte-
rý bude nadále zajišťovat společ-
nost Art Language, o.s., Olomouc, 
zastoupená Mgr. D. Dvořákem 

• záměr o uzavření partnerství  
v projektu „Podpora vzdělávání a 
procesů v sociálních službách“. 

Rada města bere na vědomí: 

• informace z jednání Kontrol-
ního výboru a Letopisecké ko-
mise, informace z jednání Byto-
vé komise a schvaluje navrho-
vané pronájmy 

• výsledky hospodaření v lesích za 
II. Q a od poč. roku 

• předloženou účetní závěrku MK 
Litovel za I. pololetí 2008. 
Rada města stanovuje, že člen za-
stupitelstva města p. Pavel Veselý 
může při svatebních obřadech pou-
žívat státní znak.  
14. zasedání Zastupitelstva města 
Litovel se konalo 4. září 2008  
Zastupitelstvo města schvaluje: 

• předložený návrh 2. rozpočto-
vých změn a Rozpočtový výhled 
Města Litovel na roky 2009 – 2013 

• odprodeje a odkoupení pozemků 

• uzavření smluv o poskytnutí fi-
nančních příspěvků mezi Městem 
Litovel a Olomouckým krajem, 
který poskytne účelově určené pří-
spěvky ve výši 389.000,- Kč na 
stavbu „Litovel, Uničovská ul. – 
přechod pro chodce“, a ve výši 
411.000,- Kč na stavbu „Litovel, 
Palackého – přechod pro chodce“. 

• přijetí finančního příspěvku 
22.000,- Kč na pořízení, rekon-
strukci, opravu požární techniky a 
nákup vybavení jednotek SDH Ol. 
kraje. Současně schvaluje spolufi-
nancování města ve stejné výši. 

• poskytnutí půjčky z Fondu roz-
voje bydlení žadatelům: paní S. P. 
z Litovle – 200.000,-; paní Z. K. 
z Březového – 70.000,-; panu J. S. 
z Litovle – 100.000,-; panu R. V. 
z Litovle – 60.000,-; panu P. J. ze 
Savína – 200.000,-; Kč  

• změnu Smlouvy o partnerství 
uzavřenou mezi ML a Římskokato-

lickou farností Litovel za účelem 
realizace projektu „Rekonstrukce 
gotické kaple sv. Jiří a jejího mobi-
liáře“. Římskokatol. farnost požá-
dala ML, jako partnera projektu 
podílejícího se na krytí nákladů 
projektové dokumentace 10 %, o 
navýšení tohoto podílu na 15 %. 
Splnění této podmínky je předpo-
kladem získání dotace z FM EHP/
Norsko. 

• OZV č. 4/2008 „O regulaci pro-
vozu výherních hracích přístrojů“ 

• odprodej pozemků určených  
k zastavění bytovými domy v loka-
litě Litovel, Uničovské předměstí – 
Severní II, firmě HORSTAV Olo-
mouc, spol. s r.o., za nabídkovou 
cenu 300,- Kč/m2, za těchto podmí-
nek: a) prodány budou pozemky 
přímo zastavěné bytovými domy 
budovanými nákladem kupujícího; 
b) kupující vybuduje vlastním ná-
kladem v dané lokalitě inženýrské 
sítě, přístupové komunikace a další 
zařízení k veřejnému využití dle 
zpracovaného zadání a tyto bezú-
platně převede do vlastnictví Města 
c) výstavba bude ukončena do 
12/2012; d) Zastupitelstvo města 
pověřuje Radu města Litovel k uza-
vření smluv vedoucích k zajištění 
realizace výše uvedených záměrů. 
Zastupitelstvo města neschvaluje: 

• poskytnutí příspěvku firmě 
HAJDO s.r.o. na akci „přeložka 
vedení VN v ulici Příčná“. 
ZML pov ěřuje: 

• starostu MVDr. V. Grézla podpi-
sem notářského zápisu: že Město 
Litovel, jako vlastník objektu č. 60 
v Myslechovicích, ruší jednotky č. 
60/1, 60/2 a 60/3, vytvořené na zá-
kladě „Prohlášení vlastníka budo-
vy“ ze dne 27. 10. 1999, vložené 
do katastru nemovitostí s právními 
účinky ke dni 11. 11. 1999.     J.M. 

Ve městě Litovli a v místních částech byly za měsíc 
září 2008 spáchány např. tyto trestné činy a přestupky: 

Neznámý pachatel v blíže nezjištěné době mezi 
30.8.2008 – 13.9.2008 po předchozím rozbití skleněné výplně balkóno-
vých dveří vnikl z verandy do vnitřních prostor domu v Litovli, odkud 
odcizil 5 ks obrazů v hodnotě 10 000,- Kč. 

V době od 13.30 hod. dne 7.9.2008 do 6.35 hod. dne 13.9.2008 do-
sud neznámý pachatel provedl vloupání do 2 řadových garáží v Litovli 
na ul. Uničovské. 

V době od 10.9.2008 do 12.9.2008 do 10.00 hod. dosud neznámý pa-
chatel odcizil 9 měděných rámečků z náhrobků na hřbitově v Litovli, 
čímž způsobil poškozeným škodu 9 000,- Kč. 

Dne 6.9.2008 proběhla v územním obvodu OOP ČR Litovel bezpeč-
nostní akce Litovelské slavnosti 2008. Akce byla zaměřena na zajištění 
veřejného pořádku a na dohled nad BESIP, na předcházení páchání 
trestné činnosti a přestupků, a to krádeží motorových vozidel, vloupání 
do vozidel, krádeží jízdních kol, přestupků v dopravě a na úseku ochra-
ny před alkoholismem a jinými toxikomániemi. V průběhu akce byl za-
držen řidič motorového vozidla, který před jízdou požil alkoholické ná-
poje a dále byla zadržena osoba podezřelá ze spáchání trestného činu 
výtržnictví a ohrožování mravnosti.                             Policie ČR Litovel 

Městská televize Litovelský INFOkanál  

vysílání v říjnu 2008 

každý den na TV obrazovkách, kdykoli na webových stránkách města  
premiéry: středa  8.10. a 22.10. v 18.45 hod.  
reprízy:    denně v  6.45, 11.00, 18.45 a ve 23.00 hod. 
 

on-line: http://www.litovel.eu/meste/videokronika/ 
 

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. Jde o televizní program určený pro vy-
sílání informací a pořadů UPC, pořadů z regionů a městských infokanálů. 
Tento program běží v cca 1,5hodinové smyčce a obměňujeme ho nejméně 
2x měsíčně. Kazety VHS se staršími vysíláními INFOkanálu je možné 
si zapůjčit v M ěstské knihovně Litovel. Počínaje lednem 2008 jsou jed-
notlivé příspěvky ke stažení na webu města (viz. odkaz výše). Připo-
mínky, názory, nápady, náměty, ale i věcnou kritiku týkající se vysílání 
můžete volat nonstop na telefonní záznamník tel. č. 581 003 467. Infor-
mace o kulturních, sportovních i jiných nekomerčních akcích, událostech 
a zajímavostech, které chcete bezplatně zveřejnit prostřednictvím TV 
obrazovky ve čteném zpravodajství, sdělte telefonicky či písemně na 
MěÚ Litovel tel. č. 585 153 250 (Ing. J. Hlavinka), e-mail: hlavin-
ka@mestolitovel.cz  nebo infotv@centrum.cz  



Pokračování článku z 1. strany 
Hasičský zásah a zásahové i historické stroje předvedl HZS Litovel. Dě-

ti i dospěláci byli u vytržení z asi 50 motorek a čtyřkolek, které přiburáce-
ly kolem poledne na náměstí. Pro děti byl připraven dopolední výpravný 
taneční program s Dádou Patrasovou či různé atrakce a soutěže. Program 
byl sestaven pro všechny věkové kategorie, na své si mohli přijít děti, mla-
ďoši, střední i starší generace.  

Přesto asi mnozí Litoveláci částku za vstupné vyhodnotili jako vysokou 
a nepřišli. Musím říci, že takto propásli asi poslední příležitost vidět na 
Litovelských slavnostech program, který byl na vrcholu našich možností. 
Tím, že spousta místních Litoveláků nás nepodpořila, nepodpořila ani bu-
doucnost této akce na úrovni, na jaké bychom ji my, pořadatelé chtěli 
mít... Osobně mě to mrzí… kdyby nevyšlo počasí, dalo by se to pochopit. 
Ti, co přišli, byli programem nadšeni, jim také děkuji za vyjádřené oceně-
ní programu celého dne. Litovelské slavnosti navštívilo více lidí z Olo-
mouce, Mohelnice, Uničova, prostě z okolí, než přímo z Litovle. Vstupe-
nek na akci jsme prodali 4 700, což zdaleka nesplnilo naše očekávání, 900 
vstupenek bylo rozdáno (hostům a těm, kteří se podíleli na doprovodném 
programu). 

Nedá mi to, a musím tady taky uvést: nejvíce nás překvapily reakce ná-
vštěvníků na výši vstupného, a mezi nimi nás ale úplně nejvíce zarazila 
sprostá slova z úst některých občanů starší generace… Musím si poopravit 
vžitý názor, jaká je mladá generace… Jedna starší paní se dokonce snažila 
překonat hraniční pásku na jízdním kole, samozřejmě upadla a pomalu 
ještě chtěla odškodnění. Všichni, kdo museli vyřídit neodkladné záležitos-
ti na náměstí, měli možnost za vratnou zálohu – částku 50,- Kč - na ná-
městí jít. Po stížnostech z předešlých let jsme i tuto možnost ošetřili. Nám 
samým bylo trapně za občany, kteří nechtěli vstupné zaplatit a postávali za 
páskou v blízkosti pokladen, vyslyšel jsem od pořadatelské služby.  

Mrzí mě, že nejčastější otázkou mých známých bylo, kolik která kapela 
stála (nesmíme tyto částky na základě smlouvy uvádět) i meilové vzkazy 
typu nebudeme podporovat, aby si Kohout namastil kapsu… předražené 
vstupné... Celkovou bilanci akce ještě neznáme, víme, že bude lehce zis-
ková. Tady ale musím uvést, že pokud bych se na Litovelské slavnosti dí-
val jen komerčně a jako podnikatel, je pro mě organizačně mnohem méně 
náročný a výdělečně zajímavější kterýkoliv zájezd, pořádaný mojí cestov-

kou. Uvádím to proto, aby si někteří uvědomili, že vidina zisku není moti-
vem, pro který Litovelské slavnosti pořádám. Grand je každoročně vypiso-
ván Městem a přihlásit se o něj může každý.  

Za odvedenou náročnou práci děkuji kolektivu, který slavnosti zajišťo-
val, především paní Kamile Matečkové a všem 51 pořadatelům, kteří se 
starali o bezproblémový průběh akce. A kromě několika malých kolizí se 
to podařilo.  

Poděkování patří i řadě místních organizací, složek, sborů, souborů a 
zájmových uskupení, které se podílely na doprovodném programu i na 
programu na hlavní scéně a na náměstí Přemysla Otakara. Kromě výletu 
vláčkem do Mladče, který si vybralo z pestrého programu jen pár návštěv-
níků, se veškeré dění, odehrávající se mimo hlavní scénu, těšilo pozornosti 
návštěvníků. Poděkování patří také Městu Litovli, které akci podpořilo ve 
všech směrech. Potěšilo nás hodnocení od řady spokojených návštěvníků, 
kteří tento již 5. ročník Litovelských slavností ocenili jako nejlepší. 

A jak dál? Osobně jsem měl radost ze závěrečné show naší skupiny Ma-
niaci, kterou jsme si vychutnali včetně našeho prskavkového ohňostroje… 
Jak jsem již uvedl, vidím letošní slavnosti jako programový vrchol našich 
možností. Jisté rozčarování z toho, že nebyly přijaty hlavně obyvateli Li-
tovle tak, jak jsme si přáli, vnucuje i otázku, zda do toho jít i napříště. Ur-
čitě bychom se snažili opět zajistit zajímavý program, ale už ne takto fi-
nančně náročný a tudíž i méně hodnotný,“ uvedl na závěr rozhovoru pan 
Viktor Kohout. 

Bezprostřední reakce pořadatele pana Viktora Kohouta po skončení Li-
tovelských slavností vyjadřuje jisté rozčarování z nenaplněného očekává-
ní, které by jinak bylo pro pořadatele odměnou za vynaložené úsilí a pra-
covní nasazení. Redakce uvítá názory čtenářů a jejich hodnocení tohoto 
ročníku Litovelských slavností.      Za rozhovor poděkovala Jana Motlová 

Pátý ročník Litovelských slavností proběhl za nádherného, ještě letní-
ho počasí, na několika místech ve městě. Splnil své téma Dnů evropské-
ho dědictví - „Památky v krajině a krajina jako památka“ a dá se mu vy-
tknout jen máloco. Jistě o této události bude v našich novinách rozsáh-
lejší reportáž a hodnocení. Dovolte se na něj podívat z jiné stránky. Li-
tovel se v tento den stala velmi populární a navštívit ji si vzalo za cíl 
několik významných hostí. Především jsme mohli přivítat předsedu Po-
slanecké sněmovny Parlamentu ČR pana Ing. Miloslava Vlčka, europo-
slance Ing. Jana Březinu, senátora MUDr. Vítězslava Vavrouška, po-
slance Ing. Karla Korytáře, hejtmana Olomouckého kraje RNDr. Ivana 
Kosatíka a také několikanásobnou „Zlatou slavici“ – zpěvačku Lucii 
Bílou. Snad jsem žádného z významných hostí nevynechal? 

Vlastně vynechal - a to hosty vzácné, blízké a současně i vzdálené. Ze 
švýcarského Littau přijela pětičlenná delegace, aby oplatila naši návště-
vu u nich. Historie navázání přátelských a posléze i partnerských styků 

obou měst se datuje již od iniciativy ThMgr. Josefa Bezděčky, který na-
šeho jmenovce ve Švýcarsku před řádkou let objevil. Rada města pak 
postupně realizovala vstřícné kroky a partnerská dohoda byla na světě. 
V delegaci byli nejen nám již známí členové „Večerního kroužku“  
(„Abendzirkel Littau“), který ve městě sdružuje nejvýznamnější osob-
nosti – pánové Isidor Marbach, Franz Bürgisser a Hans Roth, ale i sta-
rosta města Littau pan Stefan Roth a člen městské rady pan Beat Stoker.  

Po pátečním setkání se členy Rady města Litovel byla sobota plná ak-
cí. Za doprovodu vedení města Litovel, kronikáře a precizní překlada-
telky paní Zdenky Elgnerové (viz foto) se návštěva vydala ulicemi měs-
ta ke Svatojánu a potom na prohlídku ZŠ Vítězná. Obdiv byl neskrýva-
ný a jistě nám i trochu záviděli, co se podařilo od jejich minulé návště-
vy vybudovat. Potom další „bomba“ – rekonstruované městské parky – 
opět plno chvály! Odpoledne byli naši hosté představeni při oficiálním 
zahájení odpoledního bloku slavností a prohlédli si Gymnázium Jana 
Opletala, pohovořili s jeho ředitelkou RNDr. Jitkou Krausovou a zased-
li v aule k nevšednímu hudebnímu zážitku. Nejprve se představil DPS 
Úsvit ZŠ Jungmannova s několika písněmi v různých jazycích 
s víceméně exotickou tematikou, potom PS PALORA překvapila nád-
herným souzvukem hlasů a nakonec vrchol – KANTIKA a PALORA 
společně předvedly skladby MUDr. Karla Martínka – Žalm 33 a Missa 
in Es, které řídila Mgr. Marcela Barvířová, doprovázel autor a paní Ire-
na Blektová. Sóla procítěně zazpívali výborní – Barbora Antonová a 
Jan Valušek. Naši hosté neskrývali nadšení. Asi jsme je překvapili více, 
než čekali v zemi, podle jejich názorů poněkud méně rozvinuté, než je 
ta jejich. Nebylo to ale nic hraného, byla to čistá upřímnost. Dobře jsme 
se prezentovali, a tak díky všem těmto souborům a jejich vedení za sku-
tečný hudební balzám na duši.  

Hosté odjížděli plni dojmů a možná si i opravili svá mínění o nás. 
Svou spokojenost s pobytem dávali spontánně najevo a srdečně zvali na 
reciproční návštěvu k nim. Bude to ale asi obtížnější – Littau, které leží 
vlastně na předměstí Luzernu pod známou horou Pilatus se bude spojo-
vat se svým větším sousedem a tak jeho samostatné vedení zanikne. 
Přesto nechtějí vztahy s námi přerušit a zůstávají našimi dobrými přáteli 
i partnery.                                                                                              hj Naši švýcarští hosté s radními a tlumočnicí před radnicí. 

Zvláštní velký dík za podporu letošních Litovelských slavností patří 
sponzorům! Děkujeme společnostem: Tenzo, Adriana, Česká Spořitelna 
a.s., Head, Strabag, Modos, Kimberly Clark, Auto Hlaváček, Papcel, 
Vápenka Vitoul, Zahrada Olomouc, IDOP, MJM, Lerz Lachnit, Pento, 
Litolab, Lahůdky pan Hejný, Zelík trans, MTS, VHS Čerlinka, Hajdo, 
Autoservis Hetcl, Hutní materiál p. Vaněk, Root computers, .A.S.A., 
S.E.P. reality, Minitrans a pivovaru Litovel. Taktéž děkujeme za medi-
ální podporu Litovelským novinám, Rádiu Rubi a rádiu Apollo. Podě-
kování za podporu patří také Městu Litovel a Olomouckému kraji. Bavi 



CHOŘELICE 
K 31. 12. 2007 došlo oproti předcházejícímu roku ke zvýšení počtu 

obyvatel o 5. Z významných akcí během roku 2007 můžeme uvést rekon-
strukci povrchu silnice poškozené při povodni, odstranění náletových dře-
vin podél cyklostezky a vysázení nových keřů a stromů dle projektu. 
Z prostředků osadního výboru byla opravena krytina na přístřešku u hřiště 
malé kopané, zřízena přípojka elektřiny. Technické služby zajistily provi-
zorní opravu silnic, udržovaly travnaté plochy, provedly výsadbu toku  
„Za humny“ ovocnými stromy. Dětské hřiště bylo doplněno o další prv-
ky – houpačky, lavičky atd. Dlouholeté snahy o vybudování bezpečné 
cesty na hřbitov snad budou naplněny – odbor MHaSI už zajistil zpraco-
vání projektové dokumentace na chodník podél silnice. Z finančních vý-
dajů byl nejvyšší za přípojku NN na hřiště – 38 377,- Kč. 

Mužstvo malé kopané GEMO Chořelice uspořádalo v červenci tradiční 
turnaj, který se mu podařilo vyhrát. Ovšem v okresní lize neobhájilo cel-
kové prvenství z loňska, umístilo se však v horní polovině tabulky. 
V areálu cihelny se opět konal závod mezinárodního mistrovství ČR 
v superkrosu. Hasiči uspořádali v dubnu 1. ročník závodu štafet a v srpnu 
2. ročník závodů v požárním útoku „O pohár starosty města Litovel“. 
V požárním sportu hasiči dosáhli velmi dobrých výsledků na řadě poháro-
vých soutěží – na okrskové soutěži skončili druzí a v okresním kole pátí. 
Místní myslivci v dubnu provedli čištění honitby. 

Z plánovaných akcí se nepodařilo zlikvidovat černou skládku v lesíku  
„Závrbek“ a zejména výstavbu kanalizace v obci s následnou rekonstrukcí 
katastrofálního stavu komunikací. Tak pro rok 2008 zůstává kanalizace 
nadále hlavním úkolem a spolu s tím i následná rekonstrukce silnic a 
chodníků, úprava chodníku kolem pivovaru a vybudování přístřešku a so-
ciálního zařízení u hasičské zbrojnice. Doslova životně důležitým je i ne-
zhoršování odtokových poměrů povodňových vod z obce další výstavbou 
v severní části obce. Již od povodně v roce 1997 obec žádá výraznější 
protipovodňová opatření, která by snížila riziko vzniku povodňových 
škod. Obec tedy znovu žádá úřady a organizace, odpovědné zástupce měs-
ta, aby začali brát oprávněné obavy chořelických občanů vážně a nedo-
pustili znovu ohrožení jejich zdraví, životů i majetku.   ing. V. Vaněk, OV 

TŘI DVORY 
Hlavní prioritou akcí bylo v roce 2007 vybudování splaškové kanaliza-

ce. Cesta od knihovny k lesu byla opravena asfaltovým postřikem, oprave-
na omítka kaple, odstraněna skládka smetí u místního hřbitova a opravena 
hřbitovní pumpa. Ke hřbitovu byly přistaveny dva velkoobjemové kontej-
nery, aby tak nedocházelo k ukládání odpadu na volný terén. Aktivní je 
místní Sbor dobrovolných hasičů, který kromě kulturních a sportovních 
akcí pořádá i každoroční sběr odpadků podél silnice Litovel – Tři Dvory. 
Autor zprávy se podivuje nad tím, co všechno jsou lidé schopni vyhodit 
do příkopu – prý je to neuvěřitelné! Doplňuje, že přece mají v Litovli bez-
platný sběrný dvůr a každý musí mít i svou popelnici. Ti, kteří jezdí častě-
ji po vlastech českých a moravských mu budou jistě oponovat tím, že jin-
de je situace bohužel podobná a že jistě neprojížděl v oblasti hranic se 
sousedy z Německa a Rakouska, kde je takového svinčíku nejméně deset-
krát tolik. Takže nevychovaní nejsou, bohužel, jen naši spoluobčané!  

I. Richter, OV 

ALEŠ KÕNIGSMARK: PRINCEZNA A DRAK 
Litovelští ochotníci zvou srdečně všechny Vás, kteří se rádi baví, 

na zcela novou divadelní premiéru. Nacvičili jsme pro Vás veselou 
pohádku Aleše Königsmarka na motivy Nezbedných pohádek Josefa 
Lady s názvem Princezna a drak. 

Je určena nejen dětem, ale i dospělým, zkrátka všem, kterým se líbí 
jak Ladovy obrázky, tak jeho nezaměnitelný humor. Vítáni jsou také ti, 
kteří mají rádi písničky Petra Hapky, protože jich několik uslyší v na-
šem podání. Uvidíte několik dobrých a Vám známých herců a hereček: 
Markétu Spáčilovou, Milušky Calábkovou a Flašarovou, Romanu 
Ambrožovou, Johanku Urválkovou, Nikolu Robenkovou, Jardu Hla-
vinku, Tomáše Dědka, Zdeňka Šmída, Mikiho Urválka, Ivetu Navrá-
tilovou a také Petra Lindušku, který to pro Vás i pro nás všechno 
zrežíroval.  

Doufáme, že se Vám to bude líbit a že si některou z krásných pís-
niček odnesete domů na rtech nebo v hlavě. Víc Vám neprozradíme, 
přijďte se podívat sami. 

 
Hrajeme o víkendu 10., 11. a 12. října na Sokolovně,  

začátky v 19.00 hodin. 
 
Předprodej je jako vždy v knihkupectví Atlas alfa na nám. Př. Otakara. 
Pozor! Vzhledem k tomu, že můžeme sehrát pouze 3 představení, 
možná by stálo za úvahu zajistit si vstupenky včas.                       P.L. 

Pro všechny občany, ale především pro seniory, pořádá 
Městský klub TANEČNÍ ODPOLEDNE S LOŠTIC-
KOU VESELKOU!  První setkání bude v neděli 5. října 2008 od 16 do 
20 hodin v Malém sále Záložny. Přijďte v hojném počtu, protože od to-
ho závisí pořádání dalších odpoledních tanečků! 

 
Seniorklub zve všechny milovníky podzimní přírody na nenáročný 

CYKLISTICKÝ VÝLET LITOVELSKÝM POMORAVÍM. Sejde-
me se v  úterý 7. října v  15 hodin u budovy Správy Chráněné krajinné 
oblasti Litovelské Pomoraví v Husově ulici. Pravděpodobná trasa – Tři 
Dvory, Střeň, Lhota u Nákla, Březové, Litovel. Odborným průvodcem 
nám bude pan O. Dočkal.  

 
Organizujeme CVIČENÍ VE VODĚ (akvagymnastiku), které bude 

každý čtvrtek od 19.00 do 20.00 hodin na bazéně ZŠ Vítězná. Začínáme 
9. října 2008. Přihlásit se můžete ve Fitcentru paní Ilony Kohoutové.  

V měsíci září byly úspěšně zahájeny kurzy práce na počítači a s interne-
tem, které vede paní Mgr. Lenka Fišrová a probíhají v Městské knihovně. 
Pro další zájemce budeme kurzy organizovat až na jaře 2009.                  hj 

Reedice Bájí a pověstí z Litovelska, Bouzovska a Lošticka se setkala 
s velkým ohlasem veřejnosti. Na loňský vydavatelský počin navazuje 
nakladatelství Veduta dalším titulem, tentokrát s názvem Báje a pověsti 
z Konicka, Litovelska a Bouzovska.  

Toto nové vydání regionálních bájí a pověstí bude slavnostně po-
křtěno v litovelské knihovně ve středu 1. října za účasti příslušníků 
rodin autora a ilustrátora knihy, dalších hostů a veřejnosti. 

Slavnostní křest Bájí a pověstí z Konicka, Litovelska a Bouzovska 
předznamená další akce, které proběhnou v již tradičním Týdnu kniho-
ven od. 6. do 10. října – letos s mottem „Knihovny-rodinné stříbro“ .  

Po celý týden bude platit čtenářská amnestie, proběhne další kolo ob-
líbené soutěže Chytrolín a pro děti bude také připraveno v rámci celo-
státní aktivity knihoven VŘSČ – tedy Velké říjnové společné čtení. Dě-
tem budou číst litovelští divadelní ochotníci z  pohádek Karla Čapka. 
Číst začneme v pondělí v 16 hodin. Vyzýváme případné dobrovolníky, 
kteří rádi čtou svým dětem, aby přišli do knihovny a do čtení se zapoji-
li!  

Ve středu 8. října pozveme od 16 hodin do knihovny všechny zájem-
ce na autorské čtení z básnických sbírek litovelské autorky Jarmily Cho-
linské.  

Nejrůznější zajímavosti z knihovního fondu naší knihovny budou vy-
staveny v oddělení pro dospělé čtenáře. 

Těšíme se na všechny návštěvníky a účastníky říjnových akcí 
v litovelské knihovně.                                                                        L.F. 

VHS ČERRLINKA Litovel po řádá  

2. ročník turnaje ČERLINKA CUP  

v petanque dvojic  
Zveme tímto zájemce k aktivní účasti na celodenním  turnaji  

v petangue. Turnaj dvojic proběhne 4.10. 2008 na venkov-

ních hřištích ve sportovním areálu vedle sokolovny v Litovli. 

Začátek turnaje 8.30 hod., předpokládané ukončení a vyhlá-

šení výsledků 19 - 20 hod.  

Přijďte prožít napětí ze hry i dobrou náladu  

v přátelském prostředí.  

Občerstvení s překvapením je zajištěno. 



4. října Návštěva mezinárodní výstavy fretek v Brně. Sraz v 5.40 hodin 
na nádraží ČD Litovel město. Cena za dítě 300,- Kč.       Ing. Pavel Sova  
11. října  Turnaj ve stolním fotbálku pro veřejnost. Začátek ve 13.00 
hod. v Klubu mladých (budova bývalého agitačního střediska). Startovné 
10 Kč. Přihlásit se můžete do 10. října u Šárky Grunové v Klubu mladých 
nebo v DDM Litovel v Komenského ul. Pro vítěze připraveny odměny.   
                                                                                      Šárka Grunová, DiS.  
24. října  Ekologická olympiáda – krajské kolo. Začátek v 9.00 hodin  
v budově Správy CHKO Litovelské Pomoraví.   Ing. Pavel Sova  
25. října  Výměnná setkání železničních modelářů. Nádraží ČD  
v Července od 7.00 hod. Pronájem stolu 20,- Kč, vstupné: děti 5,- Kč, do-
spělí 10,- Kč.                                                            Mgr. Ivona Odstrčilová  
Podzimní prázdniny s DDM 
25. – 29. října  Podzimní prázdniny v Cakově. Pětidenní tábor laděný 
tajuplně dušičkově, s vánočními chystánkami a vychytávkami. Přihlášky a 
bližší informace dostanete v DDM Litovel                   Mgr. Jana Čekelová  
29. října  Zábavný den pro děti v den podzimních prázdnin  
Jsou připraveny nejrůznější aktivity (PC, výtvarné práce, hry, bowling…). 
Sraz dětí v 8.00 hod. v DDM ul. Komenského, předpokládané ukončení  
v 15.30 v DDM. Cena 120,- Kč zahrnuje poplatek za dráhu, výtvarný mat. 
a malé občerstvení.                                                   Mgr. Ivona Odstrčilová 

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

tel., fax: 585 342 448 

Výtvarná výchova     
Výtvarné hrátky                                     800 Kč/450 Kč pol. roku 
Keramika, Litovel a Nasobůrky          1 400 Kč/750 Kč 
Pastelka                                                 500 Kč/300 Kč 
Hudební a dramatická výchova                    
Flétna, Litovel a Červenka                 1 000 Kč/550 Kč 
Tvořivá dramatika                                 500 Kč/300 Kč 
Divadélko Rolnička                               500 Kč/300 Kč 
Kytara začátečníci a pokročilí               600 Kč/350 Kč 
Tanec                         
Mini Kaster začátečníci                         500 Kč/300 Kč 
Mini Kaster pokročilí                                        600 Kč/350 Kč 
TS Trips Litovel                                    600 Kč/350 Kč 
Technika                    
Letečtí a lodní modeláři                      1 000 Kč/550 Kč 
Klub železničních modelářů                    50 Kč za schůzku 
Elektrotechnika                                  1 000 Kč/550 Kč 
PC začátečníci                                       600 Kč/350 Kč 
PC dospělí                                          2 000 Kč za kurz 
PC psaní a administrativa                   2 000 Kč za kurz 
Programování                                     1 000 Kč/550 Kč 
Jazyková výchova                 
AJ předškolní a 1. ročník                       500 Kč/300 Kč 
AJ děti začátečníci                                 800 Kč/450 Kč 
AJ ročník 1. až 6.                                1 500 Kč/800 Kč 
Němčina a Ruština                             1 500 Kč/800 Kč 
Tělovýchova               
Gymnastika, Aerobik                             600 Kč/350 Kč 
Cipísek                                                  400 Kč/250 Kč 
Relax                                                   1 000 Kč/550 Kč 
Cvičení pro prostorově výraznější      1 000 Kč/550 Kč 
Bowling aneb kudy z nudy                 1 000 Kč/550 Kč 
Přírodověda               
Rybáři, Chovatelé, Koumáci              vždy 600 Kč/350 Kč 
Přírodověda Nasobůrky                              600 Kč/350 Kč 
Kluby                         
Klub mladých                                            prevence    
Pletení z pedigu                                  100 Kč za schůzku 
Klub Raníček                                        30 Kč za schůzku 
Klub novinářů a mladých autorů          20 Kč za schůzku 
Klub hráčů scrabble                              20 Kč za schůzku 
Další informace na DDM, ve vývěsních skříňkách a letácích. 

Velký plyšový pes Ben - maskot dětské taneční skupiny Trips, nás letos 
přivítal již v třináctém roce dětského tancování. V tomto školním roce se 
mohou děti přihlásit do několika skupinek: přípravka a mladší děti cvičí 
v pátek v Senici na Hané a nebo v pondělí v Náměšti na Hané, starší děti 
pak každý čtvrtek v Senici na Hané. Již třetí rok máme skupinku děvčat i 
v Litovli – cvičíme ve středu od 15.00 do 16.00 hodin v DDM na Staro-
městském náměstí; všechny skupinky letos ještě zapisují nové žáky. 

A kde nás můžete vidět vystupovat? Především na našich akcích: v listo-
padu soutěžíme ,,O zlatou rybičku“ v Litovli a v březnu na ,,Jarním karne-
vale“ v Náměšti n/H. Jsme také pravidelnými návštěvníky Dětského kar-
nevalu v Senici n/H. a starší děti vystupují na společenských akcích i ple-
sech v Litovli a okolí. Nacvičili jsme tato vystoupení: ,,Králíci“ (mladší),  
,,Disko-modelky“ a ,,Znáte tu pohádku?“ (starší) a ,,Ping-pong“. Chcete-li 
nás vidět, rádi přijedeme (kontakt na DDM Litovel). 

A náš Ben nezahálí ani o prázdninách. Odjíždí s námi na letní tábor do 
Velkých Losin, který je určen všem dětem od 7 do 15 let (nejen žákům 
TK). Celý týden dětem ,,vymýšlí“ program: hrajeme si, soutěžíme, sportu-
jeme na hřišti i v tělocvičně, vyrábíme papírové modely, zpíváme s kyta-
rou u táboráku a hlavně se koupeme v termálním bazéně. A když nám 
chtějí Bena sebrat čarodějnice ze zámku, tak se vydáme na stezku odvahy 
a Bena vysvobodíme. Už teď se těšíme na další ,,Léto s Benem“. 

A kdo ještě Bena nezná? Přijďte do tanečního kroužku Trips nebo po-
jeďte s námi v létě na tábor: Ben se rád seznámí i s dalšími kamarády. 

Mgr. M. Grulichová, DDM Litovel 

Program na měsíc červen  

Září září v kalendáři. Tohoto sousloví již bylo použito a letos v prvních 
zářijových dnech také opravdu platí. 

Prvního září přišli po prázdninách žáci do Základní školy Litovel, Jung-
mannova ulice jako obvykle, ale „prvňáčci“ z ní odcházeli jinak. 

Jak jejich první den ve škole probíhal? Ráno se vydali do školy se svý-
mi rodiči, mnozí i s prarodiči, kteří byli v podobném napětí a očekávání 
jako děti. Ve třídě si žáčci našli lavici, v níž by chtěli sedět, prohlédli si 
přichystané učebnice a školní potřeby, seznámili se se svou paní učitel-
kou, vybrali si značku, která je bude provázet po celý první ročník jako 
podpis, zazpívali známou písničku a naučili se i básničku o škole. 

V té době již paní vychovatelky seznamovaly rodiče s provozem školní 
družiny a jídelny v naší „školičce“ na Vítězné ulici. 

Prvňáčky mezitím navštívili naši deváťáci - a jsme u toho ZÁŘENÍ. 
Objevili se tu totiž v našich „školních uniformách“ a v rukou nesli dárky 

pro naše nejmladší. Byly to právě „uniformy“ a „vítací stužky“. Děti si 
trička hned vyzkoušely, a pak, ruku v ruce – malý s velkým – odešly za 
rodiči. Ti, když uviděli svá žlutá „sluníčka“ a vyslechli si básničku, kterou 
jim přednesli prvňáčcispolu s deváťáky, zaslzeli a odměnili děti potles-
kem. 

A tak nám 1. září se sluncem na obloze zářila ve škole také 33 větší i 
menší sluníčka a spousta dojatých očí. Přejeme si, aby nám zář a radost 
v očích vydržela nejen v září.  

Mgr. Božena Mikolajczyková, třídní učitelka I. A 



V průběhu měsíce září proběhly pod záštitou ČRS MO Litovel 3 vý-
znamné akce, se kterými chceme čtenáře Litovelských novin seznámit.
Prezentace Rybářského svazu Litovel v rámci Litovelských slavností 
se konala 6. září u Uničovského rybníka. Výstavka o činnosti MO Litovel 
představovala náplň práce naší organizace. Jedna z  jejích nejdůležitějších 
součástí je i práce s mládeží. Informovali jsme také o problematice, se kte-
rou se při péči o naše rybářské revíry potýkáme, byly tady ukázky typic-
kých druhů ryb, žijících v okolních vodách. Vystavena byla i kronika ČRS 
MO Litovel. Ti, kteří projevili zájem o členství v naší organizaci, se tady 
mohli dovědět vše potřebné.  

Další program byl připraven pro děti, pod dohledem a vedením dospělé-
ho rybáře měly možnost vyzkoušet si na rybníku lov ryb. Mnohým z nich 
se také ulovit rybu podařilo, ti ostatní měli možnost alespoň si kapra zblíz-
ka prohlédnout. Ulovené ryby putovaly zpět do rybníka, kde vyčkají do 
výlovu (v sobotu 4.10.), a poté budou vysazeny do našich rybářských reví-
rů. Mladí rybáři měli možnost nejen shlédnout, ale také si vyzkoušet rybo-
lovnou techniku – dvě závodní zátěžové disciplíny typu „hod na přes-
nost“. Tak jako v loňském roce i letos mezi mladými nepochybně největší 
zájem vyvolala ukázka tradičního řemesla – domácí výroba splávků. Na 
soustruhu domácí výroby si mohl každý vyzkoušet vysoustružení splávku 
z bezové duše, případně si svůj výrobek také ponechat. Počet návštěvníků, 
kteří se u našeho stánku zastavili, můžeme odhadnout na nejméně 150. 

V pondělí 8. září byl zahájen kroužek pro mladé rybáře. Kroužek bu-
de probíhat pravidelně každé druhé pondělí na sídle ČRS MO Litovel, 
v době od 16.00 do 17.30 hod. (data kroužků i další informace je možno 
získat na www.crslitovel.cz, popř. ve vývěskách naší organizace před síd-
lem MO na Palackého ulici anebo v prodejně hraček na ulici 1. máje v Li-
tovli). Případní zájemci, kteří nestihli toto oficiální zahájení kroužku, se 
mohou přihlásit i v jeho průběhu, mohou dojít na kteroukoli ze schůzek 
kroužku. 

V sobotu 13. září pořádala naše MO na Olomouckém rybníku 
v Litovli rybá řské závody. V ranních a dopoledních hodinách závody 
pro mládež a dospělé rybáře, odpoledne závody pro děti. 

Závodu pro dospělé rybáře a mládež se zúčastnilo celkem 92 závodníků, 
rybník byl tedy obsazen do posledního místa. Závod probíhal ve dvou 
dvouhodinových kolech a chytilo se celkem 540 ryb, z toho 131 kaprů a 
409 ryb ostatních, především línů. Jak pro samotné závodníky, tak i pro 
kolemjdoucí bylo připraveno bohaté občerstvení a tombola - bylo možno 
vyhrát tady uloveného kapra. Vítězové závodu obdrželi hodnotné ceny. 
Na prvním místě se s celkovým počtem ulovených ryb 23 (z toho 3 kapři) 
umístil p. Ulrich Jaroslav. Druhé místo obsadil p. Kuchař Karel s 19 ks 
ulovených ryb (z toho 2 kapři), bronzovou pozici vybojoval s celkovým 
počtem ulovených ryb 17 (z toho 3 kapři) p. Javorský Miroslav.  

Tímto děkujeme sponzorům akce za jejich podporu. Jde o společnosti: 
Pivovar Litovel, Adriana – výrobna těstovin, a prodejny rybářských potřeb 
Čamek a Lejkr.  

V odpoledních hodinách téhož dne proběhl závod pro dětské rybáře, 
těch se zúčastnilo celkem 34. Soutěžilo se o zajímavé ceny, mezi nimiž 
nechyběl ani nový prut či naviják. Během dvouhodinového závodu se po-
dařilo mladým rybářům chytit na rybníce celkem 61 ryb, z toho 34 kaprů. 
Na prvním místě s celkovým počtem ulovených ryb 9 (z toho 6 kaprů) se 
umístil Martin Procháska z Haňovic (14 let), druhou příčku obsadila 
s celkovým počtem ulovených ryb 7 (z toho 4 kapři) Petra Nováková 
z Litovle (11 let). Na třetím místě, s celkovým počtem ulovených ryb 4  
(z toho 2 kapři), se umístili dva závodníci: Dominik Navrátil (7 let) a Lu-
káš Kratochvíl (14 let), oba z Litovle.  

Mladí rybáři tady dostali příležitost vyzkoušet si dovednosti, které ma-
jí – a to jak při lovu samotném, tak při manipulaci s ulovenou rybou. Ra-
dou i asistencí jim přispěli rybáři zkušení. Rybu je třeba po záseku opatrně 
zdolávat a pomalu navést nad podběrák, při přímé manipulaci s rybou je 
potom třeba ji příliš netisknout a nenechat ji tlouci se na tvrdém podkladu. 
Manipulace s rybou samotnou by měla vždy probíhat citlivě a výhradně 
pomocí mokrých rukou, čímž se ochranná slizová vrstva na pokožce ryb, 
chránící je před mnohými parazity, jen minimálně poškodí.  

Nejen vítězové, ale všichni účastníci závodu si nakonec odnesli domů 
jak pěkné zážitky, tak nějakou věcnou cenu. Na závěr děkujeme Městu 
Litovel za jeho podporu konání dětských rybářských závodů. Věříme, že 
počasí vyjde i v příštím roce a na závodech se opět setkáme.  

                                    O. Dočkal, P. Machala, ČRS MO Litovel 

OBUV KATKA, Palackého ul. 
(vedle mlýna), Litovel, tel.: 606 724 022  

nabízí:    Zdravotní obuv  
Dětskou certifikovanou obuv Žirafa 

Dámskou a pánskou obuv  

Školní tašky zn. Bagmaster 

   Batohy zn. Bagmaster 

Papuče, cvičky         

 Kabelky 
 

Zákaznické  karty na 30-50 % slevy   
pro jednotlivce, celé rodiny i kolektivy   

Výprodej letní obuvi se slevou 30-50 %. 
Při nákupu nad 799,-Kč hodnotný dárek 

za 1,-Kč. 

 



Soutěž pokračuje! V minulém kole uspěli : 
Hana Krumniklová z Vísky, Libuše Vařeková 
a Miroslav Fendrych z Litovle. Účastnilo se 
celkem 13 soutěžících.  
 Řešení zasílejte do redakce novin do 

poloviny měsíce. Následující den budou 
vylosováni tři výherci, kteří obdrží zdarma 
tříměsíční předplatné Litovelských novin.  
Adresa redakce:  
Městský úřad Litovel, nám. Př. Otakara 778, 
784 01 Litovel. 

V letošním roce se podařilo našemu folklornímu souboru „vyrazit“ se 
svými písničkami, tancem a muzikou do světa. Prostřednictvím Folklorní-
ho sdružení ČR a díky finanční podpoře Města Litovel jsme jeli reprezen-
tovat naše město, region Haná a celou Českou republiku do Itálie. Vystu-
povali jsme na mezinárodním folklorním festivalu, který se konal ve střed-
ní Itálii na palmové riviéře, v městečku Silvi Marina v polovině května, 
ještě před začátkem letní sezóny. Účastnily se ho také soubory z Chorvat-
ska a Řecka a samozřejmě domácí italské soubory. Temperamentní Italové 
a všichni zúčastnění si tak mohli vychutnat náš svérázný Hanácký folklór. 

Program zájezdu byl, jak se dalo očekávat, náročný, a to nejen časově. 
Z Litovle jsme odjížděli ve čtvrtek 17. května ve večerních hodinách. Če-
kala nás dlouhá cesta, asi 1.300 km, ale protože jsme měli výborné řidiče, 
probíhala v pohodě. Do Silvi Marina jsme přijeli v pátek kolem poledne. 
Při hledání našeho hotelu jsme se bohužel stali účastníky (ne viníky) do-
pravní nehody. Osobní auto italského řidiče, který do nás čelně narazil, 
bylo hodně pomačkané. Náš autobus měl naražený přední nárazník a roz-
bité světlo.Všichni však naštěstí přežili bez úrazu. Přesto sanitka i hasiči 
byli na místě téměř okamžitě a policie za chvíli. Po tomto dramatickém 
začátku našeho pobytu pak už bylo všechno jen a jen lepší. Ale řidiči mě-
li „o zábavu postaráno“ při zařizování opravy autobusu a dalšího... 

Ubytovali jsme se v hotelu Olympia asi 100 metrů od pláže. Prostě pará-
da… Hned jsme šli zkontrolovat moře, jestli není moc studené a zda by 
bylo možno smočit nohy. Během pobytu jsme samozřejmě moře okusili 
téměř všichni a někteří si ho užívali opravdu plnými doušky. 

Strava byla trošku jiná, než na jakou jsme zvyklí. Snídaně byly hodně 
lehké (suchary, jogurt, ovesné vločky, pečivo, máslo, marmeláda, čaj či 
káva) – pro chlapy nic moc. Obědy byly lepší – předkrm (těstoviny) a ma-
so s přílohou. Ale večeře stály za to – polévka (těstovinová), po ní hlavní 
teplé jídlo a potom ještě nějaký dezert (puding, zmrzlina). Prostě dle slo-
žení jídelníčku je jasné, že v Itálii se žije hlavně odpoledne a v noci. 

V pátek večer bylo společné posezení všech zahraničních souborů, malé 
občerstvení pro nás připravil místní soubor. Na večírku jsme se vzájemně 
seznamovali ukázkami folklóru – tanců a písniček. My jsme všechny 
ostatní učili mazurku, kterou zvládne každý. Řekové nás zase jejich kolo-
vý tanec. Chorvati – Slované stejně jako my - mají tance a dokonce i ně-
které části krojů (šátky a stuhy) podobné a našimi.  

V sobotu dopoledne jsme měli čas prohlédnout si městečko a po obědě 
jsme si užívali moře. V podvečer jsme si udělali krátkou zkoušku na vy-
stoupení a pak už honem oblékat do krojů a odchod průvodem na večerní 
program. Ten se konal na místním náměstí, které je, jak jinak, přímo u plá-
že. Vysoká vlhkost vzduchu u moře byla pro naškrobené hanácké kroje 
téměř pohromou. Večerní program začínal ve 20 hod. a končil kolem půl-
noci. Takže honem převléknout z navlhlých krojů, osprchovat se a uleh-
nout. Někteří však šli spát až nad ránem, protože nasávali atmosféru noč-
ního italského života. 

V neděli nám začal maraton. Hned po snídani se šlo do kostela na slav-
nostní mši za účasti všech souborů. Předali jsme malé dárky panu faráři a 
jeho kostelu a každý soubor zazpíval nějakou vhodnou písničku. Po skon-
čení mše honem na oběd. Po obědě v 1,5hodinovém volnu jsme si už mu-
seli všechno sbalit na noční odjezd domů. Potom znova se rychle obléci 
do krojů. Odpoledne byl průvod souborů městem s malými zastávkami a 
předvedením krátkých ukázek tanců. Tím jsme zvali občany a návštěvníky 

městečka na hlavní večerní festivalový program spojený se závěrečným 
loučením souborů i představitelů města, předáváním dárků. Opět se konči-
lo po půlnoci. Tentokrát jsme všichni spěchali na hotel. Sprcha, převlečení 
do civilu a honem do autobusu, abychom co nejdříve vyrazili. Před námi 
byla cesta daleká a my jsme potřebovali být do pondělního večera doma, 
v úterý jsme už šli do práce, případně studenti do školy.  

A bylo po zájezdě. Tak rychle to uteklo! Zážitků a zkušeností ale máme 
dost a dost. Je na co vzpomínat. 
 

Nyní už máme říjen, tak ještě krátké ohlédnutí za letními akcemi: 
31. 5. jsme uspořádali pro dětský soubor zájezd na folklorní Dětskou 

Strážnici 
14. 6. jsme účinkovali na Hanáckých Benátkách, vystoupení před GJO 
15. 6. jsme v autentickém prostředí Hanáckého skanzenu Příkazy před-

vedli úspěšnou HANÁCKOU SVATBU 
26. 6. tanečníci samostatně účinkovali v Olomouci při slavnostním za-

hájení Mezinárodního festivalu Asociace sportu pro všechny  
6. 7. hrála naše muzika v kostele v Lošticích při vzpomínce na upálení 

mistra Jana Husa 
16. 8. za stále hrozícího deště jsme předvedli společné vystoupení 

v Paloníně na Sjezdu rodáků 
31. 8. v plné kráse 50 účinkujících na další HANÁCKÉ SVATBĚ, ten-

tokrát v Čechách pod Kosířem, v zámeckém parku, v rámci akce „Víkend 
na panském sídle“  

6. 9. na Litovelských slavnostech hrála samostatně naše muzika při pro-
hlídkách Staroštíkova mlýna a odpoledne muzikanti doprovázeli vystou-
pení dětského souboru Hanáčci před Muzeem 

14. 9. Hanáčci opět doprovázeni dospěláckou muzikou účinkovali na 
Hanáckých slavnostech v Prostějově. 

 
Jak vidíte, v Hanačce se rozhodně nenudíme. Ale jako téměř všechny 

okolní soubory se potýkáme s nedostatkem tanečníků.  
Proto, pokud rádi tancujete, ovládáte alespoň polku a valčík, přijďte 

rozšířit naše řady. Tanečníci nacvičují většinou každou středu večer na 
Malém sále Záložny.  

 
Kontakt na nás a další informace najdete na www.hanacka.wz.cz 

 
Kamila Sléhová a Stanislava Kulatá 

VYKUPUJI STARÉ KNIHY  
A ČASOPISY! 

Dávám přednost staré dobrodružné a dětské 
literatuře: Verne, May, knihy ilustrované Zdeň-
kem Burianem, Marií Fischerovou – Kvěcho-
vou, Čtyřlístky, Kulihrášky, Marbulínky a po-
hádky předválečné i novější. 

Nevyhýbám se ale ani jiné, např. odbornější 
literatuře. Při větší nabídce přijedu k Vám. 

Vykupuji také staré pohlednice, různý sběra-
telský materiál a drobnou veteš. 

Zkrátka – než se rozhodnete cokoliv vyhodit, 
zkuste se zeptat, jestli nemám zájem – každá ko-
runa dobrá! 

Petr Linduška, knihkupectví Atlas alfa, 
nám. Přemysla Otakara 754, Litovel. 



Evropsky významná lokalita (EVL) Litovelské 
Pomoraví je součástí postupně se tvořící sousta-
vy evropských chráněných území NATURA 
2000. Předmět ochrany EVL Litovelské Pomo-
raví je představován jak různými typy přírod-
ních stanovišť, tak několika druhy živočichů. 
Jedním z nejnápadnějších, a pravděpodobně i 
široké veřejnosti nejznámějších druhů živoči-
chů, tvořících předmět ochrany zdejší EVL, je 
bobr evropský (Castor fiber). 

V českých zemích byli bobři vyhlazeni prak-
ticky již v polovině 18. století, ve zbytku Evropy 
potom byli téměř vyhubeni do konce 19. století. 
Do století 20. se udrželi jen v několika málo ost-
růvkovitě rozmístěných populacích. Do České 
republiky se vrátili na přelomu 80. a 90. let 20. 
století, a to díky záchranným programům, 
v rámci nichž probíhalo vysazování bobrů 
z posledních zbytkových populací do vhodných 
biotopů u nás (např. Litovelské Pomoraví) i 
v jiných státech Evropy (např. Rakousko). 
V Litovelském Pomoraví se s bobry, především 
tedy s projevy jejich činnosti (tzv. „pobytové 
znaky“), setkáváme od roku 1991. 

Bobr je statný hlodavec zavalitého těla pokry-
tého hustou hnědou až černavou srstí, dosahuje 
celkové délky i přes 1 metr a váhy těla i 25 – 30 
kg. Jeho nejtypičtějším znakem je silně zploště-
lý, lysý ocas. Bobři žijí v rodinách tvořených 
párem dospělců a jejich několika různě starými 
mláďaty, která opouštějí rodiče až po dosažení 
pohlavní zralosti. Jsou to zapřísáhlí vegetariáni, 
jejich potravu tvoří dřeviny i byliny rostoucí 
v blízkosti vod. Přes vegetační sezónu se živí 
převážně různými bylinami. V podzimních, 
popř. zimních či časně jarních měsících potom 
kácí dřeviny. Ze silnějších větví a kmínků kon-
zumují kůru a lýko, slabší větvičky spotřebují 
celé.  

Bobří kácení dřevin, jakkoli to na první po-
hled může znít poněkud zvláštně, působí 
z hlediska přírodního i prospěšně. Tímto napros-
to přirozeným způsobem totiž dochází k rozrůz-

nění přírodních podmínek určitého stanoviště. 
Dochází ke vzniku drobných, osluněných plo-
šek, na nichž mohou růst některé druhy rostlin, 
které by v zástinu dřevin neobstály. Na těchto 
bylinách potom zase žijí různé druhy hmyzu, 
které mj. slouží za potravu mnohým drobným 
ptákům, atp. Samozřejmě jde o míru kácení – 
není možno vykácet celý břehový porost kon-
krétního toku. Tento „odhad“ ale bobři mají. 
Každá rodina bobrů totiž musí žít z toho, co ve 
svém teritoriu najde – pokud vhodná potrava 
dojde, nemohou „k sousedům“, protože  
„sousedé“ si své zdroje chrání. Proto si bobři 
hájí teritoria takové velikosti, která zajistí bez-
problémové a dlouhodobé využívání potravních 
zdrojů. Dalším důvodem, proč nedochází 
k příliš výraznému kácení dřevin, je potravní 
preference bobrů. Nejčastěji kácenými dřevina-
mi jsou vrby a topoly (zejm. osiky), které velmi 
snadno zmlazují, tedy vyhánějí nové, mladé vý-
hony, k nimž se bobři po několika letech opět 
vracejí. S trochou nadsázky lze říci, že si tak 
bobři ty nejmladší a nejměkčí vrbičky postup-
ným ukousáváním přímo „pěstují“.  

V Litovelském Pomoraví bobři své „pověst-
né“ hráze ani typické hrady téměř nestaví. Pře-
bývají totiž zpravidla v norách, které si hloubí 
ve vysokých březích řeky Moravy i některých 
jejích bočních ramen (ústí těchto nor jsou vždy 
umístěna pod hladinou). Bobři mají převážně 
soumračnou aktivitu, nory opouštějí většinou až 
po západu slunce a v časných ranních hodinách 
se do nich zase vracejí. Narazit přímo na bobry 
je tedy možno především brzo ráno, anebo zase 
až večer. Není to ale pravidlem, i v létě lze za-
hlédnout bobra třeba v pozdějším odpoledni. 
Mnohem důležitějším faktorem pro pozorování 
bobrů ve volné přírodě je jejich plachost – 
v některých případech dosti značná, v jiných 
případech „téměř“ žádná. Někdy bobr okamžitě 
po zjištění člověka (za hlasitého plácnutí ocasu 
o hladinu, čímž varuje ostatní bobry před nebez-
pečím) mizí pod vodou, jindy proplave kolem 

člověka (nejčastěji rybáře) i jen v několikamet-
rové vzdálenosti. Mnohem častěji než na bobry 
samotné lze v Litovelském Pomoraví narazit na 
jejich pobytové znaky – a to zejména na tzv. 
ohryzy, neboli stopy po kácení dřevin a oloupá-
vání kůry z větví i kmenů pokácených dřevin 
(viz foto).  

To, že někteří bobři si z přítomnosti člověka 
příliš starostí nedělají, dokazuje i jedinec, který 
se od loňského roku ukazuje na Olomouckém 
rybníku v Litovli. A jak se zdá, pendluje mezi 
tímto rybníkem a tzv. „Muzejní vodou“. Bobr u 
rybníka pokácel i několik dřevin. Při splnění 
podmínek vycházejících ze zákona č. 115/2000 
Sb., který řeší poskytování náhrad za škody způ-
sobené vybranými zvláště chráněnými živoči-
chy, mají majitelé bobrem poškozené dřeviny 
nárok na náhradu škody – tak tomu bylo i 
v popsaném případě.          

Mgr. Ondřej Dočkal,  
Správa CHKO Litovelské Pomoraví  

Strom poražený bobrem, foto: Mgr. Jan Vrbický 

Byli jste v pátek 29. srpna 2008 mezi třetí a pátou hodinou odpoledne 
na Pardusce? Pak jste mohli být svědky nezvyklého ruchu v tomto jindy 
tak poklidném místě. Město Litovel, vlastně Městské evropské infor-
mační středisko Litovel (MEIS), využilo tuhle atraktivní lokalitu a 
uspořádalo turistickou akci s cílem vrchol Parduska. Nebo snad ani ne-
víte kde se Parduska nachází? I to je možné. Tedy Parduska je 380 m 
vysoký kopec mezi Chudobínem a Měrotínem. A protože cesta tam za-
tím není značená, Město Litovel vydalo letáček „Tip na výlet: PAR-
DUSKA“, kde je celá trasa popsaná. Na Pardusku přijel i europoslanec 

ing. Jan Březina, jak jinak než na kole, a nebyl tam poprvé. Se šarmem 
jemu vlastním informoval téměř stovku účastníků o připravovaném 
předsednictví ČR v radě EU. Celá akce byla financovaná z prostředků 
EU. Všichni účastníci obdrželi dáreček a malé občerstvení, které bylo 
skutečně na místě. Zkuste vyšlápnout kopec z Chudobína na Pardusku 
na kole! Na Pardusce je pro unavené (cyklo)turisty k dispozici jednodu-
chá dřevěná odpočívka a nově je osazen panoramatický ukazatel. Byť 
zatím s chybami. Přesvědčete se sami, Parduska je atraktivní turistický 
cíl v každém ročním období.                                                              E.V. 



ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY VÝSTAV. Oznamujeme 
změnu otevírací doby ve Výstavní síni Městského klubu Litovel, a to ve 
středu od 8 – 17 hod., v ostatní dny nás můžete navštívit PO, ÚT, ČT 8 – 
15 hod., PÁ 8 – 13 a SO 10 – 13. Těšíme se na Vaši návštěvnost.    –MK- 

NOVÁ KONCERTNÍ SEZÓNA KPH LITOVEL 
 
ŘÍJEN 2008:          JANÁČKOVO KVARTETO  
15. 10. v 19.30 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné: 60 Kč 
 
LISTOPAD 2008:  EDITA ADLEROVÁ – mezzosoprán 
(nejmladší Carmen v historii české opery) 
                                  MIROSLAV ŽÁRA – španělská kytara 
13. 11. v 19.30 hod., varna Pivovaru Litovel, vstupné: 100 Kč 
 
PROSINEC 2008: VÁNOČNÍ KONCERT  
v 19.30 hod., Husův sbor v Litovli, vstupné: 60 Kč 
 
LEDEN 2009:        PUELLA TRIO  
Terezie Fialová – klavír, Eva Karová – housle, Markéta Vrbková – 
violoncello 
5. 1. v 19:30 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné: 60 Kč 
 
ÚNOR 2009:          PRAGUE BASSOON BAND   (fagoty) 
v 19.30 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné: 60 Kč 
 
BŘEZEN 2009:     MANŽELÉ KASÍKOVI – čtyřruční klavír, 
                                  JAN ŠŤASTNÝ – recitace 
hudebně literární večer k poctě 105. výročí úmrtí Ant. Dvořáka 
24. 3. v 19.30 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné: 60 Kč 
 
DUBEN 2009:       VIRGINIE WALTEROVÁ – zpěv 
                                  KAREL PROKOP  
                                  - klavírní doprovod 
27. 4. v 18.00 hod., Mladečské jeskyně,  
                                  vstupné: 100 Kč 
 

Změna programu vyhrazena!  
Koncertní předplatné:  

350 Kč/200 Kč (důchodci a studenti) 

Janáčkovo kvarteto vzniklo na brněnské konzervatoři v roce 1947 z řad 
studentů. Pro vynikající interpretaci jeho díla získalo po několika letech 
právo nést jméno Leoše Janáčka. Od roku 1955 ve složení Jiří Trávníček, 
Adolf Sýkora, Jiří Kratochvíl a Karel Krafka začalo koncertovat v zahrani-
čí a postupně se stávalo proslulým ve všech světadílech. Jeho koncerty by-
ly kritikou hodnoceny v superlativech, bylo hostem na významných festi-
valech a natočilo řadu gramofonových snímků pro přední gramofonové 
společnosti. Padesát let činnosti si vynutilo postupné změny v obsazení. 
Nezměněno však zůstává pracovní krédo souboru, jež usiluje o dosažení 

expresívního projevu na pozadí komorní kázně. Navazuje organicky na 
nejlepší tradice české a moravské hudebnosti a je častým hostem na zahra-
ničních pódiích.  
Miloš Vacek studoval v Brně hru na housle jak na konzervatoři, tak na 
JAMU. V roce 1982 se zúčastnil národní soutěže Beethovenův Hradec, 
kde mu byla udělena čtvrtá cena. O čtyři roky později získal diplom na 
houslové soutěži v Písku a na mezinárodním festivalu Pražské jaro. Od 
roku 1995 je pedagogem brněnské konzervatoře, od roku 2003 také peda-
gogem JAMU.                                             Pokračování na vedlejší straně 

Oblíbená stálice naší hudební scé-
ny je nejen vynikající zpěvačka, ale 
také textařka, scénáristka a moderá-
torka. Život zpěvačky Hany Zagoro-
vé, s jejímž hlasem se setkáváme už 
čtyři desítky let, připomíná šanson se 
silným příběhem, vypovídá o síle a 
talentu, v němž se střídají sloky hořké 
i sladké. 

Absolvovala herectví na brněnské 
JAMU a poté se usadila v Praze.  

V letech 1971 - 2003 vydala cel-
kem 18 řadových alb. Údobí největší slávy spadá do let 1977 - 85, kdy 
získává 9 Zlatých slavíků v řadě. Spolupracuje např. s K. Vágnerem, P. 
Rezkem, který je hostem na jejím litovelském koncertě, dále P. Kotvaldem 
nebo S. Hložkem. Na pozvání Jiřího Štaidla spolupracovala s hudebním 
divadlem Apollo a zpívala v samostatném bloku na koncertu Karla Gotta 
v sále západoberlínské filharmonie. 

Pro Hanu Zagorovou začala psát kompletní autorská špička daného hu-
debního proudu, např. Karel Svoboda, Ladislav Štaidl, Petr Hapka, Jin-
dřich Brabec nebo Karel Vágner (Duhová víla, Počítadlo lásky, Usnul 
nám, spí, Hej, mistře basů, …). Za zmínku je také třeba připomenout, že  
v roce 1983 byl Zagorové udělen titul zasloužilá umělkyně a od Supra-
phonu převzala Zlatou desku za milión prodaných dlouhohrajících desek.  

Roku 1992 se Zagorová provdala za operního pěvce Štefana Margitu 
(jejím prvním manželem byl baletní mistr Vlastimil Harapes) a značně 
omezila zpívání a zájezdy. Znovu se uchýlila k tvorbě scénářů a v letech 
1993–98 připravila pro televizi 39 dílů pořadu Když nemůžu spát, které 
sama moderovala. V roli televizní hostitelky se v současné době uplatňuje 
po boku Margity v zábavném pořadu Hogo fogo. Přidělení vlastní televiz-
ní show jen potvrdilo zdařilý comeback zpěvačky, které zlepšený zdravot-
ní stav znovu dovoluje podstoupit koncertní zátěž. Počet písní, které Hana 
Zagorová za své kariéry nazpívala, se zaokrouhlil na 750.  

V Litovli ji m ůžete shlédnout v pondělí 13. října v 19.00 hod., vstupen-
ky si můžete zakoupit v pokladně Městského klubu Litovel (www.
mklitovel.cz) nebo v TIC (Bavi).                                                          -MK- 

Městský klub Litovel Vás zve po loňském úspěchu na již sedmý ročník 
putujícího festivalu - Slet bubeníků. Tento projekt zásadně obohacuje čes-
kou scénu nevšedním spojením hudebníků rozličného původu, barvy pleti, 
pojetí hry, invence a hudebního myšlení.  Průběh koncertu je částečně pře-
dem připraven a na místě dotvořen i improvizací. Letošní Slet bude 
v česko-japonském duchu. 

Vznikem projektu Slet bubeníků si troufli vytvořit novou originální hu-
dební akci a založit tradici žánrově vyhraněného festivalu. Dramaturgic-
kým záměrem je pozvat přední české invenční bubeníky a renomované 
zahraniční hudebníky různých hudebních žánrů, různých etnických koře-
nů a různého vnímání hudby na týdenní tvůrčí pobyt. Iniciovat tak vytvo-
ření unikátního a specifického uměleckého díla – společné kompozice, 
jehož výsledkem bude živý koncert rytmických nástrojů (včetně melodic-
kých rytmických nástrojů).  
„V roce 2002 se uskutečnil první pilotní ročník, a ačkoliv jsme původně 

zamýšleli realizovat pouze jednorázovou akci, dopad festivalu byl tak zá-
sadní, že se jeví přínosné Slet bubeníků produkovat jako periodickou akci. 
Festival se setkal s nebývalým zájmem jak publika, tak veřejnosti (např. 

ČT pořady Mezi proudy, Notes, Bez limitu, Události v kultuře) a prokázal 
tak svou životaschopnost a vhodnost realizace dalších ročníků.“  

Není znám podobný případ, že by se sešlo v jednom společném projektu 
více hráčů na bicí nástroje z několika naprosto odlišných hudebních žánrů 
či etnik. Z tohoto úhlu pohledu Slet bubeníků dociluje uměleckého nová-
torství, využívá kontrastů mezi žánry (jazz - vážná hudba - world music – 
alternativa - ambientní hudba) a zároveň etnické rozdílnosti a přístupu  
k tvorbě a navozuje jiskřivou tvůrčí atmosféru při workshopu a následně ji 
přenáší na pódium. 

Sestava: Pavel Fajt  (Brno – drums electronic, loops), Miloš Vacík 
(percussions), Leonard Eto (Japonsko – taiko), Steve Eto (Japonsko – 
oildrumm), Jim Meneses (USA - drums, sounds, objels) a Diego 
Espinoza (Mexico - classic percusions). O prohloubení vašeho prožitku se 
postará Yumiko  (Japonsko - vocal), Pavel Koudelka (CZ – drums) a 
Pierre Chevaliere (F - keyboards, Art Zoy). 

Mezipřistání u nás v Litovli proběhne ve čtvrtek 6. listopadu v 19.00 
hod., vstupenky si můžete zakoupit v pokladně Městského klubu Litovel 
(www.mklitovel.cz) nebo v TIC (Bavi).                                                -MK- 



MYSTERY OF THE DANCE 
středa 1. 10., Velký sál Záložny Litovel, 19.30 hod., 
vstupné: předprodej 290 Kč, na místě 350 Kč   

dynamická a působivá taneční show, spolupořadatel: Ag. September  
OBRAZY, KRESBY A GRAFIKY - Josef ŠKUBNA 
2. 10. – 30. 10., Výstavní síň MK, PO,ÚT,ČT: 8-15 h, ST: 8-17 h,  
PÁ: 8-13 h, SO: 10-13 h, volný vstup 
Vernisáž: středa 1. 10. v 17.00 hod.  
PĚVECKÝ KONCERT  
sobota 4. 10., chrám sv. Marka v Litovli, 18.00 hod., vstupné: 20 Kč, 
děti do 15let dobrovol. 
pořádá smíšený pěvecký sbor KANTIKA při MK Litovel  
VESELKA Z LOŠTIC 
neděle 5. 10., Velký sál Záložny Litovel, 16.00 - 20.00 hod., vstupné: 80 
Kč, důchodci 40 Kč    
k tanci a poslechu hraje známá dechová kapela  
HANA ZAGOROVÁ 
pondělí 13. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 19.00 hod., vstupné: před-
pr. 250/200/180 Kč; na místě 300/250/230 Kč   
oblíbená stálice naší hudební scény, host: Petr REZEK 

JANÁČKOVO KVARTETO 
středa 15. 10., Koncertní sál MK Litovel, 19.30 hod., vstupné: 60 Kč 
v rámci „Koncertu KPH“  
PRVNÍ PRODLOUŽENÁ TANE ČNÍHO KURZU 
pátek 17. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 18.00 hod., vstupné: 80 Kč  
O CHYTRÉ PRINCEZN Ě 
pátek 24. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 10.00 hod., vstupné: 40 Kč 
- pohádka plná humorných situací a laskavého nadhledu 
- pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ, včetně veřejnosti  
HUDEBNÍ VEČER  
sobota 25. 10., Koncertní sál MK Litovel, 18.00 hod., vstupné: 40 Kč 
koncert u příležitosti 40. výr. smíšeného pěveckého sboru KANTIKA  
PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD:  
SLET BUBENÍKŮ, KRÁSKA A ZVÍŘE, DRUHÁ KAPITOLA 
(divadlo), EDITA ADLEROVÁ (mezzosoprán), DRUHÁ TRÁVA A 
KATKA GARCÍA (dvojkoncert) 
                         ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!  
Předprodej: TIC Litovel, nám. Př. Otakara 754, tel./fax: 585 342 300, e-
mail: info@bavi.cz, Měst. klub Litovel, nám. Př. Otakara 753, Litovel, 
tel., fax: 585 341 622, tel.: 585 341 633 e-mail: klub@mklitovel.cz 

Pokračování článku 
Vítězslav Zavadilík po studiu na konzervatoři v Kroměříži absolvoval 

JAMU v Brně. Byl dlouholetým členem Trávníčkova kvarteta, se kterým 
získal řadu ocenění na různých kvartetních soutěžích: byl laureátem inter-
pretační soutěže v Kroměříži, získal čestné uznání na mezinárodní soutěži 
Pražské jaro.  

V roce 1979 získal první cenu v soutěži „Premio Vittorio Gui“ ve Flo-
rencii a o dva roky později cenu F. Liebstoeckela v Colmaru. V roce 1994 
nastupuje na místo svého profesora A. Sýkory do Janáčkova kvarteta.  

Jan Řezníček vystudoval hru na housle na brněnské konzervatoři a na 
JAMU. V roce 1996 absolvoval studium hry na violu na JAMU v Brně. 

Jako kvartetista i jako sóloviolista velmi úspěšně vystupuje na koncertech 
doma i v zahraničí. Od roku 2008 je violistou Janáčkova kvarteta.  

Břetislav Vybíral zvítězil v devíti letech na violoncellové soutěži v Ústí 
nad Orlicí, vítězství ještě jednou o dva roky později zopakoval. Po ukon-
čení studia na brněnské konzervatoři pokračoval na JAMU. V době studií 
zvítězil ve violoncellové soutěži Beethovenova Hradce. V roce 1980 se 
stal koncertním mistrem Janáčkovy opery v Brně a roku 1984 členem Ja-
náčkova kvarteta. 

Městský klub Litovel Vás srdečně zve na komorní koncert, který se ko-
ná ve středu 15. října v 19.30 hod. v Koncertním sále MK Litovel. 
Vstupné 60 Kč.                                                                                       -MK- 



AKCE NA ŘÍJEN:   
7. 10. úterý 20.00 - 21.30 hod. – TDM – JEDNÁNÍ TÝMU DOBRO-
VOLNÝCH MAMINEK,  příprava akcí na říjen  
15. 10. středa od 9.00 - 13.00 hod. (učebna 2. p. MC)  
PODZIMNÍ D ĚTSKÝ MINIBAZAR  
podpora, zakoupení hraček a pomůcek na činnost v programu MC, viz. 
pravidla   
22. 10. středa 18.00 – 19.30 hod.(učebna 2. p. MC)  
Přednáškový večer - dětským logoped, psycholog Mgr. Jiří Halda na 
téma: VZNIK A VÝVOJ ZÁVOSLOSTÍ U D ĚTÍ (2 – 6 let) věku a 
její primární prevence, hlídání dětí zajištěno v 1. p. MC  
27. 10. pondělí dopoledne DUŠIČKOVÝ ČAS – Výroba dýňáčka aneb 
dýňáčkové harašení, (přinést vlastní dýně i okrasné)  
PODZIMNÍ D ĚTSKÝ MINIBAZAR – Pravidla minibazaru: 

Možnost prodeje je pouze pro klienty MC, nakupovat mohou všichni. 
Do prodeje přijímáme: čisté dětské oblečení a obuv 0 - 4 let věku dítě-
te, dětské helmy, auto a cyklo-sedačky, odrážedla, dětská kola, lyže, ko-
čárky - větší věci – přinést foto s kontaktem. 
Sběr bude probíhat:   ve čtvrtek 9. 10. od 11.00 - 15.00 hod.  
                                     pátek 10. 10. od 11.00 - 15.00 hod.  
Výdej neprodaného zboží a peníze za prodané: 
                                     ve čtvrtek 16. 10. od 11.00 – 15.00 hod.
Nabízené zboží (max. 40 ks) prosím přineste v igelitovém pytli 
společně s číselným seznamem všech věcí a jejich cenou, cena bude 
rovněž viditelně označena na každém kuse (nejlépe lepící papírek 
přicvaknutý sešívačkou).  
MC Rybička si dovoluje účtovat manipulační poplatek 2,- Kč za každý 
neprodaný kus a 10% ze zisku ve svůj prospěch. Získané peníze budou 
použity na nákup „hraček a pomůcek na činnost v programu MC“. Dě-
kujeme všem za pomoc a podporu.  
UPOZORNĚNÍ: Všechny kurzy s angličtinou jsou plně obsazeny! 

PONDĚLÍ       9.30 – 11.30 hod.       KAŠPÁRKOVO DOPOLEDNE – cvičení, zpívání,výtvarná tvořivost, divadélko  
                                                              (děti 2,5 – 4 roky), herna 1. patro 
                         14.00  – 16.00 hod.      MÁMO, UD ĚLEJ SI NA SEBE ČAS – odpolední posezení u čaje a kávy, pro maminky s dětmi  
                                                              (volná cvičebna bez programu), cvičebna 2. patro  
                         17.00 – 18.00 hod.       ANGLI ČTINA HROU PRO DĚTI A RODI ČE (děti 3 – 5 let), cvičebna 2. patro  
                         18.10 – 19.30 hod.       ANGLI ČTINA PRO RODI ČE, cvičebna 2. patro  
ÚTERÝ           8.30 – 10.00 hod.       CVIČENÍ PRO MAMINKY S MIMINKY (děti 3 – 12 měsíců), cvičebna 2. patro 
                           9.30 – 11.30 hod.       KAŠPÁRKOVO DOPOLEDNE – cvičení, zpívání, výtvar. tvořivost, divadélko 
                                                              (děti 1,5 – 2,5 roku), herna 1. patro 
                         16.30 – 17.30 hod.       CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI ( děti 2,5 – 4 roky), cvičebna 2. patro 
                         17.30 – 18.00 hod.       POHÁDKOVÁ BABI ČKA – čtení a vyprávění pohádek z knížek (děti 2,5 – 6 let), 2. patro 
                         19.00 – 20.00 hod.       MAMINEC – cvičení s velkými i malými míči při hudbě, relaxace, cvičebna 2. patro 
                         20.00 – 22.00 hod.       (první úterý v měsíci) TÝM DOBROVOLNÝCH MAMINEK – jednání, cvičebna 2. patro  
STŘEDA         8.00 – 11.30 hod.       RYBIČKOVÁ ŠKOLI ČKA - hlídání dětí, klienti MC (děti 2,5 – 4 roky), herna 1. patro 
                         16.30 – 18.00 hod.       VÝTVARNÉ TVO ŘENÍ S DĚŤÁTKY PŘEDŠKOLÁTKY (děti 4 – 6 let), 2. patro  
                         18.00 – 19.00 hod.       (1x za měsíc) PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER – přednášky odborníků z různých oblastí, diskuze na téma  
                                                              (hlídání dětí zajištěno v herně v 1. patře) 
                         20.00 – 21.00 hod.       KURZ BŘIŠNÍHO TANCE – pro přihlášené (10 maminek, babiček)  
ČTVRTEK      9.30 – 11.30 hod.       CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (děti 1,5 – 2,5 roku), cvičebna 2. patro 
                         17.00 – 18.00 hod.       ANGLI ČTINA HROU PRO DĚTI  (5 – 6 let), cvičebna 2. patro  
                         18.00 – 19.30 hod.       ANGLI ČTINA PRO RODI ČE – hlídání dětí (2 – 6 let) zajištěno, herna 1. patro 
PÁTEK           9.30 – 11.00  hod.      BABY CLUB (děti 12 – 18 měsíců), herna 1. patro 
                         13.00 – 14.00 hod.       PORADENSTVÍ - RODINNÉ (telefonicky objednat) 
                         17.00 – 18.00 hod.       ANGLI ČTINA HROU PRO DĚTI  (6 – 9 let), cvičebna 2. patro  
                         18.00 – 19.30 hod.       ANGLI ČTINA PRO RODI ČE   
 
Na všechny kurzy, cvičení, výtvarnou tvořivost se předem přihlašujte, omezený počet míst!!! 
 
Lektor angli čtiny: Mgr. Skopalová 606 255 642                                   Lektor výtvarného tvoření: Mgr. Nýdecká 604 429 749 
Ostatní informace a přihlášky: Jana Baciak 739 246 016, MC RYBIČKA - sídlo Městský klub, nám. Přemysla Otakara 753,  
                                             vchod z ulice Husovy dvorem 1. a 2. patro. mcrybickalitovel@seznam.cz, janabaciak@seznam.cz, www.mcrybicka.cz 

Díky dobré spolupráci s infocentrem Bavi, přišlo do MC na Den ote-
vřených dveří 6. 9. v rámci Litovelských slavností 30 osob. Rodiče i dě-
ti zajímalo, jak to v MC vypadá, viděli fotografickou prezentaci MC a 
také byl zájem o všechny nabízené kurzy. Děkuji TDM (týmovým dobro-
volným maminkám) které se podílely na přípravě a organizaci.       J.B. 

• zakoupením bílé pastelky od 
dobrovolníků v ulicích měst dne 
15. října 2008 

• kdykoli přispěním do kasiček  
v podobě černého vodicího psa  
v obchodech 

• zasláním dárcovské SMS zprávy 
v hodnotě 30,- Kč ve formátu 
DMS PASTELKA na tel. číslo 
87777 

• převodem na účet 
          19-99663399/0800 
 

Děkujeme za vaši podporu. 
 

Sjednocená organizace  
nevidomých a slabozrakých ČR, 
Krakovská 21, 110 00 Praha 1,  
tel.: 221 462 462, sons@sons.cz 

 
www.bilapastelka.cz 

Dne 8. 9. 2008 jsme se rozloučili  
s panem Josefem Hrdličkou.  
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili posledního  
rozloučení a za projevenou soustrast.  

Manželka Božena s dcerami. 



Poděkování za přispění do muzej-
ních sbírek patří těmto dárcům: 
Zdeňku Kotyzovi z Chrudimi za 
vyšívanou dečku, konvici na čaj a 
vojenský atlas  
Marii Kovačové z Litovle za košil-
ku a vsazku do saka 
Manželům Krejčím, důchodcům ze 
Šternberka za dvoje dřevěné dětské 
sáně, na kterých jezdili i jejich ro-
diče (foto dole)) 

Davidu Křížanovi z Pňovic za ku-
chyňské váhy 
Daně Kubíčkové z Olomouce za 
ruční kuchyňský šlehač 
Františku Langerovi z Vrbna pod 
Pradědem za součásti koňského 
postroje  
Petru Linduškovi z Litovle knihu o 
Janu Čepovi 
Pavlu Macháčkovi z Litovle za val-
chy, vyšívané kabelky, dámský 
deštník, trdlo na koláče, malované 
obrazy, vyšívané obrazy a dečky  
Miloslavu Němečkovi z Nasobůrek 
za podnikové listy Papcelák  
Jitce Patákové z Litovle za dřevě-
nou hlavu (pomůcka na vázání ha-
náckých šátků)  
Paní Popelkové z Litovle za nádo-

bu (dížku) na mouku a Hanácké 
kalendáře 
Pavlu Pospěchovi z Olomouce za 
Kalendář Hanáckých novin a Ha-
nácké kalendáře 
Marii Rosmannové ze Sobáčova za 
knihu Písmo v propagaci, košili 
Jiřině Studené z Litovle za plátěné 
kuchařky, ubrusy, dámskou kabel-
ku a dečky (foto dole) 

Manželům Svobodovým z Litovle 
za mapy, brožurky, lité láhve na 
sodovku a jiné předměty (viz foto) 

Paní Svobodové z Ostravy za různé 
druhy rukaviček  
Jarmile Šalšové z Litovle za ozdob-
né kapesníčky, turistické suvenýry 

Lubomíru Šikovi z Litovle za pub-
likaci o gramofonové výrobě v Li-
tovli, diplomové práce se vztahem 
k Litovli a Litovelsku 
Jaroslavu Škurkovi z Vilémova za 
hoblíky, pilku, dláta, děrovač v 
pouzdře  
Zdeňku Šoustalovi z Litovle za fi-
remní zpravodaj MJM Litovel, a.s. 
Ludmile Šrámkové z Mohelnice za 
knihu o řemeslných ctnostech 
Janě Ulrychové z Prahy za zouvák 
bot, velikonoční klapač, textilní 
pásku do kredence, dečky, ubrusy, 

krajky a album malých monogramů 
na výšivky  
Miroslavě Valouchové ze Seničky 
za prakry (plácačky) na koberce a 
kameninovou mísu  
Miluši Varvařovské z Litovle za 
součásti hanáckého a sokolského 
kroje 
Věře Večerkové z Loštic za kožeši-
nový zimní kabát na sáně 
Karlu Vinklerovi z Kostelce n/H. 
za tiskoviny o hanáckém folkloru 
Věře Zatloukalové z Litovle za od-
znaky z Litovelska                 RoN  

 
• REVIZE, SERVIS A PRODEJ HASICÍ TECHNIKY 
• PLNĚNÍ CO LAHVÍ 
• VYBAVENÍ NOVOSTAVEB 
• ZPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY 
 

Kamil Kuchejda 
Pavlínka 255, L I T O V E L 
tel.: 739 233 982, 775 153 894 

e-mail: hpkuchejda@seznam.cz 

S.E.P. – reality NABÍZÍ: 
Tel: 585 342 086, 606 780 378 
Poděbradova 751, 784 01 Litovel 

WWW.SEPREALITY.CZ 
• prodej RD Brníčko u Uničova 4+1, 
novost., poz. 500 m2, cena 1,99 mil. Kč 

• prodej dr. panel. bytu 3+1 v Uničově, 
74 m2, kolaudace 12/2002, plast.okna, 
nová kuch. linka vč. el. spotřebičů, žal., 
reg. tepla, omítky, plov. podlahy, dlaž-
ba. Cena 1,65 mil. 

• prodej pozemku v Litovli, 1543 m2, 
inž. sítě v komunikaci, studna, cena 
1,05 mil. Kč 

• prodej pozemku v Litovli, 1150 m2, 
inženýrské sítě na pozemku, cena 908,5 
tis. Kč. 

• pronájem panel. bytu 2+1 v Litovli, 
54 m2, 3. patro, výtah, kuch. linka, spo-
rák, digestoř, žaluzie, omítky, reg. tepla, 
tel., kabel. tel., sklep, náj. 4.000 Kč/
měs. + energie 

• pronájem kanceláří v Olomouci, ul.  
Ostružnická, 6 kancel., 174 m2 s přísl., 
náj. 22.500 Kč/měs + energie 

• pronáj. obch. prost. v centru Olomou-
ce, I. PP 120 m2, I. NP 125 m2, náj. 
60.000 Kč/měs+en. 

Zájezd Muzejní společnosti Litovelska „Zajímavosti okolí vojenského 
prostoru Libavá“ se uskutečnil v sobotu 20. září. Průvodkyně Jana Krej-
čová připravila velmi zajímavou trasu, na mnoha místech nám ochotní 
lidé vyšli vstříc zpřístupněním objektů i informacemi o nich. Na foto-
grafii je známé poutní místo - kostel sv. Jakuba Většího a sv. Anny ve 
Staré Vodě u Libavé. Jeho interiér je úplně zdevastovaný. Z výkladu 
jsme se také dozvěděli, že tamní varhany se podařilo zachránit, můžeme 
je dodnes obdivovat v kostele sv. Filipa a Jakuba v Litovli. 

Na sobotu 18. října je připraven další zájezd. Půjde o výlet do tradič-
ního poutního místa –  Dubu nad Moravou (chrám s výkladem, mysli-
vecký salonek, občerstvení) a dále do Tovačova (zámek). Odjezd 
z Náměstí Přemysla Otakara v Litovli bude v 8 hodin, vstupy si hradí 
účastníci zájezdu sami.  

Už teď se můžete těšit na podzimní a zimní cyklus přednášek - muzej-
ní čtvrtky věnované různým tématům začínají už od listopadu. 

Září je měsíc, kdy se opět rozjíždí společenský život. Skončily dovo-
lené, je poměrně stálé počasí, a proto je vhodná doba na srazy všeho 
druhu. Tak jsme se 13. září sešli i my, absolventi 9. B tehdejší ZDŠ 
Jungmannova. K setkání byly dva důvody: končili jsme před neuvěřitel-
nými 45 lety a je nám neskutečných 60 roků. Dopoledne jsme si pro-
hlédli školu, v níž bychom bez problémů ,,trefili" jen do tělocvičny. Od 
šaten až po půdu však doznala změn, o nichž se nám ani nesnilo. Soci-
álním zařízením počínaje a vybavením tříd konče. Děkujeme panu ředi-
teli, že nám to umožnil a panu školníkovi, že nás provedl.  

Program pokračoval výstupem na radniční věž s krátkým historickým 
výkladem. Bylo to ve dnech, kdy přišlo ochlazení a díky větru se vyčis-
til vzduch; viditelnost byla nádherná.  

Pak už následoval oběd a vzpomínání a vzpomínání... Byl to náš dru-
hý sraz a někteří jsme se neviděli celých 45 let, takže bylo o čem poví-
dat. A závěr? Další setkání musí být dřív než za 45 let. Měli bychom 
totiž značné problémy se dostavit, nemluvě ani o výstupu na věž.  

M. Hrubá 
  

Znovu po dvou letech se sešli žáci základní devítileté školy v Litovli, 
ročník ukončení školní docházky 1951, na XI. srazu za účasti 46 žáků. 
Setkání se účastnila i poslední naše žijící učitelka paní Ludmila Sléžko-
vá. Pro dobrou náladu nám zahrál pan Milan Koupil z Vilémova, v od-
poledních hodinách nás povozil se svým kočárem pan Němec z Pňovic. 
Setkání se vydařilo a bylo opět velmi příjemné ke spokojenosti všech 
zúčastněných bývalých žáků.                                                      J. Čamek 

Letopočty končící osmičkou 
Tak zní název nové výstavy o zlomových okamžicích československé 

i regionální historie, kterou Muzeum Litovel připravilo ve spolupráci 
s Vlastivědným muzeem Olomouc a několika jednotlivci. Výstavy s po-
dobným názvem i obsahem byly v letošním roce v České republice po-
řádány na mnoha místech, přesto ta místní bude osobitá.  

Vernisáž se bude konat ve středu 8. října v 17 hodin. Otevřeno bu-
de od středy do neděle vždy od 9 do 16 hodin. Výstava potrvá do 21. 
prosince 2008.  



Lide československý! Tvůj odvěký sen se stal skutkem. Stát 
československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných kul-
turních států světa. - Těmito slovy začíná provolání Národního výboru k 
28. říjnu 1918. 

Opravdu odvěký sen lidu? Ještě počátkem roku 1917 ujišťují řádně 
zvolení čeští poslanci císaře, že „národ český jen pod žezlem habsburským 
vidí svou budoucnost“. Známe původní stanovisko Palackého, že kdyby 
Rakouské říše nebylo, museli bychom si ji vytvořit. Ani sám Masaryk tak-
řka do počátku války na vlastní český stát nemyslel; mohl to být sen lidu? 

Boj o český jazyk, česká práva, probíhal už řadu desítiletí, nebyl však 
spojován s představou samostatného státu. Rakousko-Uhersko bylo říší 
mnoha národů, kde si německá menšina udržovala vládnoucí postavení. 
Šlechta byla německá či poněmčená, inteligence mluvila i psala německy, 
ve městech vládl německý patriciát. Také v Litovli radnici ovládali Němci, 
vítězství české strany ve volbách roku 1899 bylo ještě čerstvé. 

Myšlenka rakouského mnohonárodního státu byla zpochybněna ve 
chvíli, kdy rakouští Němci začali hledat spojence v sousedním Německu. 
Tehdy pro Palackého začalo platit „Byli jsme před Rakouskem, budeme i 
po něm“. 

Válečné spojenectví Rakouska s Německem naše Němce posílilo, i Če-
chové, kteří dosud preferovali Rakouskou říši a cítili v ní jistou oporu pro-
ti pangermanismu, museli se zamyslet nad vyústěním světové války. Ví-
tězství centrálních mocností by nutně znamenalo ještě užší přimknutí Ra-
kouska k Německu a jeho proměnu na „německou střední Evropu“, jak to 
už za války nepokrytě požadovali mnozí němečtí politikové. Ale stejně tak 
poražené Rakousko by muselo hledat oporu ve svém spojenci Německu. 

Taková monarchie už nemohla být pro Čechy oporou a myšlenka sa-
mostatného státu se stala aktuální. Tak to pochopil i Masaryk, když odešel 
pracovat na vzniku samostatného státu v emigraci. Čeští poslanci doma 
zatím v naprosté většině podporovali monarchii a velmi tak oslabovali po-
zici Masarykova zahraničního odboje. Proto měl velký význam Manifest 
spisovatelů z 19.5.1917, na který poslanci reagovali 30. 5. 1917 na říšské 
radě alespoň umírněným požadavkem federalizace Rakouska.  

Pokračující válka prokázala, jak daleko se Rakousko dostalo pod ně-
mecký vliv. Požadavek vlastního státu převážil, ani čeští politikové už ne-
uvažovali o federaci. Tříkrálová deklarace českých politiků ze 6.1.1918 už 
požadovala samostatný stát. Národní sebeurčení, formulované v deklaraci 
prezidenta USA Wilsona, se stalo základem poválečného uspořádání Ev-
ropy. Československý stát vznikl proto, že to v dané chvíli vyhovovalo 
velmocím a současně splňovalo i představy Čechů o osvobození z mnoha-
leté německé nadvlády.  

Naši Němci se ovšem také odvolali na sebeurčení a už 22. 1. 1918 po-
žadovali pro území s německou většinou vlastní stát Deutschböhmen. Ta-
ké rakouští Němci už Rakousko odepsali a 21.10. 1918 oficiálně požádali 
o připojení k Německu. To ovšem nebylo přijatelné pro vítězné mocnosti 
Dohody, chtěli přece poražené Německo oslabit a ne posílit. Vystoupení 
našich legií a úspěšná akce Masaryka, Beneše a Štefánika přiměla státy 
Dohody přijmout ČSR nejen mezi státy samostatné, ale mezi válečné vítě-
ze. Toto postavení pak umožnilo uhájit hranice nového státu i proti vůli 
všech sousedů, nejen Německa a Rakouska, ale i Polska a Maďarska. 

Teprve v závěru války se myšlenka samostatného státu stala přáním šir-
ší české veřejnosti. V červnu 1917 najdeme v litovelské Selské stráži in-
formace o T. G. Masarykovi a pak i o bitvě u Zborova. Na 1. máje 1918 v 
zahradě hostince U zeleného stromu promluvil poslanec Charvát o poža-
davcích českého národa, 12. 5. se na Záložně konala manifestace za samo-
statný český stát. Zpívalo se Kde domov můj a Hej Slované. 

27. října 1918 byl v Litovli ustaven 15členný Národní výbor z politic-
kých stran: agrární (Jan Staroštík z Choliny, Hynek Duda z Bílska a Alois 
Knajbl z Litovle), živnostenské (Tomáš Rohleder, Rudolf Mazač a Fabian 
Hopian), sociální demokracie (Metoděj Charvát, František Vočka z Litov-
le a František Hrdina z Myslechovic), katolické (profesor Vincenc Horák, 
František Haderka a P. Josef Šebela) a Český státoprávní klub (JUDr. 
František Jüngling, František Nedoluha a František Svozil). Předsedou 
zvolen Fr. Nedoluha, místopředsedy V. Horák, M. Charvát a T. Rohleder. 
K nim byli kooptováni další představitelé města: Josef Svozil, redaktor 
Selské stráže, Jan Izák, lékař v Měrotíně, Josef Staroštík, poslanec z Unčo-
vic, úřadující starosta Dr. Jan Smyčka, Vácslav Socha, Ladislav Spurný, 
účetní pivovaru Rajmund Volek, geometr Rajmund Křenek, ředitel reál. 
gymnasia Dr. Josef Fürst, řídící učitel ze Střeně Artur Mikulášek, přednos-
ta nádraží v Července Hrdina a velkoobchodník Stanislav Smékal. 

Zpráva o vyhlášení samostatného československého státu přišla do Li-
tovle ráno 29. října. Ihned se sešel Národní výbor a do jeho služeb vstou-
pila městská rada i všechny úřady. Na plenární schůzi se usnesl slavnostně 
osvětlit město a uspořádat lampiónový průvod. Mezi jednáním došel do 
města první zákon Národního výboru v Praze, kterým byla vydána direkti-

va pro přejímání vlády. V poledne pak Národní výbor ohlásil 
okresnímu hejtmanství, že převzal moc v Litovli a ve městě ne-

chal vybubnovat „Prohlášení samostatnosti“. Také delegace litovelských 
Němců (Sanetrnik, Klopper a Pitschmann) oficiálně prohlásila uznání no-
vého Československého státu. 

Ve městě nastal neobyčejný ruch. Lidé na ulicích si předčítali noviny, 
na Záložně se objevily první prapory českých barev. Krátce po tom už bez 
úředního vyzvání tonulo celé město v záplavě červenobílých praporů. Stu-
denti a žáci se ozdobili trikolórou a začali sundávat císařské orly na trafi-
kách a vojákům strhávat rakouské kokardy z vojenských čepic. 

Večer potom vyšel od pivovaru průvod, zástupy lidu, děti s lampióny. 
Z balkónu domu Františka Svozila naproti pivovaru promluvil poslanec 
Metoděj Charvát. Za zpěvu vlasteneckých písní pokračoval průvod přes 
náměstí až za Svatojánský most, odtud se vrátil před Záložnu. Zde z bal-
kónu promluvil předseda Národního výboru Frant. Nedoluha, zpívala se 
hymna Kde domov můj a Hej Slované. Vtom dorazila na náměstí opoždě-
ná hudba z venkova, utvořil se nový průvod a za zpěvu obcházel město. 

31.10.1918 na zasedání městské rady byly přejmenovány ulice Olo-
moucká na Wilsonovu, Uničovská na Masarykovu, Lichtenštejnská na Čs. 
legií, Kostelní náměstí na Husovo, v usnesení se rada rozhodla úřadovat 
příště jen v české řeči. Pro přechodné ubytování vojska byla zřízena kasár-
na v německé tělocvičně. Veškeré mužstvo na dovolené nebo podléhající 
vojenské povinnosti bylo vyzváno, aby se hlásilo na místním vojenském 
velitelství. Velení se zatímně ujali dobrovolníci, poručíci Vít Lakomý, Lu-
boš Nevěřil a nadporučík profesor Rusínský. 

Hlavní oslava samostatného státu se pak uskutečnila v listopadu. V so-
botu 16.11. hned od časného rána hrála hudba ve městě budíček, domy 
byly ozdobeny prapory v barvách červenobílých neb červenomodrobílých. 
Dokonce i Deutsches Haus (dnes Městský klub) vyvěsil červenobílý pra-
por. Výklady byly ozdobeny květinami, chvojím, věnci, praporky, obrazy 
a sochami českých velikánů i znaky Československé republiky. 

Vlastní slavnost byla zahájena zasedáním obecního výboru města Li-
tovle a proslovem Dr. Jana Smyčky. Odpoledne byl na náměstí a pak v 
Záložně koncert. Davy lidí z města i z venkova proudily ulicemi. K večeru 
šel opět lampiónový průvod s hudbou, město bylo slavnostně osvětleno, 
na radniční věži osvětlený velký znak Československého státu.  

Hlavní oslavy byly pak v neděli 17.11.1918. Jejich průběh opisuje re-
daktor Selské stráže: „Velkolepý a mohutný byl průvod s hudbou. V čele 
na koních statní Záporožci, za nimi veškerá školní mládež, velká řada 
švarných děv v krojích, sokolové, hasiči, spolky, Národní výbor, úřednic-
tvo, vše to působilo dojmem mohutným. Na náměstí průvod stanul a spol-
ky a jednotlivé skupiny zaujaly svá místa. Před tribunou rozestavena četa 
československých vojínů. V 11 hod. zahájen tábor lidu za obrovské účasti 
lidu z města, okresu a českého Unčovska, nadšenou a uchvacující řečí ře-
ditele rolnické záložny Frant. Nedoluhy. Na to složil Národní výbor slib 
lidu a lid Národnímu výboru. Mohutným dojmem působila přísaha našeho 
československého vojska, v níž není ani stínu bývalé otročiny. Po přísaze 
zahrála hudba národní hymnu Kde domov můj a Hej Slované, již účastníci 
zpěvem doprovázeli. Ku konci vzdal předseda hasičské župy pan Alois 
Knaibl díky účastníkům za vzorný, ničím nerušený pořádek a provolal tři-
kráte sláva! českým legionářům, Masarykovi a Wilsonovi. Mohutné a nad-
šené volání sláva! a Na zdar! zaburácelo náměstím. Odpoledne koncerto-
vala hudba před Záložnou, na Střelnici pak prováděla mládež při hudbě 
svůj rej a byla pak počastována čajem a zákusky. Na 1600 dítek bylo cel-
kem pohoštěno. Dospělí pak strávili v radostné náladě večer v záložen-
ském domě a po ukončení nádherných živých obrazů se oddávali veselici 
dlouho do noci.“ (kráceno) 

11.12.1918 byla činnost revolučního Národního výboru ukončena, 
správu města opět převzalo volené zastupitelstvo v čele s Dr. J. Smyčkou. 
Československá republika je už jen historií, vytrácejí se poslední pa-

mětníci. Nebyla jistě uskutečněním odvěkého lidového snu. Nebyla a ani 
nemohla být českým státem národním. Tři miliony Němců se nesmířily se 
změnou svého postavení, když se z vládnoucího národa stali menšinou. 
Tvůrcové a garanti versailleského dělení světa, Francie, Anglie a USA, své 
dílo neuchránili.  

Devadesáté výročí vzniku Československa je provázeno idealizací teh-
dejších poměrů, ale i glorifikací Rakouska-Uherska, snahou o přepisování 
historie. Demokratická republika jistěže nebyla snovým státem, v daných 
historických podmínkách však byla státem úspěšným. Pro své občany bez 
ohledu na národnost zaručovala svobody znatelně převyšující okolní úro-
veň, kulturně i ekonomicky byla jedním z nejvyspělejších států Evropy. 
Poskytla útočiště ruským emigrantům, prchajícím před bolševickou dikta-
turou, stejně jako později Němcům před diktaturou nacistickou. Přejme si, 
aby jednou naši potomci vzpomínali na námi budovaný stát alespoň tak 
dobře, jako my hodnotíme republiku, jež vznikla před 90 lety.           L. Šik 



Do nového soutěžního ročníku 2008/2009 vstoupil oddíl házené TJ Tat-
ran Litovel s osmi družstvy. Jsou to muži v 1. lize ČR, starší dorost ve 2. 
nejvyšší soutěži, mladší dorost v 1. lize ČR, smíšené družstvo st. a ml. žá-
ků hrajících sředomoravskou divizi pod hlavičkou ml. žáci „B“, dále ml. 
žáci „A“ v divizi, 2 družstva miniházené (ročník 1998 a 1999) a přípravka 
(ročník 2000 a mladší). Všechny soutěže, jak ligové řízené ČSH Praha, 
tak středomoravské řízené OSH Olomouc, začaly 6. září 2009. 

1.liga muži 
Nový soutěžní ročník házené začal pro litovelské hráče poměrně nepříz-

nivým vylosováním. Úvodní kolo s dlouhým cestováním na 1 den v Plzni, 
2. kolo doma s ambiciózní juniorkou HCB Karviná a 3. kolo u dlouholeté-
ho předního týmu 1. ligy HK Dvůr Králové. Házenkáři Tatranu, kteří 
v loňské sezóně byli dokonce na 1. místě tabulky po polovině soutěže, vy-
šli v 1. třech kolech podzimní části ligy bodově naprázdno a shodně pro-
hráli tato tři utkání rozdílem 3 branek. V Plzni se Slávií VŠ 29:32, doma 
s SCM Karviná 23:26 a ve Dvoře Králové 25:28 

Tatran Litovel - HCB Karviná SCM 23:26 (12:14)  
Premiéra před domácím publikem našemu družstvu nevyšla. Tým sice 

hostil nováčka soutěže, ale rozhodně ne nějakého outsidera. Karvinští po 
celý zápas tahali za delší konec a připravili naše muže o domácí neporazi-
telnost trvající jeden a půl sezóny. 

Karvinské družstvo mladíků (17 - 23 let) se vyznačuje rychlou, technic-
kou a bojovnou hrou. Utkání samotné bylo hned od začátku monotónní a 
jednoznačné. Karvinští hráči si vypracovali několikabrankový náskok, kte-
rý se jim podařilo udržet až do konce. Brankáři na obou stranách předved-
li jisté, nadprůměrné výkonu a spoustu pěkných zákroků. Vcelku se nám 
povedlo eliminovat rychlá křídla soupeře, Karviná se proto nejvíce prosa-
zovala z čáry brankoviště, kdy spousta akcí končila střelou z pivota nebo 
odpískanou sedmičkou. Naši střelci se nejčastěji prosazovali ze spojek a z 
proskoků, na křídla se hra téměř nedostala. Špatná byla úspěšnost střelby, 
kdy jsme neproměnili kolem 10 vyložených šancí, což zřejmě bylo důvo-
dem konečného výsledku. Karvinští dokázali vyhrát i přesto, že nepromě-
nili 6 sedmiček. Perličkou střetnutí byl start Jakuba Doláka, který hostuje 
v karvinském dresu, přičemž loni hájil barvy našeho klubu. 

Sestava, branky: Habermann, Kráčmar - Číhal 5, Schmalz 4, Šuba 4/3, 
Hanák 3,  Pohlmann 3, Müller 1, Barabáš, Janků, Kuchař, Macek, Šon. 
Realizační tým: Čtvrtníček Z., Sitár, Navrátil.   

HK Dvůr Králové – Tatran Litovel 28:25 (13:13) 
Ve třetím kole 1. ligy házené podali litovelští hráči proti zápasům 

v úvodních dvou kolech mnohem lepší výkon. V 1. poločase se obě druž-
stva střídala ve vedení max. o 1 branku a do šaten o přestávce mezi oběma 
poločasy odcházela družstva za remízového stavu 13:13. Ve druhé půli se 
domácím podařilo 2x odskočit na rozdíl 5 až 6 branek, Tatran v závěru 
snižoval vedení domácích, kteří nakonec získali tříbrankové vítězství. 
V tomto utkání chyběly spojky Schmalz, Pazdera, Arnoš a P. Knébl. 

Branky: Šuba 6, Číhal 4, Pohlmann 5, Janků 3, Šimek, Kuchař, Čtvrtní-
ček všichni po dvou, Barabáš 1. 

 
1.liga ml. dorost   
Družstvo Litovle získalo cenné 2 body z 1. podzimního utkání z Frýdku 

Místku potom doma podlehlo favoritovi HCB Karviná o 10 branek a ve 
Zlíně prohrálo družstvo s HC Zlín o 2 branky.  

Frýdek Místek – Litovel 25:33 (12:17) V tomto zápase zachytali dobře 
oba brankáři D. Krejčí a I. Apolenář. 

Litovel – HCB Karviná 28:38 (12:22) Hosté získali rozhodující bran-
kový náskok v 1. půli, druhá část utkání byla ze strany domácích lepší a 
skočila remízou. 

HC Zlín – Litovel 32:30 (19:10) Naši dorostenci po zlepšeném výkonu 

ve 2. půli snižovali vedení domácích, ale na zisk bodů to už nestačilo. 
Branky Tatranu za 3 utkání celkem: Šmíd 30, Janáček 20, Vobořil 10, 

Milo 7, Albrecht 9, Sléha J. 6, Konšel 5, Aleš 2, Gottfried 1, Robenek 1. 
 
2. liga starší dorost 
TJ Bystřice p.H – Tatran Litovel 37:29 (15:17) Po prvním poločase, 

kdy vedli dorostenci Tatranu o 2 branky, došlo k obratu ve 2. části hry. 
Domácí začali přehrávat naše hráče, kterým se vůbec nedařilo a získali 
překvapivě vysoké vítězství. Branky: Macek 7, Vogl 6, Sléha F. 4, Rozsy-
pal 3, Raška 3, Anton 2, Spáčil 2, Zapletal 2. 

HC Zlín – Tatran Litovel 21:26 (10:16) Naši dorostenci vedli celé 
utkání a udržovali si proti domácím stále brankový náskok. V 1. poločase 
byl oporou brankář K. Dvořák. Branky: Sléha F. 7, Macek 7, Rozsypal 5, 
Šmíd 5, Zapletal 2. 

 
Výsledky mladších žáků: 
Litovel B – Litovel A 10:11, Litovel A - Město Libavá 7:6, Litovel A – 

STM Olomouc 13:3, 
Litove. A – Šumperk 19:3, Litovel A – Uničov 13:5, Litovel A – Senice 

n/H. 10:8. 
Nejlepšími střelci družstva mladších žáků Litovel A byli Petr Vařeka, 

Marek Baciak a Petr Jindra, v brance dobře chytal Patrik Novák. 
 
Miniházená:  
Miniházenkáři (ročníky 1998 a 1999) mají za sebou první dva turnaje. 

Družstvo ročníku 1998 oba suverénním způsobem vyhrálo, družstvo roč-
níku 1999 doplněné o několik o rok starších kluků si zvyká na jiný způsob 
hry, než byli dosud zvyklí. Přesto se zápas od zápasu zlepšují. Na posled-
ním turnaji již vyhráli dva zápasy. 

Za předvedenou hru musím z ročníku 1998 vyzdvihnout Zavadila, Žáka, 
Číhala, Nantla, Řmota, Kráčmara a v brance Vařeku, u mladších se stře-
lecky daří Štenclovi, Fingerovi, Lakomému a Přikrylovi, bojovností oplý-
vá Večeřa, Müller a Chytil. V brance je oporou Sedlář.                 K.Z. 

SPORT  SPORT  SPORT  

Tréninky mladší kategorie – přípravka, ročník narození 2000 a 
mladší, probíhají v pondělí a pátek od 15.00 do 16.00 hodin na hřišti 
u Sokolovny. V případě nepříznivého počasí v pondělí v tělocvičně 
gymnázia a v pátek ve sportovní hale ZŠ Vítězná, také od 15.00 do 
16.00 hodin. Tréninky vedou PaedDr. S. Rozsypalová a L. Filipová 
(tel. 737 006 064).  

Tréninky družstev miniházené, ročník narození 1998 – 1999, 
jsou na hřišti házené u Sokolovny v úterý a pátek od 15.00 do 16.30 
hodin. Družstva trénují ing. Vlastimil Habermann a Jakub Schmalz. 
(tel. 603 224 546). 

T. Hánák a D. Barabáš brání karvinského pivota Hanische.  
Foto: Pavel Štěpánek 

 



SPORT  SPORT  SPORT  

I v letošním roce se již tradičně konaly v areálu litovelské Sokolovny 
tenisové turnaje, které pořádala místní T. J. Sokol Litovel. Oddíl má tři 
mládežnická družstva, a tak pořádá každý rok řadu turnajů pro všechny 
věkové kategorie mládeže. Také letos měly u mladých velký úspěch a 
ukázalo se, že poctivá a soustavná práce trenérského sboru nese své 
ovoce. 

Vyvrcholením sezóny byla srpnová soutěž jednotlivců, která se kona-
la za účasti 25 hráčů, kteří přijeli z Uničova, Červenky, Žerotína, Tří 
Dvorů i Olomouce. K vidění byly velmi kvalitní výkony a my jen může-
me litovat, že naše tělocvičná jednota má k dispozici jen jediný antuko-
vý kurt, což je pro pořádání takových akcí bolestně málo. Naštěstí 
s dalším antukovým kurtem vypomohli litovelští volejbalisté a tak sou-
těž proběhla nadmíru úspěšně. Úspěšně i pro domácí barvy, neboť vítě-
zem se stal z pořádající T. J. Jaromír Dohnálek, který ve finále porazil 

Jaroslava Svobodu z Červenky. Na třetím místě se umís-
til opět domácí borec David Novotný. 

V srpnu se odehrál také turnaj ve čtyřhrách.  
Mimo sportovní klání šlo o společenskou událost, kde došlo i na 
vzájemnou výměnu zkušeností z jednotlivých oddílů a přátelské 
popovídání. Účast byla tentokrát veliká, z patnácti zúčastněných párů 
byli nejúspěšnější Josef Milčický s Davidem Novotným, kteří ve finále 
porazili dvojici hráčů z Uničova Rábek, Skřepský. Úspěch a chvála ze 
strany zúčastněných nás motivují, ale i zavazují k dalšímu prohlubování 
a zkvalitňování činnosti. Doufejme, že i počet a kvalita antukových 
hřišť se časem dostane na takovou úroveň, jakou si sportovci a 
milovníci tenisu v Litovli bezesporu zaslouží. 

 
Mgr. Mirko Spurník jun., starosta T. J. Sokol Litovel  

Dne 20. září 2008 se konal 24. 
ročník Přespolního běhu na 15 km, 
který je součástí 28. ročníku Velké 
ceny vytrvalců olomouckého kraje 
pro rok 2008. Do této soutěže bylo 
pro letošní rok zahrnuto 32 závodů 
vytrvalců v olomouckém kraji. Li-
tovelský běh byl 25. v pořadí pro 
letošní soutěže. Každá soutěž vytr-
valeckých běhů má sedm kategorií, 
4 pro muže a 3 pro ženy. 

Letošního 24. ročníku Přespolní-
ho běhu se účastnilo 43 běžců vytr-
valců. 

V kategorii muži A do 39 let zví-
tězil Horák Ondřej AK ASICS 
Kroměříž v čase 49.26 minut.  

V kategorii muži B 40 – 49 let 
zvítězil Minařík Martin TTC Olo-
mouc v čase 53.24 minut. 

V kategorii muži C 50 – 59 let 
zvítězil Smutný Zdeněk AK Drno-
vice v čase 58.45 minut. V této ka-
tegorii startoval též Kyjanka Dušan 
z Litovle a umístil se na pátém mís-
tě v čase 1:01:39 a byl nejlepším 
běžcem z Litovle. 

V kategorii muži nad 60 let zvítě-
zil Lajčík Alois AK Olomouc 
v čase 1:07:41. 

V kategorii ženy E do 34 let zví-
tězila Dostálová Marie z AKA 
Kroměříž v čase 1:05:35. 

V kategorii ženy F 35 – 44 let 
zvítězila Šrámková Štefánia Solen 
Olomouc v čase 1: 08:12.  

V kategorii ženy G 45 let a více 
zvítězila Hynštová Marie AHA 
Vyškov v čase 1:01:57. 
Přespolní běh uskutečnil AVZO 
Ječmínek Litovel s TJ liga stovkařů 
Olomouc. Hlavním sponzorem zá-
vodu bylo Město Litovel. Pořadate-
lé touto cestou děkují všem spon-
zorům za finanční a materiální po-
moc, bez níž by nemohli pořadatelé 
tak náročný závod uskutečnit. Příš-
tí, 25. ročník Přespolního běhu na 
15 km v Litovli, bude 19. září 
2009. Pořadatelé doufají, že spon-
zoři letošního ročníku pomohou 
uskutečnit i ten další, za což pře-
dem děkují.  

Za ředitelství závodu 
    Josef Procházka a Raimund Moliš. 

Nešlo o žádné armádní cvičení ani o likvidaci nevybuchlé munice  
z války. Tato kanonáda se konala na fotbalovém hřišti v lese, v roli 
střelců byli litovelští fotbalisté a v roli obětí mužstva Jeseníku a Lešti-
ny. Nejdříve 10. září domácí vyprovodili hosty z Jeseníku výsledkem 
5:0 a protože se jim to zdálo málo, tak v sobotu 13. září přidali Leštině 
ještě dvě branky navíc. Tento dvanáctibodový účet podtrhl domácí Jo-
sef Kvapil brankou na 7:0, jak je zachyceno na snímku. A protože Tat-
ran zvítězil i v dalších dvou zápasech na hřištích soupeřů, usadil se po 
9. kole na čele tabulky Krajského přeboru!            Text a foto: J. Kupka 

Ano. Takto lze hodnotit přípravu florbalistů Tatranu Litovel. A mož-
ná by se dalo říci i neočekávaně úspěšná. Proč? Protože letošní sestava 
se od té loňské docela dost liší. Ale pojďme se tedy podívat na samot-
nou přípravu. 

Ta se skládala z jednoho přátelského utkání a turnaje. Přátelské utkání 
se odehrálo 28. srpna na hale ZŠ Vítězná a naši muži v něm hostili 
mužský tým z Mohelnice. Mohelnice loni postoupila do Ligy Olomouc-
kého kraje a bude se tudíž v soutěži potkávat s našimi borci. Utkání by-
lo v celém průběhu skoro vyrovnané, ale menší převahu přece jen měli 
hráči Mohelnice, kteří se dostali jako první do vedení 1:0. Ovšem do-
mácí tým předvedl velké odhodlání zvítězit a dotáhl zápas do vítězného 
konce. Litovel – Mohelnice 2:1. 

Druhým bodem přípravy byl tradiční turnaj, který florbalový oddíl 
Tatranu Litovel pořádá každý rok na konci prázdnin. Letos to bylo 
v sobotu 30. srpna a účastnilo se 5 družstev. Zde náleží poděkování pá-
nům V. Stratilovi a L. Říhovi za organizaci turnaje.  

FBS Olomouc - muži, FBS Olomouc - junioři, FBC Starhill, FBC Ře-
tězárna Česká Ves a domácí FBC Tatran Litovel. V prvním zápase naši 
hráči narazili na muže FBS Olomouc. Už zde se ukázalo, že nezáleží 

jen na kvalitě hráčů, ale také na touze po vítězství, a ta provázela naše 
hráče celým turnajem. A zároveň se dobře předvedl i domácí brankář 
Jiří Skála, který byl po celý turnaj oporou v domácí bráně. V prvním 
zápase naši muži vyhráli 3:0. Druhý zápas představoval velké derby – 
proti Litovli nastoupil tým Starhill. To jsou borci ze Šternberka, kteří se 
letos osamostatnili, ale v předchozích dvou letech byli kmenovými hráči 
Tatranu Litovel. Zápas byl velice vyrovnaný a jen jediný gól rozhodl. 
Naštěstí padl do branky Starhillu a tak Litovel vyhrála 1:0. Ve třetím 
zápase Litovel nastoupila proti juniorům z olomouckého FBS a vyhrála 
těsně 2:1. Tímto zápasem si muži zajistili nejhůře 2. místo a v boji o pr-
venství je čekal favorit turnaje, tým z České Vsi. Hned v úvodu zápasu 
ale nezafungovala domácí obrana a po chvíli již domácí Tatran prohrá-
val 2:0. Zbraně však naši hráči nesložili a do přestávky stihli ještě snížit 
skóre na 1:2. Bohužel další průběh utkání už gól nepřinesl a tak koneč-
ný výsledek byl 2:1 ve prospěch borců z České Vsi. 

Naši muži skončili na 2. místě se stejným počtem bodů jako Česká 
Ves (ta také jednou prohrála, s muži FBS), ale horším vzájemným zápa-
sem. První tedy byla Česká Ves a třetí byl Starhill. Nicméně i toto druhé 
místo má velkou cenu, protože před začátkem turnaje na tak dobré 
umístění nikdo z domácích nevěřil. 

A tak nezbývá než pogratulovat k úspěchu a také popřát, ať se daří i 
v nadcházející sezóně.                                                                J. Skála 



 

 

ODPADY 2008 - podzimní úklid 
 
Město Litovel a spole čnost .A.S.A. odpady Litovel, s.r.o. informují ob čany m ěsta a jeho 

místních částí o organizaci pravidelného podzimního úklidu fo rmou mobilního sb ěru. 

Dne 18. 10. 2008 v obcích B řezové, Un čovice, Rozvadovice, Cho řelice, Myslechovice, 
Chudobín, Nasob ůrky, Víska, Nová Ves, Savín, T ři Dvory a také v Ha ňovicích  proběhne sběr 
těchto druhů odpadů: 
 
A/ velký domovní odpad  – jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho 
umístit do popelnic nebo kontejnerů 1100 l. umístěných na sídlištích. Jsou to např. staré koberce, 
linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení apod. 
 
B/ nebezpečný odpad  – jedná se o odpad jedovatý, výbušný nebo jinak nebezpečný např. oleje, 
tuky, barvy, fotochemikálie, léky, akumulátory, zářivky, výbojky, elektrochemický odpad, televizory, 
rádia, agrochemický odpad včetně obalů, pneumatiky osobních automobilů. 
 
C/ organický kompostovatelný odpad  – např. listí, shrabky ze zahrad a ostatní odpad vhodný ke 
kompostování – bez větví  bude sbírán odděleně do kontejnerů přistavených na požádání do 
příslušné obce v jiný termín než je tento.  
 
Do žádného z t ěchto druh ů odpad ů není možno dávat popel a b ěžný domovní odpad – k tomu 
jsou ur čeny popelnice 110 l a kontejnery 1100 l.  
 
Na určená stanoviště přijedou ve stanovených časech nákladní automobily, na které bude možné 
výše uvedené odpady nakládat. 
 
Jen p řesným t říděním odpadu lze dosáhnout pot řebnou kvalitu materiál ů pro následné využití 
a také co nejp říznivějších cen za uložení či jiné zneškodn ění odpad ů, které nelze jinak 
zužitkovat. S odpady se bude nakládat zp ůsobem, vyhovující sou časným legislativním a 
ekologickým normám. 
 



 

Časový harmonogram pro p ředání odpad ů pro obce 
18. 10. 2008            

Stanovišt ě Termín p ředání 
velkoobjem.odpad ů 

Termín p ředání 
nebezpečných.odpad ů 

  1. Březové 7.10 – 7.50 hod. 8.40 – 8.50 hod. 
  2. Unčovice 7.55 – 8.40 hod. 9.00 –  9.20 hod. 
  3. Rozvadovice 8.45 – 9.10 hod. 9.30 –  9.50 hod. 
  4. Chořelice 9.15 – 9.45 hod. 10.00 – 10.10 hod. 
  5. Chudobín 7.10 – 8.00 hod. 10.20 – 10.40 hod. 
  6. Savín 8.15 – 8.45 hod. 10.50 – 11.10 hod. 
  7. Nová Ves (u penzionu) 7.10 – 7.50 hod. 7.30 – 8.00 hod. 
  8. Senička   8.00 –  8.30 hod. 8.10 – 8.30 hod. 
  9. Dubčany    9.10 – 10.00 hod. 11.20 –11.50 hod. 
10. Myslechovice 10.10 – 10.40 hod. 12.00 – 12.30 hod. 
11. Haňovice 10.55 – 11.30 hod. 12.35 – 12.50 hod. 
12. Nasobůrky (rozcestí) 11.40 – 12.10 hod. 12.55 – 13.30 hod. 
13. Nasobůrky (u kříže) 12.15 – 12.35 hod. 13.35 – 13.50 hod. 
14. Víska  12.45 – 13.00 hod. 14.00 – 14.10 hod. 
15. Tři Dvory 13.10 – 13.30 hod. 14.20 – 14.30 hod. 
 
Na stanoviště v Březovém bude přistaven kontejner na železo 17.10.2008 do 15.00 hod 
Na stanoviště Tři Dvory bude přistaven kontejner na domovní odpad 18.10.2008 do 8.30 hod. 
Na stanoviště v Myslechovicích bude přistaven 18.10. 2008 jeden kontejner na železo a jeden na domovní 
odpad do 8.00 hod. 
Na stanoviště v Nasobůrkách-rozcestí bude přistaven 18.10. 2008 jeden kontejner na železo a jeden kontejner 
na domovní odpad do 8.00 hod. 
 
Časový harmonogram pro p ředání organického kompostovatelného odpadu  (bez větví) pro 
město Litovel: 
13 .10. 2008                                                     14.10. 2008 
Stanovišt ě Termín p ředání Stanovišt ě Termín p ředání 
  1. Koupaliště 15.00 – 15.30 hod. 5. Žerotínova 15.00 – 15.40 hod. 
  2. Javoříčská   15.40 – 16.20 hod. 6. Wolkerova 15.50 – 16.30 hod. 
  3. železniční most 16.30 – 17.10 hod. 7. Sochova  16.40 – 17.30 hod. 
  4. Červenská 17.20 – 18.00 hod.    
 
15.10.2008 

  
 

 

Stanovišt ě Termín p ředání Stanovišt ě Termín p ředání 
  8. Šargounská  15.00 – 15.40 hod. 10. Příčná 16.40 – 17.30 hod. 
  9. Nasobůrská 15.50 – 16.30 hod. 11.Chořelice 17.40 – 18.15 hod. 
 
 
NOVINKA!  Ve dnech 7. – 9. listopadu m ůžete na níže uvedených stanovištích ukládat v ětve: 
 
Komárov – za pomníkem  U železničního mostu   
Příčná ulice – parkoviště  křižovatka ulic Sochova a Lesní zátiší  
Červenská ulice  křižovatka ulic Pavlínka a Wolkerova   
Žerotínova ulice – za garážemi  
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Vůli borců k dokončení závodu, který se nevzdává – Bobr Cupu, nedo-
káží zlomit ani podvrtnutý kotník běžce, přetržený řetěz cyklisty či nedob-
rovolná koupel vodáka v říjnové Moravě. Už více než jednu dekádu se 
pravidelně první říjnovou sobotu sjíždějí do Litovle vyznavači outdooro-
vých sportů. Pro ten den se Hanácké Benátky stávají hlavním městem ex-
trémních sportů v Čechách. Závod, který vznikl jako obdoba slavného Do-
lomitenmanna se obtížností se svým starším bratrem nedá měřit. Co Free 
Litovel Bobr Cup nemůže nabídnout v náročnosti, bohatě vynahrazuje 
krásným prostředím CHKO Litovelské Pomoraví, v níž jsou tratě vytyče-
ny, a které lákají na start přes šest stovek běžců, cyklistů a kanoistů. 

Když se před třinácti lety poprvé vydalo na trať několik kamarádů, vy-
padalo to na celkem povedenou recesi na závěr vodácké sezóny pro zvané 
kamarády. Nikdo tehdy ani ve snu netušil, že vzniká něco, co se během 
pár let vyvine v největší závod (co do počtu účastníků) extrémních štafet 
v Čechách. Běh, horské kolo a kajak, to je trojice ingrediencí, které dohro-
mady dělají Free Litovel Bobr Cup. V minulosti i současné době se na 
startu objevují reprezentanti a přední osobnosti všech tří sportů. Vzpo-
meňme třeba cyklisty Jana Hrušku a Radima Kořínka nebo vodáky Jaro-
slava Volfa, Marka Jirase nebo Michalu Mrůzkovou, ti všichni se zúčast-
nili a někteří z nich jsou zapsáni i na velkém putovním poháru mezi vítězi 
Bobr Cupu – závodu, který se nevzdává.  

Na letošní rok nám kalendář určil datum čtvrtého října. V pravé poledne 
vyběhnou se startovním výstřelem všichni běžci z areálu litovelského kou-
paliště na patnáctikilometrovou trať, kterou zpestří pět brodů přes řeku 
Moravu. Konec běžecké části, přivede sportovce zpět do startovního pro-
storu, kde štafetový kolík převezmou cyklisti, které čeká trasa o délce pět-
advacet kilometrů. Závěrečný finiš obstarají kajakáři, kteří se vydají na 
šest kilometrů dlouhý úsek. Po dokončení své tratě završí kajakáři celý zá-
vod skokem z třímetrové rampy do vod litovelského bazénu. Celkový 
úhrn Bobr Cupu tedy činí čtyřicet šest kilometrů, což pro nejrychlejší trio 
znamená čas okolo sto třiceti minut.  

Ti, kteří spíše vyznávají olympijské heslo: „Není důležité vyhrát, ale zú-
častnit se,“ pak v lužních lesích okolo Litovle mohou strávit i více než pět 
hodin. Během závodu i po něm čeká na závodníky a diváky doprovodný 
program, v němž najdeme i exhibici našeho nejlepšího akrobatického ly-
žaře Aleše Vokatého, vyhlášení výsledků (včetně oblíbených crazy kate-
gorií) a bohatá tombola. Po předání cen začne oblíbená závěrečná after-
party s živou hudbou (skupiny Stracené Ráj, AC/DC revivals a Livin) a 
pivem Litovel, na níž už není žádných rozdílů mezi vítězi a poraženými.  

Více informací naleznete na adrese www.freelitovelsport.cz   
 
1. BĚH-CROSS 
Běžecká část je dlouhá kolem 15 km, předpokládaný čas vítěze 50 mi-

nut. Start pod obloukem v pravé poledne na asfaltce před koupalištěm. 
Většinu povrchu běžecké části tvoří lesní a polní cesty, zbylé dva kilomet-
ry asfalt. Trať vede především po rovinatém terénu, zpestřuje ji pět brodů 
přes řeku Moravu. Atraktivní jsou hlavně dva náročné brody v polovině 
tratě s krátkým, ale velice strmým padesátimetrovým stoupáním. Cíl běhu 
s předávkou je po absolvování posledního brodu v prostoru koupaliště. 
Závodí se dle platných Pravidel atletiky aplikovaných na náš závod. 

 
2. HORSKÁ KOLA (MTB CROSS-COUNTRY) 
Trať vedená převážně po lesních a polních cestách je dlouhá dvacet pět 

kilometrů. Předpokládaný čas vítěze je zhruba pětapadesát minut. Cyklis-

tický úsek je v první půlce maličko kopcovitější, ale stále nenáročný. Po-
zor si závodníci musí dát hlavně na několik prudších sjezdů mezi stromy 
v lese. „Lahůdkou“ jsou dva brody pod jezem Templ (shodné s běžci). 
Druhá polovina přivádí bikery po rovinách zpět k Litovli. Závěr disciplíny 
je stejný pro všechny disciplíny: brod pod splavem v Litovli a předávka na 
koupališti. Závodí se podle Soutěžního řádu pro závody horských kol 
v ČR. Plášť 26˝ x min. 1,5˝!! Přilba povinná!! 

 
3. SJEZD NA DIVOKÉ VODĚ 
Kanoistická vložka měří zhruba šest kilometrů. Čas vítěze se odhaduje 

na cca dvacet minut. Po startu vodáci běží a plavou ke svým lodím a pád-
lům, které leží připravené u Moravy nad jezem. Po nasednutí do strojů ná-
sleduje jízda proti proudu řeky Moravy (cca 3 km), otočka a pádlování 
zpět k litovelskému splavu. Po dojetí vody berou kanoisté na záda loď, 
pádlo do ruky a utíkají přes brod do areálu koupaliště, kde zakončí nejen 
svou vodáckou část, ale celý týmový závod skokem v lodi do bazénu a 
krátkým finišem k cílové pásce.                                              tisková zpráva 

Dorostenci kuželkářského oddílu Tatran Litovel dosáhli pěkného 
úspěchu v prvním mistrovském utkání II. ligy v Blansku, kde porazili 
silný celek ČKD Blansko 3:1. Výsledky našich dorostenců: David Čulík 
408, M. Jindra 428 a Tomáš Truxa 436. 

Výsledky XXXVI. ročníku srpnového memoriálu v Litovli, za účasti 
15 družstev. Výsledky družstev: 1. SC Radotín           výkon 2020 

                                               2. Tatran Litovel A       výkon 2009 
                                               3. Tatran Litovel C       výkon 1930 
Výsledky jednotlivců:1.  J. Čamek    TJ Litovel         výkon   456 
                                   2.  R. Asimus  SC Radotín      výkon   426 
                                   3.  Koudelný   L.S. Horka       výkon   424 
Nejlepší dorážku měl Čamek Jiří.                                                    J.Č. 
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KAMENICTVÍ 
Litovel, Svatoplukova 127 
Tel., fax: 585 341 478,   
mobil: 605 131 789 
♦ ZHOTOVENÍ POMNÍKŮ  
♦ OPRAVY HROBŮ 
♦ ZÁKRYTOVÉ DESKY NA HROBY 

♦ 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: anteny.kulich@quick.cz 

Palackého ulice 843 

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

 
realizované dle „Zásad o vytvoření a použití účelových prostředků FRB“  

schválených usnesením Zastupitelstva města Litovel č. 18/12, dne 24.4.2008. 
 

21denní lhůta 
pro podání žádostí o půjčku běží 

od 18.9. do 9.10.2008 a od 10.10. do 31.10.2008  
 

Podané žádosti budou posouzeny příslušnou komisí a předloženy Radě města Litovel,  
která ty, které budou kompletní a v souladu se „Zásadami“ předloží ke schválení  

Zastupitelstvu města Litovel. 
 

Půjčky jsou určeny pouze majitelům bytů a domů. 
Podrobnější informace spolu s žádostí o půjčku můžete získat denně u Mgr. Kateřiny Fišrové 

1. poschodí, dveře č. 24, tel. 585 153 126 

Provoz bazénu 
pro veřejnost 

 
Po     16.00 - 21.00 
Út        7.00  -  8.00   
St      16.00 - 19.00  20.00 – 21.00 
Čt        7.00  -  8.00  19.00 – 20.00 
Pá     16.00 - 21.00 
So      13.00 - 19.00 
Ne     11.00 - 19.00 hodin 
Ranní plavání: Út, Čt 7.00 – 8.00,  
Plavecké kroužky: Út, Čt 
 
Vstupné:     Dospělí          30,- Kč/hod 
        Děti do 15 let            20,- Kč/hod 
        Záloha na klíč           30,- Kč 
 

Permanentní vstupenka pro dospělé 
  250,- Kč/10 hod 

Permanentní vstupenka pro děti  
       150,- Kč/10 hod 

Pronájem celého bazénu 500,- Kč/1 hod  
Tel. 585 156 225,228 

Mob. 739 557 878 

POZOR! ZMĚNA  
SÍDLA FIRMY! 
Nová adresa: LITOVEL,  
PALACKÉHO UL. 843 




