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Litovelské slavnosti z pohledu pořadatele.  
O zhodnocení letošního ročníku Litovelských 
slavností jsme požádali pana Viktora Kohouta, 
který se svou agenturou Bavi celou akci zastře-
šoval. Uvedl: „Po letošním ročníku Litovel-
ských slavností je na straně organizátora spoko-
jenost. Předpokládám, že i místní organizace, 
zájmové kroužky, amatérské kapely, školy a dal-
ší uvítali možnost předvést se na veřejnosti a že 
mají stejně dobrý pocit.  

Návštěvnost byla kolem 5 tisíc, tedy obdobná 
jako v loňském roce. Dá se říci, že konečně si 
lidi uvědomili, že za vstupné nabízíme několik 
hodnotných koncertů a vystoupení, za které by 
jednotlivě zaplatili mnohem větší peníze… Bo-
hužel finanční podpora jak z Města, tak od 
sponzorů a Olomouckého kraje nestačí ve svém 
součtu pokrýt náklady na zajištění celodenního 
bohatého programu pro všechny věkové katego-
rie návštěvníků, pokryje asi tak 1/2 nákladů, 
druhá je kryta ze vstupného. Letos bylo vstupné 
o něco nižší, pořízené v předprodeji vyšlo na sto 
korun, pro děti na padesát, do 6 let zdarma. Ko-
nečně i Litoveláci přišli na to, že se tady něco 
dělá a dělá se to hlavně pro ně; to, že jsem mezi 
návštěvníky viděl dost Litoveláků, mě potěšilo.
V loňském roce jsem tento pocit neměl. Musím 
také podotknout, že jsme moc rádi za počasí, 
které „vydrželo“. 

Letos jsme do programu zařadili několik novi-
nek. Jednou z nich bylo předvedení zásahu vě-
zeňské služby z Mírova. Přijelo na 20 chlapů 
speciálně vystrojených, představili i zbraň kra-
ken. Předvedli opravdu odvážné kousky, podle 
mě už na hraně únosnosti. Střílelo se ze samopa-
lu, byla tady ukázka zásahu proti vzbouřeným 
vězňům. Věřím, že pro mužskou část obecen-

stva to bylo velmi zajímavé. Taky hasiči před-
vedli pěknou ukázku – zachraňování postižené-
ho z havarovaného auta. Snad to na řidiče zapů-
sobilo i preventivně. 

Setkání s Monikou Žídkovou bylo velmi milé. 
Ocenil jsem, že všechny naše litovelské prodej-
ny šly do módní přehlídky. Ač to tak při přehlíd-
ce nevypadá, její zajištění jim dalo hodně práce. 
S modelingovou agenturou z Olomouce Styl 
jsme byli také spokojeni.  

Dalibor Janda vnesl do programu trochu nos-
talgie, jeho evergreeny si jistě všichni rádi po-
slechnou... 

Ivan Mládek se setkal s velmi dobrým ohla-
sem. Dovezl celý ansámbl, lidi se velice dobře 
bavili, přitáhl jak mladé, tak i starší lidi… Je ta-
ké pravdou, že litovelská kultura dosud opomí-
nala skupinu Ivana Mládka do Litovle pozvat, a 
tak se stalo, že tady měla premiéru. I skupina 
Chinaski byla bezvadná. Hlavní účinkující byli 
vždy a všichni velmi srdeční, otevření, mohli 
jsme s nimi pohovořit o ledačems…  

Mažoretky jsme letos přivezli z Mohelnice, 
kde je přece jen profesionální úroveň. V Mohel-
nici mají dlouhou tradici, je to tady výběrová 
záležitost, u nás se tradice teprve vytváří… Také 
jsme chtěli předvést zase něco jiného, naše lito-
velské jsou na každé akci. I dopolední program 
pro děti nabídl dětem novou tvář. 

Nabídka programů je tradičně bohatá i mimo 
hlavní scénu na náměstí. Všichni, koho jsme 
oslovili – škola Jungmannka, rybáři, modeláři, 
kynologové, všichni úžasně spolupracovali, ni-
kde nebyly problémy, byla tady vstřícnost od 
Města. Musím říct, že se nám s nimi se všemi 
spolupracovalo velice dobře, vše šlo letos hlad-
ce, bez nějakých zádrhelů. 

Litovelské muzeum také dobře zapracovalo, 
večerní prohlídky v kostýmech byly vyprodány, 
i když byly o hodinu prodlouženy, ani tak nesta-
čily pokrýt zájem veřejnosti. Naší letošní zkuše-
ností je, že na prostranství před muzeum je třeba 
umístit více laviček, aby tady bylo dostatek míst 
k sezení. Probíhal tady folkový a historicky la-
děný program. Co nás i mile překvapilo bylo, že 
jednu z největších návštěv měli kynologové. Ta-
ké předvádění modelů nad rybníkem mělo vel-
kou odezvu, modely byly na vysoké úrovni. Tra-
dičně i Pivovar, Staroštíkův mlýn měly pěknou 
návštěvnost. Trochu menší zájem byl o radniční 
věž – 500 lidí, dříve byl po ní větší hlad. Máme 
tady novou výstavu – dějiny radniční věže, která 
zde bude celý rok a na kterou zveme ty, kteří se 
sem nedostali. 

Pokud se lidi usmívají, jsou spokojení, ocení 
nás potleskem – je to ta nejlepší odměna, jaké se 
nám může dostat za toho 3/4 roku práce a úsilí, 
které průběžně zajištění slavností musíme věno-
vat. Díky vedoucí projektu, kterou byla i tento-
krát paní Kamila Matečková, byla akce po orga-
nizační stránce připravena velmi dobře. Připo-
menu, že v programu Litovelských slavností by-
lo zainteresováno na 400 účinkujících, z toho 
bylo 80 „celebrit“. 

Děkuji všem účastníkům za to, že se přišli po-
bavit, děkuji všem sponzorům, bez jejichž pod-
pory by akce nemohla být pořádána. Děkuji 
všem kroužkům, dobrovolníkům, kteří se zapoji-
li do programu slavností. 

Mrzí nás, že Olomouckému deníku ani Mladé 
frontě nestála tato rovněž co do návštěvnosti 
zdařilá celodenní slavnost za zmínku, i přes 
dlouholetý vzájemný kontakt. Proto mám pocit, 
že média na Litovel v tomto případě zapomněla. 
Prostoru v tisku se dostalo akcím s mnohem 
menším ohlasem u veřejnosti, vidím to jako jis-
tou nespravedlnost…“  

Za slovo pořadatele panu Viktoru Kohoutovi 
poděkovala J. M. 

Práce na PC. www.internetjob.cz/kov 



CHARITA ŠTERNBERK - STŘEDISKO LITOVEL 
Sbírka na povodně 2009 vynesla na Litovelsku finanční část-
ku 8.900,- Kč, z toho činí 3.200,- Kč ze sběracích listin a 
5.700,- Kč ze sbírkové pokladničky. Finanční obnos byl ode-
slán na povodňové konto Charity ČR, odkud bude rozeslán 
občanům v postižených oblastech.  

Všem dárcům touto cestou děkujeme za jejich solidaritu.  

Portál Czech POINT na Městském úřadu v Litovli provozují praco-
viště jak v budově radnice na náměstí, tak na Havlíčkově ulici. V budo-
vě radnice poskytuje služby Czech POINTu pokladna a matrika v příze-
mí (vedlejší vchod) a dále sekretariát tajemníka úřadu v 1. poschodí. Na 
Havlíčkově ulici najdete takto specializované pracoviště na přepážce 
Evidence obyvatel v suterénu budovy.  

Informační Národní Terminál je asistovaným místem výkonu veřejné 
správy, kde můžete získat všechny informace o údajích, které o vás ve-
de stát v centrálních registrech. Vyřídit zde můžete: 
• Výpis z Katastru nemovitostí 
• Výpis z Obchodního rejstříku, Výpis ze Živnostenského rejstříku 
• Výpis z Rejstříku trestů 
• Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72) 
• Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů dle zák. č. 124/2008 Sb. 
• Výpis z bodového hodnocení řidiče 
• Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
• Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH 
• Výpis z insolvenčního rejstříku 
• Autorizovaná konverze dokumentů 
• Datové schránky 
CzechPOINT@office, Czech POINT E-SHOP - výpisy poštou 
Služby spojené s datovými schránkami a autorizovanou konverzí doku-
mentů je možno vyřídit pouze na EO (evidenci obyvatel) – Havlíčkova 
ulice 818.  

Město Litovel začalo v září se zvelebováním prostranství na sídlišti 
Vítězná, dokončení prací je plánováno  v říjnu tohoto roku. Zhotovite-
lem je firma MODOS s.r.o. vybraná na základě výběrového řízení ze 
šesti zájemců. Tato etapa regenerace sídliště si vyžádá náklady ve výši 
5.200.000,- Kč, dotace ve výši 50 % poskytlo Ministerstvo místního 
rozvoje z dotačního programu „Podpora regenerace panelových sídlišť 
pro r. 2009“. 

Co vše se za tuto částku pořídí? Stávající chodníky budou opatřeny 
novou zámkovou dlažbou a zároveň vznikne několik nových chodníků, 
také uvnitř arboreta. Dále budou vybudována nová parkovací stání a 
stávající budou opravena, tímto dojde k navýšení parkovacích míst na 
82 včetně míst pro invalidy. Přesunutím části parkovacích míst dojde  
k obousměrnému zprůjezdnění nyní jednosměrné komunikace (bude 
osazeno nové dopravní značení). Součástí regenerace je v neposlední 
řadě oprava starých stání kontejnerů na odpad. Vysloužilé betonové  
„kotce“, které jsou již nebezpečné - hrozí pád jednotlivých betonových 
desek – budou odstraněny, plochy nově vydlážděny a po obvodu osáze-
ny zelení. 

Připomeňme, že I. etapa obnovy sídliště na Vítězné byla provedena  
v roce 2005 a slavnostně předána občanům k užívání u příležitosti ná-
vštěvy tehdejšího předsedy vlády Jiřího Paroubka v lednu 2006. Byla 
rovněž financována dotačními prostředky Ministerstva pro místní roz-
voj, byla obnovena komunikace podél Moravy  vedoucí k nové ZŠ. 

Další plánovaná etapa obnovy sídliště, v pořadí III., počítá s opravou 
pojízdných komunikací (asfaltových silnic), novým mobiliářem 
(lavičky, stojany na kola, odpadkové koše, informační vitríny atd.), re-
konstrukcí zídky arboreta a altánu uvnitř, sadovými úpravami, novými 
lampami veřejného osvětlení, také by měla být obnovena dvě dětská 
hřiště. Všechny tyto záměry jsou však závislé na případné úspěšnosti 
získání dotací pro příští rozpočtová období. 

Prostor sídliště, kterého se regenerace dotýká, je vymezen od domu č.
p. 1165/13 směrem k zásobovací rampě Albertu, dále kolem č.p. 589 až 
k č.p. 584 u bazénu ZŠ Vítězná.                                                        Red. 

Boží muka, dnes umístěná před muzeem, byla pořízena v roce 1764 
jako vděk za zažehnání morové nákazy. Muka původně stávala na ulici 
Palackého, kvůli rozšiřování silnice byla přemístěna. Město nechalo  
v letošním roce boží muka zrestaurovat nákladem 32.700,- Kč vč. DPH. 
Zakázku zhotovila firma Mgr. Ladislava Werkmanna z Olomouce, stav 
této kulturní památky již restauraci vyžadoval. 

 
V měsících srpnu a září byla provedena oprava mostu v Březovém,  

opravu provedla Litovelská stavební společnost nákladem 482 tis. Kč 
vč. DPH (celou část hradí Město Litovel). Havarijní stav mostovky  
z dřevěných fošen si vyžádal kompletní opravu a ta je provedena žele-
zobetonovou deskou s vnější vrstvou z asfaltobetonu.  

 
Výstavba stezky pro chodce a cyklisty Litovel – Nasobůrky byla zahá-

jena v měsíci září, podle předpokladu by měla být v listopadu dokonče-
na. Zhotovitelem je stavební společnost SWIETELSKY, odštěpný zá-
vod Dopravní stavby MORAVA. Cena díla celkem činí 8 090 tis. Kč 
včetně DPH, část nákladů bude hradit SFDI (cca 20 %) a výstavbu že-
lezničního přejezdu SŽDC Olomouc (cca 25%). 

O stavbě stezky budeme v LN ještě informovat podrobněji.           Red. 

Město Litovel a pan Jiří Dostál (vlastník 1/2 domu) přistoupili k re-
konstrukci domu na náměstí Přemysla Otakara (bývalá samoobsluha, 
cukrárna Jantar a zlatnictví Eva). Původním záměrem Města bylo roz-
členění fasády barevně a tvarovými prvky tak, aby budova lépe zapadala 
do ostatní historické zástavby náměstí. Národní památkový ústav – pra-
coviště v Olomouci však tomuto řešení nebyl nakloněn, takže dojde  
k obnově fasády bez zásadnějších změn. Budou pouze odstraněny bal-
kony a nahrazeny francouzskými okny se zábradlím. Vyměněna bude 
střešní krytina a svody dešťových vod. Budova bude zateplena a vymě-
něna okna. Město na rekonstrukci domu vynaloží 2.948 tis. Kč vč. DPH 
a současně bude žádat o finanční příspěvek z dotace na zateplování do-
mů. 

Firma Jiří Nedvěd se sídlem  
v Kyjově poskytla Městu Litovel 
zdarma herní prvek - nehoupací 
lavici „ÁJA“. Město Litovel také 
touto cestou děkuje panu Nedvě-
dovi za dar.  

Lavice byla poskytnuta náhra-
dou za stejný, bohužel poničený 
herní prvek, který byl v předcho-
zím roce umístěn na veřejně pří-
stupném hřišti v Nasobůrkách. La-
vice „ÁJA“ byla umístěna dle po-
žadavku OV Víska při vjezdu na 
cyklotrasu směrem od Vísky. 

Lavice neslouží k houpání, ale 
pouze k sezení (odpočinku). Proto 
upozorňujeme především starší 
mládež, aby tento prvek zbytečně 
nezatěžovala a nepokoušela se 
houpat, aby nedošlo k jeho poni-
čení. Lavice byla dostatečně ukot-
vena do země, zabetonována. 

Jen je škoda, že hospodařící 
družstvo, které přes část cyklotra-

sy přejíždí zemědělskými stroji na 
přilehlá pole, nanáší na cestu při 
vjezdu u stávající lavečky a lavice 
bahno z polí, ovšem pravidelnou 
údržbu nezajišťuje. 

Přejeme všem, kteří touto trasou 
projedou, příjemný odpočinek na 
nové lavici.             Dohnalová H. 

FREE LITOVEL  

BOBR CUP 09 
ZÁVOD, KTERÝ SE NEVZDÁVÁ 

3.10.2009 
Koupaliště Litovel – 12.00 hod. 



Ve městě Litovli a v místních částech bylo v měsíci září 
2009 zaznamenáno mimo jiné i spáchání těchto událostí: 

Dne 9. září v dopoledních hodinách v prodejně Albert v 
Litovli dosud neznámý pachatel využil nepozornosti zákaznice a z nákup-
ního vozíku jí odcizil kabelku s doklady, mobilním telefonem a finanční 
hotovostí. 

Dne 10. září 2009 v ranních hodinách na ul. Svatoplukově v Litovli byl 
policisty obvodního oddělení kontrolován řidič osobního motorového vo-
zidla, u něhož bylo zjištěno, že mu tato činnost byla zakázána rozhodnu-
tím Městského úřadu Litovel. 

V noci z 12. na 13. září 2009 dosud nezjištěný pachatel rozbil skleně-
nou výplň okna zadních dveří osobního motorového vozidla ŠKODA Fe-
licia zaparkovaného v Litovli na ul. Havlíčkově. 

V noci ze 14. na 15. září 2009 došlo v průmyslové zóně za obcí Naso-
bůrky k odcizení 4 kompletních kol s pneu z přívěsného vozíku. 

Dne 15. září při úklidu rodinného domku v Litovli bylo nalezeno větší 
množství munice, která byla odborně zajištěna pyrotechnickou skupinou 
Policie ČR.                                                                                  Policie ČR 

Plné znění usnesení RML je zve-
řejněno po dobu minimálně 15 dní 
na úředních deskách v ulici Husově 
(na budově knihkupectví) a trvale 
na internetových stránkách města 
Litovel v sekci úřední desky. 

 
63. schůze Rady města Litovel se 
konala dne 27. srpna 2009 

• Rada města revokuje své usnese-
ní a nově schvaluje, aby pro výběr 
zhotovitele na stavbu Litovel – na-
pojení místní části Tři Dvory, byli 
obesláni tito uchazeči: RI-STAV s.
r.o. Tři Dvory 49; Vymětal s.r.o., 
Pavlínka 4, Litovel; MODOS spol. 
s r.o., Masarykova 34, Olomouc; 
GLOBAL s.r.o., Poděbradova 
751/2, Litovel a EKO AGRO-
STAV Přerov, a.s., Tovačovská 
300, Přerov. 

• Usnesení k místní komunikaci na 
Šargouně, Rada města pozastavuje 
plnění tohoto usnesení.   
Rada města souhlasí: 

• s rozšířením pronájmu nebyto-
vých prostor v objektu č.p. 1129 
v ulici Vítězná v Litovli pro Chari-
tu Šternberk, středisko Litovel, za 
stávajících podmínek. Nájemní 
smlouva bude řešena až po převzetí 
objektu od ZŠ Jungmannova. Bu-
dova bude předána za účasti zá-
stupců ZŠ Jungmannova, vedoucí-
ho OŠKS a vedoucí OBH. Správ-

cem budovy a areálu bude 
OBH. 

• s  výstavbou Fotovoltaické 
elektrárny Litovel I a II na po-
zemcích Průmyslové zóny 
(parc.č. 56/36 a 56/37 v k.ú. 
Víska u Litovle a pozemku 
parc.č. 208/14 v k.ú. Nasobůr-
ky). Fotovoltaickou elektrárnu bu-
de stavět firma TENZO s.r.o.  

• s přesunem položek v rámci 
schváleného rozpočtu odboru 
MHaSI 

• s podáním žádosti o odklad ve-
řejné nabídky pozemku; jde o jižní 
části pozemku parc.č. 66/1 v k.ú. 
Chořelice, která je využívána jako 
příjezdová komunikace do areálu 
Správy silnic Ol. kraje. 

• s přípravou a se zřízením skládky 
inertního materiálu na pozemcích 
parc.č. 154/34, parc.č. 154/9 a 
parc.č. 154/40, vše v k.ú. Nasobůr-
ky, a části pozemku vedeného ve 
zjednodušené evidenci jako parc.č. 
176/3 v k.ú. Haňovice, na skládku 
inertního materiálu. Dle předběž-
ných propočtů je kapacita pro ulo-
žení odpadu cca 10 000 m3.  
Rada města vyhovuje: 

• žádosti SDH Nasobůrky o pří-
spěvek na úhradu pohárů a cen pro 
vítězné sbory XI. ročníku Noční 
soutěže hasičských sborů dne 26. 
9. 2009,  poskytnuto 3.000,- Kč 

• žádosti TS Litovel o souhlas 
s nákupem speciálního vozi-
dla – vysokozdvižné plošiny. 
Byly osloveny tři firmy, 
z nichž nejvýhodnější nabídku 
předložila firma EURO-
STROJ SCHLAGER s.r.o. 
Vilémovice – nabídka mon-

tážní plošiny zn. CTE, typ ZED 
19 – cena včetně montáže a DPH = 
1.699.074,- Kč. TS současně žádají 
o souhlas s vyřazením stávajícího 
vozidla AVIA MP 13 – plošina 
z inventarizace majetku. Likvidace 
bude provedena dle doporučení au-
torizovaného servisu.  
Rada města nevyhovuje: 

• Firma Multigate a.s. Olomouc 
žádá o souhlas k umístění videolo-
terních terminálů v provozovně 
Pivnice Myslivna v Litovli. Rada 
města, vzhledem k OZV č. 4/2008 
a velké blízkosti školských zaříze-
ní, žádosti firmy Multigate nevyho-
vuje a nesouhlasí s umístěním vi-
deoloterních terminálů v uvedené 
provozovně.  

• žádosti společnosti HTM Sport s.
r.o. Litovel o rozšíření možnosti 
parkování na nám. P. Otakara 
v Litovli pro r. 2009. Rada města, 
po vyhodnocení situace v parková-
ní, bude uvažovat o záměru abo-
nentních parkovacích karet s par-
kovacími hodinami. 

Rada města schvaluje: 

• uzavření Smlouvy o dílo se spo-
lečností .A.S.A. na zpracování pro-
jektové dokumentace „Terénní 
úpravy, ozelenění a uzavření sklád-
ky tuhého komunálního odpadu 
Nasobůrky – v k.ú. Haňovice, parc.
č. 176/6“ 

• smlouvu o dílo mezi ML a spo-
lečností ARS rozvojová agentura, 
s.r.o. Olomouc – jde o přípravu 
podkladů a zpracování elektronické 
žádosti v programu BENE-FILL 
pro investiční akce „Energetické 
úspory MŠ Gemerská, Litovel“ a  
„Energetické úspory  SOU Litovel 

• uzavření Smlouvy o převodu 
vlastnictví k majetku ČR s ČR – 
Ministerstvem vnitra Praha. Jde o 
vybavení členů JPO ochrannými 
prostředky – zásahová obuv a 
ochranné oděvy.  
Rada města bere na vědomí: 

• rozhodnutí OŽP MěÚ Litovel, že 
pozemky parc.č. 122/1. 122/2 a 
122/3, o celkové výměře 15 966 
m2, v k.ú. Myslechovice, jsou po-
zemky určené k plnění funkcí lesa. 

• zápis ze schůze OV Víska ze dne 
18. 6. 2009, jde o připomínky ob-
čanů k protipovodňovým opatře-
ním. 

• zápis z jednání Kontrolního vý-
boru ze dne 16. 8. 2009.           J.M. 

Městská televize Litovelský INFOkanál  

vysílání v říjnu 2009 

Máte ve své domácnosti výrobky od firmy Tupperware?  
Jste s nimi spokojená, nebo potřebujete poradit  
s jejich užíváním? 

Staňte se hostitelkou!  
Uspořádání domácí párty s Tupperware  
je snadné a zábavné! 
Vše, co musíte udělat, je uvítat hosty ve své domácnosti. 
Pomůžeme Vám vybrat, co by Vás a Vaše hosty nejvíce zauja-
lo. Navíc jako hostitelka se můžete těšit na krásné dárky.   
Pro nezávazné informace a aktuální nabídku nás kontaktujte na:  

tupperware-olomouc@seznam.cz  

premiéry:         středa     7. 10. a 21. 10. v 18.45 hod.  
reprízy:             denně v  6.45, v 11.00 , v 18.45 a ve 23.00 hod. 

 
on-line: http://infokanal.litovel.eu 

 
Litovelský INFOkanál (městské televizní vysílání) mohou přijímat všichni 
TV účastníci napojení na kabelovou TV firmy UPC ČR, a.s. na kanále S9 
(CC 09), v rámci informačního kanálu UPC EXPRESS. Program běží 
v cca 1,5 hodinové smyčce a obměňujeme ho 1x měsíčně. Kazety VHS se 
staršími vysíláními INFOkanálu je možné si zapůjčit v Městské knihovně 
Litovel. Jednotlivé příspěvky jsou ke stažení na webu města. Připomínky, 
názory, nápady, náměty, ale i věcnou kritiku týkající se vysílání můžete 
volat nonstop na telefonní záznamník tel. č. 581 003 467. Informace o kul-
turních, sportovních i jiných nekomerčních akcích a zajímavostech, které 
chcete bezplatně zveřejnit prostřednictvím TV obrazovky ve čteném zpra-
vodajství, sdělte telefonicky či písemně na MěÚ Litovel tel. č. 
585 153 250 (Ing. J. Hlavinka), e-mail: hlavinka@mestolitovel. 



Žijete rádi v Litovli, líbí se Vám tady? Nebo je Vám smutno, když 
přijedete ze zahraniční dovolené či z krásných koutů naší země? A za-
se jste zpátky v té zemědělské lokalitě, kde jde smrad z polí, v lese 
hnijí vyvezená jablka a komposty, plastové lahve se válí v příkopech 
a na břehu Moravy, zanedbané domy a zahrady některých vlastníků či 
vysoké plevele nemalebně lemující cesty...  

Jsme malé ospalé městečko, tak jako řada obdobně velkých měst u 
nás? Jsme to, co nám ukazuje ve svých filmech pan Troška? Dá se ří-
ci, že ano, ale dnes už to u nás chceme mít hezčí! 

Naše rybníky a gymnázium, nová škola, parky - to přece není prů-
měr, to je krása. Co tak opravit, vyčistit, uklidit to, co nám město a 
okolí hyzdí? Co tak být mimo průměr a mít vzhled těch pěkných měs-
teček nebo lázní, perel na Moravě. Mít radost z toho, že naše návštěva 
bude zírat překvapením a závidět, v jak pěkném místě bydlíme. 

Hlavní břemeno udržování pořádku a péče o vzhled města nesou 
Technické služby - děkujeme jim za nelehkou a často nepříjemnou 
práci. Není ale v jejich silách a možnostech udržovat vše stále ve 
100% stavu, zejména ale nemohou řešit nedostatky, které jsou na sou-
kromých pozemcích. Pokud bychom si každý před svým domem  
„zametli“, zůstalo by jim více času na další aktivity - květiny do ulic, 
častější sečení zeleně, likvidace plevelů, rychlá náprava škod způso-
bených vandaly a řidiči... 

Ve městě Litovli a v místních částech jsou nadšenci, kteří se o to 
snaží. Vzhled obce je přece věcí veřejnou. Myšlenka - Ukázněme se, 
jednodušší je nepořádek nedělat než ho uklízet - by měla být motivu-
jící pro nás všechny a po celý rok.  

Je třeba ukázat na ta místa, která postrádají péči majitelů nebo jsou 
znečišťována lajdáckými spoluobčany. Proto se Litovelské noviny a 

Infokanál rozhodly přispět svým dílem k nápravě věcí, a to pravidel-
nou rubrikou, která bude zveřejňovat nejen smutné a zanedbané kou-
ty, ale i místa, o která je vzorně pečováno. Prostřednictvím pravidelné 
rubriky chceme uveřejňovat i reakce spoluobčanů, hledat pomoc a 
spolupráci. Cíl bude jeden - měnit vzhled města a obcí k lepšímu, tak, 
aby byly milým a příjemným domovem pro nás a naše děti. 

 K těm, kterým není lhostejné naše životní prostředí, a kteří se hod-
lají v tomto směru angažovat a hledat nápravu, patří Jarmila Cholin-
ská, Helena Kaštilová, Radomír Studený (Správa CHKO), Pavel Sova 
(Dům dětí a mládeže), komise životního prostředí MěÚ - Zdeněk Po-
tužák, Pavel Veselý, Jan Dostál, Kamila Pajonková, Jiří Masopust, 
Zdeněk Rozsypal. 

Kontaktujte nás, chceme poukázat na to, co se ve městě děje – ten-
tokrát v oblasti životního prostředí, chceme zveřejnit nepořádky nebo 
vyzvednout pěkná místa. Uvítáme každou připomínku, za každé upo-
zornění budeme rádi. Napomůžete i tím, že nebudete lhostejní. 

Redakce Litovelských novin, Jana Motlová, tel. 585 153 147, e-mail 
litovelskenoviny@mestolitovel.cz 

Městská televize Litovelský infokanál, Jaromír Hlavinka, tel. 
585 153 250, e-mail: infotv@centrum.cz 

Samozřejmě je nadále vhodné kontaktovat také, zejména v naléha-
vých nebo závažných případech, Správu CHKO, odbory životního 
prostředí nebo MHaSI MÚ Litovel a dle potřeby i Městskou policii. 

Vlak motorák troubí, hodiny na věži odbíjejí čas, kohouti kokrhají… 
Malé dítě má ze všech těchto zvuků radost a zvesela je opakuje… horší je 

to s příslušníky generace střední a starší, jakékoliv zvuky jim připadají ne-
vhodné, obtěžující. Čas od času musí proto na radnici řešit i takovéto problé-
my, zvuky, které patří k běžnému životu některým z nás vadí… 

 
K těm momentálně aktuálním problémům patří troubení litovelského 

motoráku u přejezdů. České dráhy v dobrém úmyslu zlepšit spojení k 
vlakům na Červenku zavedly další spoje, což jistě část veřejnosti uvíta-
la, ale co ti, kteří si v blízkosti tratě koupili nebo postavili rodinný dům, 
a teď jim houkání vadí? Každý, kdo kupuje nemovitost, musí vědět, v 
jakém stavu a v jaké lokalitě dům kupuje. Co říci na to, když si občané 
zakoupí dům v blízkosti železniční tratě, dodatečně zjistí, že tady troubí 
vlak, a neváhají to řešit přes místní samosprávu? Každý musí nést i ne-
gativní stránky svých rozhodnutí, takový je život. Pokud si kupující ne-
zjistili všechny okolnosti s bydlením v domě spojené, je to logicky je-
jich problém.  

 
Houkání vlaku není samoúčelné, nehody na nechráněných železnič-

ních přejezdech jsou dosti časté. Pokud by dráhy instalovaly závory, 
bezpečnostní vyzvánění také nadělá dost hluku a opět by tady mohly 
být další stížnosti, tentokrát na vyzvánění světelné signalizace... 

Co říci k názoru, ať tady tu trať zruší a jezdí autobusy? Nahradit eko-
logickou dopravu tou neekologickou. Navíc trať neslouží jen Litovli, je 

tady i pro další obce regionu, kterým zajišťuje spojení se světem. Co 
peněz stojí opravy silnic, dnes už beztak přetížených? V porovnání  
s tím je provoz tratě levný. Trať, kterou tady kdysi naši předkové posta-
vili a která přinesla rozvoj regionu teď budeme rušit, protože někomu 
vadí houkání vlaku… I dnes trať slouží například firmě Tenzo, která 
jinak začne využívat k přepravě kamiony. Trend by měl být opačný: nu-
tit místní podniky, aby dopravu po železniční trati využívaly co nejvíce, 
ve snaze uchránit naše životní prostředí.                       Redakce rubriky 

Půjčky z fondu rozvoje bydlení 
poskytované dle Zásad o vytvoření a použití účelových prostředků 

FRB (8. kolo) 
 

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. 

21denní lhůta pro podání žádostí o půjčku běží  
od 12.10. do 2.11.2009  

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

 
Půjčky jsou určeny pouze majitelům bytů a domů. 

Podrobnější informace spolu s žádostí o půjčku můžete získat denně u 
Mgr. Kateřiny Fišrové, 1. poschodí, dveře č. 24, tel. 585 153 126 

Jako první v rubrice uveřejňujeme zanedbanou parcelu na Sušilo-
vě ulici – viz fotografie vpravo. Neštěstím je, že se navíc stala úto-
čištěm lidí bez domova, kteří okolí obtěžují hlukem, zápachem, 
hromadí tady odpady. Nešťastná je z nich obyvatelka sousedního 
domu, o takovéto sousedství by asi nestál nikdo z nás.  

Majitel pozemku nám k tomu sdělil: „Situaci s bezdomovci by 
měla řešit policie. Bojím se na pozemek chodit. Pozemek jsme zdě-
dili, svého času jsme ho vyčistili a vyvezli hromady odpadů. Dnes 
jsou tady odpady znovu. Oplocení pozemku by stálo více, než kolik 
se utrží prodejem parcely, myslím, že o takovouto parcelu u silnice 
by nikdo nestál. Je mi líto, že zde taková situace nastala, ať si kaž-
dý zamete před svým prahem. Po zvážení všech okolností dáme na 
vědomí, že parcelu prodáváme.“                             (foto Komise ŽP) 



Pátek 4. září začal jako každý školní den: ráno v osm hodin jsme se 
shromáždili v naší třídě. Pak už jsme ale hned odešli do šaten a odtud 
rovnou na fotbalový stadion. Všichni jsme se těšili na dravce, které nám 
mělo předvádět sdružení ZAYFERUS. Počasí nám až na malé sprchnutí 
celkem přálo.  

Na místě nám pořadatelé sdělili, že si nejdříve půjdeme poslechnout 
odbornou přednášku o ptácích sokolovitých. Po přednášce následovaly 
kontrolní otázky. To proto, jestli jsme dávali pozor. Naši žáci měli štěs-
tí, jelikož znali správné odpovědi na otázky sokolníků a odpovídali dost 
hlasitě. Sokolníci je slyšeli jako první a za správné odpovědi jim věno-
vali pexeso s obrázky dravců a někteří také dostali možnost vypouštět 
dravce a nechat si je přilétnout na ruku.  

 

Ovšem předtím jsme všichni ještě zhlédli ukázky výcviku, například 
s orlem bělohlavým nebo s karančem jižním, který raději chodí, než lé-
tá. Zajímavé u něho je také to, že při lovu mu zobák zežloutne, jinak ho 
má oranžový.  

Pak už následovalo to, na co jsme se všichni těšili. Sokolníci zavola-
li: „Sponzor!“ A to bylo znamení pro Petru Mazuchovou z 8. B, která 
měla vypouštět sokola. Posadili jí sokola na rukavici a ona zavolala:  
„Sokole leť!“ A aby se vrátil, měla zavolat: „Sokole, vrať se!“ Jenže so-
kol jí k její smůle uletěl. Už se počítalo, kolik ji to bude stát, ale nako-
nec se sokol přece vrátil. Pak sokolníci zavolali: „Oběť!“ – To jsem byl 
já. Sešel jsem dolů před tribunu, dali mi rukavici a kus masa, to proto, 
aby se dravec navnadil. Pak jsem zavolal: „Pačes!“ a sup přiletěl a sedl 
si mi na ruku. Byl to zajímavý zážitek. 

Na závěr jsme ještě zhlédli ukázky lovu s obrovským supem hodyche-
rie, který má rozpětí křídel až tři metry. Celý program se nám moc líbil. 

Za 6. B sepsal Petr Komárek 

Do školního roku 2009-2010 vstoupila naše škola pod novým vede-
ním. Ředitel Mgr. Václav Hrubý odešel  do důchodu a na jeho místo 
nastoupila nová ředitelka Mgr. Eva Hrachovcová. S ní přišla do školy i 
nová zástupkyně ředitele Mgr. Milena Jindrová. Nové vedení určitě také 
znamená nové nápady, nové podněty a novou energii.  

Naše škola je sice co do počtu žáků menší, ale na druhou stranu 
umožňuje individuální přístup k žákům a můžeme říct, že jsme školou  
„rodinného typu“, kde se všichni dobře známe. To, že sídlíme v krásné 
historické budově neznamená, že nejsme moderní. Najdete u nás odbor-
né učebny, například učebna fyziky, učebna hudební výchovy, výtvarné 
výchovy a učebna přírodopisu i se ZOO koutkem. Máme také  velmi 
dobře vybavenou počítačovou učebnu, kde se všichni žáci mohou nau-
čit práci s počítačem. Také máme dvě třídy zařízené interaktivní tabulí a 
celá škola je připojená na internet.  

Tak se mohla Jungmannova škola ihned po nástupu ředitelky Evy 
Hrachovcové stát školicím střediskem pro další vzdělávání učitelů 
v oblasti e-laerningu. Do tohoto vzdělávání se zapojili samozřejmě i na-
ši učitelé. Tři naši učitelé už pracují v tříletém projektu, kde se učí tvořit 
výukové interaktivní programy a ty následně využívají při práci s dětmi. 

 Žáci mají také možnost využívat bohatou nabídku různých kroužků a 
mimoškolních aktivit. Jen je škoda, že ani děti ani rodiče zatím nemají 
zájem naučit se aspoň základy němčiny jako dalšího cizího jazyka. Ale i 
tak čeká nás i děti spousta práce a doufejme, že i trocha zábavy. Určitě 
plánujeme zajímavé akce a školní projekty. Novinky ze života školy i 
práce našich žáků najdete na webových stránkách www.zsjl.cz  

 Přeji dětem, rodičům i učitelům, aby byli v naší škole spokojeni a 
všechny úkoly, které je čekají, dobře zvládli.         Mgr. Vlasta Vaňková 

Přijměte pozvání na akce, které se uskuteční v tradičním  
Týdnu knihoven od. 5. do 11. října  

– letos s mottem „Knihovna mého srdce-TOP 12“.   
Po celý týden bude platit čtenářská amnestie!   
Proběhne další kolo oblíbené soutěže Chytrolín s podtitulem TOP 12 

a pro děti bude také připraveno v rámci celostátní aktivity knihoven 
VŘSČ – tedy Velké říjnové společné čtení. Dětem budou číst litovelští 
divadelní ochotníci z knížek, které se umístily mezi 12 nejoblíbenějšími 
tituly televizní ankety Kniha mého srdce. 
Číst budeme v oddělení pro děti – bližší informace v knihovně. 
 
U příležitosti Týdne knihoven vyhlašujeme literární soutěž o ceny 

pro všechny kategorie čtenářů, děti i dospělé „Moje TOP 12“. 
Napište krátký volný literární útvar, (max. 1 strana A 4), na jaké-

koli téma - společným jmenovatelem je TOP 12, tedy pomyslný žeb-
říček vašich názorů, zážitků, událostí, hodnot, vzpomínek apod.  

Nejlepší práce budou odměněny a se souhlasem autora zveřejněny – 
uzávěrka 31. října. 

 
Těšíme se na všechny návštěvníky a účastníky říjnových akcí 

v litovelské knihovně.                                                                       L. F. 

V sobotu 12. září se naplnily osudem vyměřené dny moudrého, laska-
vého a velkorysého člověka, prvního porevolučního ředitele Gymnázia 
Jana Opletala v Litovli Stanislava Sládečka. Až do dne posledního roz-
loučení, které se konalo ve čtvrtek 17. 9. 2009 ve Šternberku, sděloval 
černý prapor před budovou gymnázia, že ve věku 75 let navždy odešel 
muž, který gymnázium řídil v letech 1964 – 1970 a jenž se znovu do 
Litovle vrátil na místo ředitele v letech 1992 – 1997. Svými kolegy i 
studenty byl respektován, obdivován a milován. 

Jako inspirativní odkaz dalším generacím učitelů znějí Sládečkova 
slova v jeho článku (pro almanach ke 100. výročí školy). Vzpomínání 
snad trochu nostalgické: ,,…..ideální škola – oproštěná od nudy a su-
chopárnosti, kde cílem je co nejvíce naučit a ne nachytat studenta nepři-
praveného. Měla by být místem, kde vládne vzájemná důvěra a pocho-
pení, kde vysoká náročnost není spojena se stresy, místem, kde je pro-
stor pro radost i pro vtip a humor. Jistě, škola není estráda a jen těžko 
lze požadovat, aby se žáci při vyučování sloves nebo probírání logarit-
mů prohýbali smíchy. Jestliže však učitel vstoupí do třídy s pochmur-
ným výrazem, jako by mu pomřelo celé příbuzenstvo nebo jako by byl 
právě svědkem zkázy Titaniku, jen těžko se mu podaří navo-
dit atmosféru pohody a tvořivé iniciativy…..“ 

Stanislav Sládeček zůstává v našich srdcích a vzpomínkách.  
RNDr. Jitka Krausová, ředitelka gymnázia 

Sdružení Stavíme Ekologicky spolu s Ministerstvem životního pro-
středí a Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR již posedmé udělili ce-
ny vybraným stavbám, které jsou přínosem pro ekologii. Mezi oceně-
nými stavbami byla letos i realizovaná Rekonstrukce městského parku 
v Litovli. Ocenění na Ministerstvu životního prostředí za Město Litovel 
převzal starosta města Dr. Vojtěch Grézl, cenu získal i realizátor pro-
jektu IDOP Olomouc. 

 
Město Litovel připravuje pro občany akci Litovelské parky po torná-
du – procházka parky s doprovodným slovem. Akce se uskuteční  
10. října 2009, sraz účastníků před budovou GJO v 9.00 hodin.  
Průvodcem parky bude vedoucí OŽP MěÚ Litovel Pavel Kurfürst. 

Český svaz chovatelů – ZO Litovel I. vás zve na 

Okresní výstavu drůbeže  
a místní výstavu králíků,  

holubů a exotů 
pořádanou ve dnech 9. – 11. října 2009 

v Chovatelském areálu naproti marketu Billa v Litovli  
Výstava je veřejnosti přístupná: pá 14 -18, so 8 – 17, ne 8 –14 hod.  

  Bohatá tombola         Občerstvení zajištěno   Vstupné 20,- Kč 



3. října             Turnaj ve stolním fotbálku pro děti a mládež – začá-
tek ve 13.00 hod. v Klubu mladých (bývalé agitační středisko), Sušilova 
ul. Pro všechny účastníky připraveny drobné odměny. Přihlášky do 1. 
října v Klubu mladých. Startovné 10,- Kč.              Šárka Grunová, DiS.  
24. října           Volejbalový turnaj  - sportovní klání smíšených druž-
stev (4 + 2). Prezence ve 12.00 hod., sportovní hala v Litovli, podmín-
kou je zaplacení zálohy ve výši 300,- Kč nejpozději do 21.10. Tel.
spojení 605 713 817 – paní Odstrčilová              Mgr. Ivona Odstrčilová  
Podzimní prázdniny s DDM  
28. října           Pouštění draků a házedel - sraz v 9.00 hod. v Litovli  
u koupaliště. Házedla a draky s sebou.              Hedvika Weberová, DiS. 

29. října            Výlet do ZOO Kopeček u Olomouce - sraz účastníků 
je v 7.40 hod. na autobusovém nádraží v Litovli. Návrat do 16 hodin. 
Cena za dítě je 150,- Kč.                                                  Ing. Pavel Sova  
29. října            Výlet do aquaparku v Olomouci - sraz 8.00 hod. u 
DDM v Komenského ul., návrat 16.10 hod. Cena 270,- Kč zahrnuje do-
pravu, oběd, vstup. Je nutné nahlásit se předem. Mgr. Ivona Odstrčilová  
30. října            Bowling, výlet do Choliny - muzeum ořezávátek. Sraz 
v 8.00 hod. u DDM v Komenského ul., cena 160,- Kč zahrnuje vstupné, 
dopravu a občerstvení. Nahlásit se předem.        Mgr. Ivona Odstrčilová  
31. října            Výměnná setkání železničních modelářů. Nádraží ČD 
v Července od 7.00 hod. Pronájem stolu 20,- Kč, vstupné: děti 5,- Kč, 
dospělí 10,- Kč.                                                    Mgr. Ivona Odstrčilo-
vá  
Odlet vlaštovek pro ŠD - skládání papírových vlaštovek. Termín na zá-
kladě domluvy.                                       Mgr. Ivona Odstrčilová  
Podzimní krása – vyhlášení výtvarné soutěže. Určeno MŠ, ŠD, ale i 
jednotlivcům. Výtvarné práce je třeba odevzdat do 13. 11. 2009 v DDM 

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

tel., fax: 585342448, ddmlitovel@ddmlitovel.

Program na měsíc říjen 

Je 24. června a vydáváme se na náš letní tábor ve Vidnavě, abychom 
zkontrolovali jeho připravenost na sezónu a dopilovali detaily, jako popis-
ky pracovišť v kuchyni, kam co uskladnit a podobně. Všechno je v nejlep-
ším pořádku a tábory mohou začít. 

V sobotu 27. 6. mě však probudil telefon od našeho správce, který ozna-
muje, že tábor byl přívalovou vodní vlnou vysokou jeden a půl metru sme-
ten a zdevastován tak, že budeme nejspíš nuceni všechny pobyty zrušit. 
Jeden můj statečný známý se vypravil škody zmapovat a vyfotografovat, 
když mi fotografie přivezl, vyrazily mi dech. Takovou spoušť jsem oprav-
du nečekala. 

V sobotu a neděli stále prší, od pondělí se počasí umoudřilo a vyslali 
jsme auto, aby zachránilo alespoň lůžkoviny zasažené vodou a bahnem a 
odvezli je do čistírny. Do středy jsme zorganizovali první skupinu kamará-
dů, vyrazili do tábora a začali uklízet kuchyň, jídelnu, sprchy, záchody, 
vlastně celý tábor. Mimo to si potřebujeme udělat komplexní obrázek, 
jestli sezónu zahájit nebo zrušit. Místní krizový štáb nám poskytl velkou 
pomoc - pitnou vodu, čisticí prostředky a další pomůcky pro úklid. Vid-
navská Charita nám začala bezplatně dovážet teplé obědy. Ve čtvrtek se 
přidali další brigádníci a od pátku přijelo pár správných chlapů, kteří se 
ujali prací fyzicky náročnějších.  

Největší obětavost projevil náš správce, který, ač sám doma také vyto-
pen, věnoval veškeré síly táboru a jeho zprovoznění. Neméně sil věnovali 
táboru naši přátelé ze Šumperka, a celou tu dobu a posledních několik dní 
sami dva kluci od nás, kteří s panem správcem dokončili poslední práce. 
To všechno se odehrálo během 14 dnů a nikdo nevěřil, že by se náš tábor 
s integrací postižených mohl konat na obvyklém místě.  

15. července přijíždíme na tábor s tím, že máme pořád ještě v rezervě 
nabídku ubytování v sousedním táboře. Na místě jsme se rozhodli, že nic 
už pobytu v našem táboře nebrání a můžeme se sem i s našimi postižený-
mi kamarády nastěhovat a podstoupit plavbu za piráty všech zemí až na 
sám konec světa. Byli jsme unavení, ale děti byly skvělé a jakoby tušily, 
co jsme před táborem absolvovali, byly to ty nejhodnější děti, jaké kdy 
s námi na táboře byly. Jediné, co nás po celou dobu sužovalo, byla mračna 
komárů, připadalo nám, že čím více repelentů používáme, tím jsme pro ně 
chutnější.  

Něco přes sto lidiček si těch jedenáct dnů krásně užilo a velice se těší na 

příští rok, že se na stejném místě a se stejnými lidmi zase setkají a užijí si 
ve společnosti starých i nových známých. Mám je všechny moc ráda, malé 
i velké, ty, kteří se jedou rekreovat, i ty, kteří dělají všechno pro to, aby 
tábor proběhl tak, jak má a ke všeobecné spokojenosti. 

Já však ještě doteď, již nějaký čas po táboře nevím, jestli se těšit mohu. 
To napětí bylo příliš velké. Cítím obrovský dluh ke všem, kteří se úklidu 
tábora účastnili, a také vím, že jim nikdy nemohu splatit tu obětavou po-
moc a být jim dost vděčná. A také vím, že nemohu tábor zabezpečit tak, 
aby se tato pohroma již neopakovala. Povodí Odry, které má Černý potok 
(opravdu jen potok) na starost, totiž nenaslouchá rozumným návrhům, 
které by situaci alespoň částečně vyřešily a vede si svou, že vymleté břehy 
pouze uvede do původního stavu, vykácí pár stromů, které táboru posky-
tují trochu vzácného stínu, ale nic jiného dělat nemůže. Prý někdy někdo 
zařadil Černý potok do kategorie „neregulovaný tok“ a naši louku dal do 
šuplíku „záchytná plocha pro povodňové vody“. Prý!? 

Najde se někdo, kdo může pomoci? 
Mgr. Jana Čekelová, ředitelka DDM Litovel  

NOVĚ OTEVŘENÁ PROVOZOVNA  

V LITOVLI NA PALACKÉHO ul. 34.  
 

PROVÁDÍME KOMPLETNÍ SERVIS  

VÝMĚNY AUTOSKEL PŘES POJIŠŤOVNY 

ZDARMA 

TEL. 585 154 631 MOB. 724 158 043 

Soutěž pokračuje!  Opět fouká vítr ze strnišť,
zřejmě díky tomu máme rekordní počet soutěží-
cích – 22. Výherci jsou: paní Miloslava Pěruš-
ková a Libuše Vařeková z Litovle, Hana Krum-
niklová z Vísky. Blahopřejeme! 
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. 



Od 1. srpna je do funkce ředitelky Základní 
školy, Jungmannova ulice v Litovli, jmenová-
na paní Mgr. Eva Hrachovcová. Řízení školy 
převzala od pana Mgr. Václava Hrubého, který 
po dlouhodobém vedení školy (od r. 1991) 
odešel do zaslouženého důchodu. Rodiče dětí 
školou povinných mohou paní učitelku Hra-
chovcovou znát z jejího působení na Základní 
škole Vítězná, role ředitelky školy je však pro 
ni nová.  

 
Co prozradíte našim čtenářům ze svého cur-

riculum vitae? 
Myslím, že nejkratším slovem se dá říct, že 

jsem prostě „Litovelačka“. Absolvovala jsem 
tady základní školu i gymnázium a ráda na obě 
školy vzpomínám. Na přírodovědecké fakultě 
Univerzity Palackého jsem vystudovala obor 
matematika – zeměpis a pak už během praxe 
informatiku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlí-
ně a vzdělání pro speciální funkci ICT koordi-
nátora ve škole na Mendelově Univerzitě 
v Brně. Práce s dětmi mě „chytila“ už na gym-
náziu a pokračovala jsem v ní v organizaci 
Český skaut a junák několik let až do mateřské 
dovolené. Krásné roky plné táborů a dobro-
družství ve mně zanechaly nesmazatelnou sto-
pu v podobě mnoha přátelství.  

 
Základní škola Jungmannova měla odlouče-

né třídy 1. stupně a to na Vítězné ulici. Vy jste 
hned po nástupu do vedení školy jako první 
rázně vyřešila sloučení všech tříd pod jednu 
střechu. Jaké to přinese výhody? 

Především jsem na toto rozhodnutí nebyla 
sama, pomohli mi k němu noví kolegové ze 
školy ať už učitelé nebo provozní pracovníci. 
Díky jejich podpoře a pomoci jsem mohla od-
loučené třídy přestěhovat. Touto cestou jim 
ještě jednou děkuji za pomoc. Ve velmi krátké 
době pomohly se stěhováním i Technické služ-
by za podpory Města Litovel. 

V budově na Jungmannově ulici mohou děti 
v současné době využívat dvě mediální učebny 
s interaktivními tabulemi, počítačovou učebnu, 
ale také třeba větší tělocvičnu, kuchyňku a 
hřiště. Zjednoduší se například také systém ob-
sazování tříd pedagogy, suplování, ušetříme za 
údržbu budovy, energie apod. Věřím, že se tím 
zlepší i komunikace mezi jednotlivými třídami, 
vedením a pedagogy. 

 
Velmi dobře znáte provoz školy na Vítězné, 

jaké jsou podle Vás přednosti Základní školy 
Jungmannova?  

Nerada bych vyvolávala spory s mým býva-
lým působištěm, na Vítězné pracují mí bývalí 
kolegové, jejichž práce si velmi vážím. A vě-
řím ve vzájemnou spolupráci v budoucnosti. 
Ale už za tak krátkou dobu vidím tyto výhody 
a navíc snad díky naší práci budou jen přibý-
vat. Základní škola Jungmannova s menším 
počtem žáků jak ve třídách tak v celé škole 
umožňuje přistupovat k žákům individuálně, 
umožňuje pedagogům poznat lépe možnosti a 
povahu žáků. Je příjemné skoro všechny žáky 
znát jménem, vidět za jmény osobnosti s vlast-
ním projevem a názorem, seznámit se s jejich 
rodinným zázemím. Doufám, že úzká spolu-
práce s Rodičovským sdružením a rodiči ve 
formě různých akcí pro děti a jejich rodiny bu-
de více osobní než ve velké škole. Klima staré 
budovy je velmi příjemné a stabilní, není zde 
problém s větráním nebo horkem ve třídách. 
Práce všech žáků i pedagogů probíhá ve vět-
ším klidu a pohodě.   

 
Školy vyučují podle vlastního školního vzdělá-

vacího programu a mají tak možnost více se 
profilovat, odlišit od ostatních základních škol. 
V ZŠ Jungmannova to byl program „Učíme se 
vzájemné komunikaci... doma i ve světě“. Bude-
te pokračovat v nastaveném programu nebo má-
te jiné záměry? 

 Ve školním vzdělávacím programu nabízí-
me výuku angličtiny od první třídy a na dru-
hém stupni od 6. ročníku pokračování v dalším 
cizím jazyce nebo v rozšířené výuce informati-
ky. Zatím žáci v 6. ročníku volili hlavně rozší-
řenou výuku informatiky. Doufám, že profilace 
na výuku jazyků bude v budoucnosti pro žáky 
a rodiče více atraktivní a výuku jazyků si od 6. 
ročníku zvolí. 

 
Přejeme Vám v nové funkci hodně úspěchů. 

Rodičům doporučujeme, aby umístění dítěte 
v té které škole vždy dobře uvážili a seznámili 
se s tím, co škola nabízí. I stará poctivá školní 
budova má své přednosti. 

 
Děkujeme za rozhovor.   

Také Mateřská škola na Gemerské ulici má 
novou paní ředitelku; po odchodu paní Marie 
Číhalové na zasloužený důchod vyhrála kon-
kurzní řízení do vedoucí funkce paní Irena 
Blektová. Jde o největší školku ve městě s jed-
ním odloučeným pracovištěm na Kollárově 
ulici.  

 
Jak dlouho působíte v MŠ Gemerská v Lito-

vli? Co ještě prozradíte ze své životní dráhy? 
Na MŠ Gemerská jsem nastoupila k 1. 1. 

2005. Pocházím z Litovle, ale profesně jsem 
27 let působila na Bouzovsku (Podolí, Luká a 
Bouzov). Do Litovle jsem se ale neustále vra-
cela za svými rodiči a také za svými zálibami 
(hudba, zpěv, volejbal).  

 
Na škole jste působila i před jmenováním do 

funkce a provoz mateřské školy velmi dobře 
znáte. Dá se na provozu školek, který byl bez-
problémový, ještě vůbec něco vylepšit? 

Díky odstupující ředitelce Marii Číhalové, 
která se s provozními peripetiemi a hlavně  
s povodněmi zdárně potýkala, se skoro bezpro-
blémovým stal. Ale vždycky se najde něco, co 

potřebuje opravit, vylepšit…, na všem hlodá  
„zub času“ a naše školka na Gemerské (od r. 
1968) a školka na Kollárově ulici si rekon-
strukci vyžaduje. Díky zřizovateli Městu Lito-
vel již započala rekonstrukce oken na Gemer-
ské a zahrady na Kollárově.  

 
Stačí kapacita školky nastupujícím silnějším 

ročníkům narozených dětí? 
V dosavadní praxi kapacita vždy stačila a i 

pro tento školní rok bylo vyhověno všem žada-
telům. 

 
Jak se Vám daří skloubit práci ředitelky  

s Vaším velkým koníčkem – působením  
v Kantice – a to přímo v roli sbormistryně? 

Děti mám již odrostlé, a tak moje vytížení po 
práci a o víkendech mi potíže nepůsobí. Ba na-
opak, mám život pestřejší a díky zálibám, které 
se mi s přestěhováním do Litovle rozrostly o 
vyjížďky na kolech a horskou turistiku, tak do-
bíjím své tělesné baterky. 

 
Už se Vám stalo, že dítko, které jste pěstovala 

ve školce jako pěvecky nadané, se stalo členem 
Kantiky? Nebo se to může stát až za pár let? 

A víte, že ano? V sopránu zpívá Pavla To-
mášková, která se vdala do Litovle a patří mezi 
první děti, které jsem měla ve školce v Podolí. 
Ze současného působení v Litovli by se tak 
mohlo stát případně až po roce 2016. Jejda-
nánku, to už budu skoro v důchodu!   

  
Děkujeme za rozhovor a přejeme samé úspě-

chy jak v práci, tak i ve sborovém zpěvu.   
Stránku připravila J. M. 



Jednou z atrakcí pro návštěvníky Litovelských slavností bývá tradičně věž radnice. Letos byla v jejích pro-
storách uspořádána výstava jednak o CHKO Litovelské Pomoraví a jednak o historii radnice a věže; ta 
mohla být uskutečněna díky vstřícnosti a poskytnutí dokladů ze sbírkového fondu z Vlastivědného muzea 
Olomouc i místních nadšenců pro historii. Zaujal kupříkladu zvon z roku 1724, instalovaný ve věži radnice 
a ve své době sloužící pro ohlašování možného nebezpečí, jakým býval požár, přírodní katastrofy….Ve vý-
chodní pavláčce věže jsou dosud dochovány dva závěsy, na kterých zvon visel. Jestlipak na něj tady někdy 
na zkoušku zvonili? (proběhla zkouška sirén...právě proběhla zkouška sirén…) 
Zejména část výstavy o historii věže je zajímavá tím, že přináší historii věže v ucelené, i obrazové podobě. 
Výstava tady bude pro návštěvníky a milovníky historie ponechána celý rok.                                            Red. 

K ceněným průmyslovým památkám Litovle patří Umělecký válcový mlýn pana Staroštíka. Mlýn si v letoš-
ním roce připomínal své dílčí výročí, a to 100 let provozu turbíny – viz fotografie vlevo nahoře. U příleži-
tosti oslav ho navštívilo a poutavý výklad majitele mlýna si vyslechlo kolem 75 návštěvníků; tentokrát se ko-
nala ve 13.00 hodin jen jedna prohlídka mlýna. 

Je za námi další, již VI. ročník Litovelských slavností. Ty letošní byly 
programově nejnabitější a taktéž nejnáročnější na organizaci. Snažili jsme 
se zakomponovat několik novinek a dle odezvy návštěvníků soudíme, že 
byly milým zpestřením celé akce.  
Program je vždy složen z desítek vystoupení, na kterých se podílí několik 
složek a aktérů, bez kterých si slavnosti už ani nedovedeme představit. 
Velký dík tedy patří všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci programu.  

Děkujeme Muzeu Litovel, Kynologickému klubu Litovel, tanečním 
skupinám při DDM Litovel, ZUŠ Litovel – panu Škrabalovi a Pánkovi, 
TS Styl Uničov, Mažoretkám ze ZUŠ Mohelnice, PS Úsvit při ZŠ Jung-
mannova, OS Kirri, Paintball Na Pindě, firmě Bufur, panu Staroštíkovi, 
Pivovaru Litovel, panu Standovi Veselému se skupinou, motorkářům, 
skupině Noaco a Fan Tajm, Hanácké Mozece… Za prezentaci a ukázky 
práce děkujeme Vězeňské službě Mírov, Hasičskému sboru Litovel, ry-
bářskému spolku, modelářům. 

Za technickou pomoc při zajištění akce děkujeme všem pořadatelům, 
dále TS Litovel, MK Litovel a společnosti Strabag. 

Velké poděkování patří sponzo-
rům, kteří i přes nepříliš stabilní 
ekonomickou situaci opět tuto tra-
diční akci podpořili. Děkujeme spo-
lečnostem: Tenzo, Adriana, Stra-
bag, Head, Česká spořitelna, Kim-
berly Clark, Auto Hlaváček, Car-
man, Pento, Miss Cosmetic, Zelík 
Trans, VHS Čerlinka, MTS, Zahra-
da Olomouc, Hajdo, Carman Home, 
Kryl s.r.o., Lahůdky Hejný, Jiří Va-
něk Hutní materiál, .A.S.A. Litovel. 
Zvláštní poděkování Olomouckému 
kraji a Městu Litovel za podporu a 
poskytnutí zázemí.  

Největší poděkování patří Vám – 
návštěvníkům, kteří jste se došli po-
bavit.                                      
Za BAVI Litovel Kamila Matečková  

Z oficiálního zahájení slavností – kromě představitelů Města se ho 
účastnily významné osobnosti – senátor Karel Korytář, předseda Po-
slanecké sněmovny Miloslav Vlček, delegace z družebního města Re-
vúca (SR). Delegace ze Slovenska vysoce cenila naše možnosti při po-
řádání městských slavností.        Fota na této straně: Navara, Motlová 



Rocková kapela Turbo působí na hudební scéně neuvěřitelných 28 let. 
Chytlavými písněmi, které se staly evergreeny, doslova dobývala velké 
sály, kluby, ale i venkovské zábavy. Stala se vzorem pro mnohá hudební 
seskupení a její skladby se hrají při různých příležitostech až do dnešních 
dnů a troufám si tvrdit, že ještě dlouho se hrát v budoucnosti budou. 

Největší úspěchy kapela sklízela v letech 1985 – 1988, kdy se pokaž-
dé umístila na medailových příčkách tehdy uznávané ankety „Zlatý sla-
vík“. Po sametové revoluci se kapela na krátký čas odmlčela, aby se o to 
slavněji vrátila opět na scénu. 

Dalším mezníkem, bohužel tragickým, je předčasný odchod zpěváka 
Richarda Kibice do muzikantského nebe v roce 2003. Ale koncerty a 
turné jedou dál... V roce 2006 slaví kapela 25 let a rozhodla se vydat 
první DVD se záznamem říjnového koncertu v Plzni. DVD vychází  
v dubnu 2007 a již za dva měsíce je v prodejnosti „zlaté“ a další rok  
v dubnu už je „platinové“. Po úspěchu prvního DVD začíná Turbo pra-
covat na druhém - TURBO Rarity 2009. Skupina letos také podpoří 
podzimní koncerty rockové legendy Suzi Quatro - 28. 10. 2009 v Che-
bu a 29. 10. 2009 v Pardubicích.  

Městský klub Litovel vás zve na vynikající koncert legendární kapely, 
který se koná v pondělí 2. listopadu v 19 hod. ve Velkém sále Záložny v 
Litovli. Těšte se na hity: Přestáváš snít, Díky a já jdu dál, Chtěl jsem 
mít, Hráč, Láska z pasáží, Bílá hůl a zazpívejte si s námi.  

Sestava: Petr ŠŤASTNÝ (baskytara), Miroslav CHRÁSTKA (zpěv, 
kytara), Jiří LANG (zpěv, bicí) a Martin LAUL (klávesy). 

Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč. Vstupenky si můžete 
zakoupit v pokladně Městského klubu Litovel (www.mklitovel.cz) nebo 
v TIC (Bavi).                                                                                    -MK- 

Široké téma je název říjnové výstavy, na kterou vás zveme do Výstav-
ní síně Městského klubu. Jan Hrachovina tady představí své dílo volné 
tvorby: obrazy, plastiky, ale také užitou grafiku a serigrafii v širokém 
spektru témat. V Litovli vystavuje samostatně již podruhé, jako absol-
vent zdejšího gymnázia se účastnil společných výstav hlavně při výro-
čích GJO. 

Šumperský malíř, sochař a typograf působí v posledních letech také  
v Litovli, kde má ateliéry. Je členem Unie výtvarných umělců Olomouc-
ka. Pořádá samostatné výstavy, zúčastňuje se společných výstav UVU 
Olomoucka doma i v zahraničí. 

Kovářské sympozium na Helfštýně pořádané na sklonku léta má již 
svoji tradici. Účast pana Jiřího Tomance na něm je také tradiční, i to, že 
získává na tomto soustředění uměleckých kovářů za svoji tvorbu ceny. 
Letos je to čestné uznání za kolekci šperků z titanu. Uspěl tak v konku-
renci 480 umělců z 20 zemí.                                                              Red. 

O prázdninách zahájil provoz významný neziskový internetový pro-
jekt pro seniory v České republice. Na adrese www.sedesatka.cz je 
umístěn informačně-zábavní systém s desítkami stránek, vnitřně členěný 
na čtrnáct krajů a sedmdesát šest okresů. Internetový projekt Šedesátka.
cz umožňuje seniorům zapojit se při tvorbě jeho obsahu, každý návštěv-
ník může nejen číst, ale také přispívat, přímo psát své články nebo posí-
lat redakci to, co jej zaujalo. 

„Společnost v Česku spojuje seniorský věk s pasivitou, odevzdaností, 
od seniorů již nic neočekává. Přitom právě ve zralém věku může člověk 
nabídnout životní zkušenosti a určitý nadhled. Cílem projektu Šedesát-
ka.cz je vytvořit českým seniorům prostor k vzájemnému sdílení, vyjád-
ření názorů, prostor k vytváření komunity. Dát jim zkrátka do ruky sym-
bolický mikrofon,“ vysvětluje Jan Vojvodík, šéfredaktor webu Šedesát-
ka.cz.  

Internetový projekt www.sedesatka.cz přizpůsobil seniorům jednodu-
ché grafické i technické řešení webu. Hned v prvních dnech provozu se 
na webu vytvořila aktivní seniorská komunita, která živě diskutuje a bu-
duje společenské vztahy. 

„Regionální charakter projektu vytváří prostor i pro města a obce, 
které mohou bezplatně zveřejňovat zajímavosti ze své historie i součas-
nosti, mohou zvát k návštěvě. Jejich obyvatelé zase najdou na jednom 
místě nejrůznější informace, zpravodajství, rozhovory, zajímavosti, kří-
žovky, recepty, tipy a rady. Návštěvník, který má dost času, se může po-
hodlně projít celou republikou, za-
stavit se třeba v každém kraji nebo 
okrese a podívat se, jak Šedesátka.
cz žije u sousedů,“ dodává šéfre-
daktor webu Jan Vojvodík. 

Navštivte www.sedesatka.cz.  

Číslo 28 se asi stává magickým pro náš Seniorklub. Proč? 
Na třech posledních akcích byl počet účastníků právě přes-
ně takový. Nejprve šlo o cyklovýlet na Rampach, kde se konalo setkání 
s europoslancem Ing. Janem Březinou. Počasí nám přálo a trošku utr-
mácení jsme pod vrcholkem kopce rádi sáhli po připraveném občerstve-
ní. Dostali jsme i něco sladkého, na památku tričko s nápisem  
„Litovel a EU“ a spoustu materiálů o EU i barevných leporel od pořada-
tele. Odpovědi na otázky zněly zajímavě a celou akci lze považovat za 
velmi povedenou. Díky za její uspořádání Mikroregionu Litovelsko, 
kterému patří dík i za příjemné chvíle v neděli 6. září v chudobínském 
zámeckém parku. V jeho kouzelném prostředí jsme si zavzpomínali na 
minulá léta a zabroukali oblíbené melodie při vystoupení skupiny BEA-
TLES REVIVAL BAND. 

Výlet do Šternberka, jehož program připravili a průvodcovství se 
skvěle zhostili manželé Hlůzovi, takto významní představitelé kulturní-
ho života tohoto města, měl opět štěstí na počasí. Mnozí z nás byli na 
šternberském hradě poprvé, další tvrdili, že tu byli ještě jako děti, ale 
všem se prohlídka líbila. Když se k ní přidala možnost shlédnout výsta-
vu o budování hradů v Česku, připravenou pro prestižní celorepubliko-
vou slavnost zahájení Dnů evropského dědictví, byla spokojenost všeo-
becná. Zajímavá byla i návštěva moderního Kláštera sv. Anežky České, 
kde nyní žije 12 klarisek – kapucínek a rekonstruovaného augustinián-
ského kláštera. Byli jsme překvapeni jak jeho rozlehlostí a podzemními 
chodbami, tak i nádherným zvukem varhan. Skutečně vydařená akce. 

Cyklovýlety patří do našeho základního programu a jsou velmi žádá-
ny. I tento na Nové Zámky, Nové Mlýny, Chrám přátelství a do Sobá-
čova byl vcelku nenáročný, zvládnout jej dokázali i ti, kteří si na delší 
trasy příliš nevěří. Nálada byla výborná, zvláště pak na „občerstvovací 
stanici“ v Sobáčově. Tak zase u nějakého výšlapu na jaře na shledanou! 

Co se připravuje na říjen? Stále oblíbenější vzájemné setkávání senio-
rů bude ve středu 7. října v jídelně DPS a na to další, opět ve středu 21. 
10. připravujeme besedu s Dr. Vymětalem „Jak jsem lovil na Sibiři“. 
Jistě půjde o zajímavé zážitky, přijďte! Vše ještě připomeneme jako ob-
vykle v naší skříňce na Husově ulici a v hlášení městského rozhlasu. To, 
prosím, nijak nepodceňujeme stav vaší paměti, ale sichr je sichr! 

Zájemců o taneční odpoledne se hned na začátku našeho fungování 
hlásilo víc než dost a tak teď nejen pro ně Městský klub připravil na ne-
děli 18. října vystoupení kapely Věrovanka. Velký sál Záložny bude de-
chovkou znít od 16 do 20 hodin a pro nás za pouhých 40,- Kč. No, ne-
berte to! Další informace podá paní Zdena Čepová. 

Ve spolupráci s Mateřským centem Rybička chceme i nadále pokračo-
vat. Zveme tak ty, kteří mají chvilku čas a jsou rádi mezi dětmi na pon-
dělí 26. října na akci Dýňáček aneb Dušičkový čas do MC na náměstí. 
Naši účast zajišťuje pan Olda Zajíček, ptejte se, dovíte se víc. 

Díky vedení ZŠ Vítězná a správě plaveckého bazénu za to, že opět 
našly prostor pro ranní plavání pro seniory (úterý a čtvrtek, 7 – 8 hod.). 
Vyslovujeme uznání za doplnění vybavení bazénu o parní lázeň, která 
dle vyjádření především našich seniorek, nemá chybu!                         hj 



ŘECKÉ TANCE (úvodní setkání) 
pondělí 5. 10., Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., prv-
ní vstup volný  

přihlášky do 5. 10. v kanceláři MK, e-mailem: brustikova@mklitovel.cz 
 
ŠIROKÉ TÉMA – JAN HRACHOVINA – obrazy, plastika, design 
8. - 30. 10., Výstavní síň MK, PO, ÚT, ČT: 8-15, ST: 8-17, PÁ: 8-13, 
SO: 10-13 hod., volný vstup 
Vernisáž: středa 7. 10. v 17 hod. 
 
NEBEZPEČÍ NÁBOŽENSKÝCH SEKT 
středa 14. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 8.15 hod., vstupné: 40 Kč  
pro žáky II. st. ZŠ a střední školy 
 
PRVNÍ PRODLOUŽENÁ TANE ČNÍHO KURZU pro začátečníky 
sobota 17. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: 80 Kč 
 
VĚROVANKA (taneční odpoledne) 
neděle 18. 10., Velký sál Záložny Litovel, 16 - 20 hod., vstupné: 80 Kč, 
důchodci 40 Kč    
k tanci a poslechu hraje olomoucká dechová kapela 
 
JANÁČKOVO TRIO s prof. Jiřím Hlaváčem 
neděle 18. 10., Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné: 70 Kč 
v rámci „Koncertu KPH“ 

JAK SE MÁME CHOVAT s Pavlem Novákem ml. 
středa 21. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 10 hod., vstupné: 40 Kč 
pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ, včetně veřejnosti 
 
TWO MEN WHOSE LOVE´S MUSIC &  duo KABELKOVÁ - 
KLEMENTOVÁ 
sobota 24. 10., Malý sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné: 60 Kč 
alternativní večírek z cyklu „Musica Poetica“, občerstvení zajištěno 
 
VELKÁ ZEBRA ANEB JAK ŽE SE TO JMENUJETE? 
neděle 25. 10., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: od 200 Kč 
divadelní komedie, hrají: O. Vetchý, K. Hrachovcová-Herčíková / J. 
Ježková, J. Dulava, M. Hudečková / D. Čárová, Z. Vencl / P. Čtvrtníček  
 
PŘIPRAVUJEME: 
TURBO, M. DONUTIL, Tomáš KLUS, BLÁZINEC V 1. POSCHODÍ 
(divadelní komedie)  
 
PŘEDPRODEJ:          MK Litovel, nám. Př. Otakara 753, Litovel,  
tel.: 585 341 633, e-mail: brustikova@mklitovel.cz 
TIC (Bavi) Litovel, nám. Př. Otakara 754, tel.: 585 342 300,  
e-mail: info@bavi.cz 
www.mklitovel.cz, www.mestolitovel.cz 
 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 

Městský klub Litovel zahájí v říjnu divadelní sezónu komedií Jean-
Jacques Bricaire a Maurice Lassayques Velká zebra aneb Jak že se to 
jmenujete? v nastudování divadla Palace Praha.  

 
Christian má „nemoc“. S každou ženou vydrží jen chvíli. Byl ženatý  

s Gisele, ale po čase na něj padla hrůza a pocítil nepřekonatelnou potře-
bu utéct. Aby své svědomí alespoň částečně utišil, uzavřel ve prospěch 
své ženy vysokou životní pojistku a předstíral, že se na rybách utopil.  

Tento trik úspěšně použil v životě dvakrát a právě se ho chystá zreali-
zovat potřetí. Jenomže tentokrát mu osud postaví do cesty problém  
v podobě přítele z dětství, který ho pozná podle náhodné fotografie v 
novinách a navštíví ho.  

Christian, který měl vždy vše dopodrobna naplánováno, musí najed-
nou improvizovat a ke své hrůze se ocitá tváří v tvář se svými  
„vdovami“ i novou snoubenkou. Podaří se mu tuto nezávidění hodnou 
situaci zvládnout i potřetí?  

Hrají: Ondřej Vetchý, Kateřina Hrachovcová - Herčíková / Jitka Jež-
ková, Jaromír Dulava, Jana Janěková ml. / Dana Černá, Martina Hudeč-
ková / Dagmar Čárová, Zdeněk Vencl / Otmar Brancuzský / Petr Čtvrt-
níček.  

Divadelní komedie se u nás hraje v neděli 25. října v 19 hod. ve Vel-
kém sále Záložny v Litovli. Vstupné od 200 Kč. Vstupenky si můžete 
zakoupit v pokladně Městského klubu Litovel (www.mklitovel.cz) nebo 
v TIC (Bavi).                                                                                   -MK- 

Janáčkovo trio se v Litovli představí poprvé. Trio tvoří tři vynikající só-
listé, mající za sebou mnohá vystoupení v Čechách i v zahraničí, úspěchy 
na soutěžích, nahrávky a spolupráci s významnými hudebními osobnostmi 
a tělesy. Každý ze členů patří mezi nejlepší hráče u nás a toto se zákonitě 
projevuje při jejich spolupráci. Janáčkovo trio, založené Markétou Janáč-
kovou v roce 2001, působí ve složení Jiří Pospíchal - housle, Marek No-
vák - violoncello a Markéta Janáčková - klavír. 

K nejvýznamnějším akcím patří koncert v rámci cyklu komorních 
koncertů „Concerts autour de Janáček“ v Opera de National, Studio 
Bastille v Paříži, vystoupení na Pražských premiérách pořádaných Čes-
kou filharmonií, koncert v prestižní nadaci Fundacion Juan March v 
Madridu, kam bylo Janáčkovo trio pozváno jako jediný český soubor k 
vystoupení na závěrečném koncertě cyklu české hudby, koncert v Suko-
vě síni Rudolfina v Praze v rámci Českého spolku pro komorní hudbu. 

V roce 2006 Janáčkovo trio natočilo své debutové CD s díly A. Dvo-

řáka, J. Suka a W. A. Mozarta. O dva roky později vychází u příležitosti 
10. výročí úmrtí Alfréda Schnittkeho CD s jeho komorním dílem, které 
Janáčkovo trio natočilo pro francouzského vydavatele Praga Digitals. 
CD bylo vysoce hodnoceno v prestižních zahraničních hudebních časo-
pisech - Diapason, Ensemble, Strad, Opus Haute Definition.  

V roce 2008 Janáčkovo trio vystupuje na významném mezinárodním 
hudebním veletrhu MIDEM v rámci cyklu Talent Only v Cannes, na 
koncertních zájezdech do Kanady a Německa, na Pražských premiérách 
v Praze, na mezinárodním festivalu Janáčkův máj v Ostravě aj.  

Repertoár tria zahrnuje skladby stylových období od baroka po hudbu 
21. století. Významnou část repertoáru pak tvoří skladby českých skla-
datelů. Janáčkovo trio se také věnuje uvádění premiér skladeb českých 
soudobých skladatelů a natáčí také pro Český rozhlas. 

Městský klub Litovel Vás na komorní koncert, pořádaný v rámci KPH 
v neděli 18. října, srdečně zve.                                                          -MK- 

V sobotu 24. října v 18 hodin vystoupí v rámci cyklu Musica Poetica 
v Malém sále Záložny v Litovli tito účinkující: 

Two Men Whose Love´s Music (alternativa / acoustic, Zábřeh) - hu-
dební seskupení tvořící a hrající hudbu na základě vnitřních pocitů, po-
hnutek a prožitků ve stylu obsahujícím acoustic alternative music. Ka-
pela z našeho regionu bořící hudební škatulky a komerční klišé v po-
sledním roce hraje na velkých festivalech (např. Colours of Ostrava) či 
jako hosté známých muzikantů (Xavier Baumaxa, Marek Ztracený, Ter-
ne Čhave). 

Sestava: Tomáš Velzel /acoustic guitar, Filip Lorenc /bassguitar, acous-
tic guitar, mandoline Ben Gruzi /vocals, Matěj Slezák /drums, percussion.  

Více informací na http://bandzone.cz/twomenwhoselovesmusic. 

 
Duo Kabelková, Klementová (acoustic / indie/ folk, Jihla-
va) - písničkářka Žofie Kabelková v současnosti spolupra-
cuje s flétnistkou Petrou Klementovou. Na počátku roku 
2008 nějaký čas společně pobývaly v Nizozemí a kromě 
projížděk na kole se věnovaly především spíchnutí fungl 
nové garderóby pro svůj repertoár. Přijďte si poslechnout zpívání od srd-
ce a posoudit, jestli to písničkám v jejich pestrobarevných oblečcích slu-
ší! Vystoupení je též představení nového alba „Peřiny z vody“. Další in-
formace naleznete na www.myspace.com/kabelkovazofie. 
Těšte se na živou hudbu, která není často k vidění. Za svitu lampionů 

omámení vůní sypaného čaje a svařeného vína prožijeme spolu krásný 
nevšední podzimní večer. Vstupné 60 Kč, občerstvení zajištěno.  

A. Skládal 



PONDĚLÍ           9.30 – 11.30 hod.        KAŠPÁRKOVO DOPOLEDNE S PROGRAMEM (děti 2,5 – 4 r.), herna 1. patro, Jana Baciak 
                         10.30 – 12.00 hod.       VOLNÁ CVIČEBNA – pro děti a rodiče, skluzavka s balónky, velké míče, cvičebna 2. p.  
                         15.00 – 16.30 hod.       KAŠPÁRKOVO ODPOLEDNE S PROGRAMEM (děti 2,5 – 4 roky), herna 1. patro, Jana Baciak  
                         17.00 – 18.00 hod.       ANGLIČTINA HROU PRO DĚTI A RODIČE (děti 3 – 4 roky), cvičebna 2. patro ,Zuzana Krištofová 
                         18.00 – 19.00 hod.       ANGLIČTINA HROU PRO DĚTI A RODIČE (děti 4 – 6 let), cvičebna 2. patro, Zuzana Krištofová 
ÚTERÝ               8.30 – 10.00 hod.       CVIČENÍ PRO MAMINKY S MIMINKY  (děti 3 – 12 měsíců), cvičebna 2. patro, Jana Baciak 
                           9.30 – 11.30 hod.       KAŠPÁRKOVO DOPOLEDNE S PROGRAMEM (děti 1,5 – 2,5 roku), herna 1. patro, Jana Baciak 
                         10.30 – 12.00 hod.       VOLNÁ CVIČEBNA – pro děti a rodiče, skluzavka s balónky, velké míče, cvičebna 2. p.  
                         15.00 – 17.30 hod.       BABY KLUB SE CVIČENÍM PRO RODIČE (děti 1 – 1,5 roky), cvičebna 2. patro, Jana Baciak 
STŘEDA             9.30 – 11.30 hod.       EKODOPOLEDNE PRO VŠECHNY, herna 1. patro, Monika Blažková 
                         10.30 – 12.00 hod.       VOLNÁ CVIČEBNA – pro děti a rodiče, skluzavka s balónky, velké míče, cvičebna 2. p.   
                         16.30 – 18.00 hod.       KLUB ARCHA – biblické příběhy pro děti, 1. (sudý týden), Pavla Eibová 
                         16.30 – 18.00 hod.       VOLNÁ CVIČEBNA – pro děti a rodiče, skluzavka s balónky, velké míče, cvičebna 2. p.   
ČTVRTEK          9.30 – 10.30 hod.       CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (děti 1,5 – 2,5 roku), cvičebna 2. patro, Jana Baciak 
                         10.45 – 11.45 hod.       CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (děti 2,5 – 4 roky), cvičebna 2. patro, Jana Baciak 
                         16.30 – 17.30 hod.       CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI  (děti 2,5 – 6 let), cvičebna 2. patro, Petra Hublarová 
                         17.30 – 18.00 hod.       POHÁDKOVÁ BABIČKA – čtení a vyprávění pohádek z knížek (děti 2,5 – 6 let), cvičebna 2. patro 
                         19.30 – 20.30 hod.       CVIČENÍ S DENISOU – pro maminky, babičky a holčičky, 2. patro 
PÁTEK             9.00 – 10.30  hod.        BABY KLUB  (děti 1 – 2 roky ), 1. patro 
                         10.00 – 12.00  hod.      DOPOLEDNE PRO TĚHULKY A MAMINKY S MIM INKY (děti 0 – 12 měs.), herna 2. patro 

Vedoucí projektu:  
Ing. Ludmila Zavadilová - 736 750 222, litovel@caritas.cz 
Lektor cvi čení, animátorka MC:  
Jana Baciak – 739 246 016, mcrybickalitovel@seznam.cz 

Den otevřených dveří mateřského centra Rybička byl součástí progra-
mu Litovelských slavností. Autogramiáda s MISS EUROPE Monikou 
Žídkovou se tady uskutečnila po módní přehlídce na náměstí. 

7. 10. od 16:30, 2. patro - Povídání o CHKO Litoveské Pomoraví - vítá-
ni jsou všichni, i větší děti. Hlídání dětí zajištěno. 
14. 10. sraz v 9:30 u MC - Včeličkování - o včeličkách a medu s panem 
Zdenkem Rozsypalem.  
 
15. 10. Výlet vláčkem do Divadla Hudby v Olomouci – pro rodiče a dě-
ti (2,5 – 4 roky) společný odjezd, informace a přihlášky v MC Rybička, 
9.30 – 11.45 hod. Cvičení pro rodiče a děti tento den odpadá. 
 
středa 21.10. dopolední program tento den odpadá z důvodů konání: 
Regionální setkání MC Ol. kraje v Litovli v MC Rybička, Ekoprojekt - 
od 16:30, 2. patro - Ekoodpoledne s Ing. Pavlem Kurfőrstem - povídání 
o ekologii, přírodě a možnost dotazů. Vítáni jsou všichni, i větší děti. 
Hlídání zajištěno.  
 

NOVINKY OD ŘÍJNA: 
CVIČENÍ S DENISOU - zveme maminky, babičky či holčičky  - přijď-
te se odreagovat a protáhnout tělo! Cvičíme každý čtvrtek od 19.30 do 
20.30 hod. Poprvé 1. října! Těšíme se Vás! 40 Kč. EKODOPOLED-
NE – každou středu 9.30 – 11.00 hod. (1. patro) pro všechny, povídání 
o ekologii, biopotravinách, třídění odpadů – besedy s odborníky, 
ekoknihovnička. DOPOLEDNE PRO TĚHULKY a maminky 
s miminky (0 – 12 měs.) – každý pátek 10.00 – 12.00 hod. (2. patro). 
BABY KLUB SE CVIČENÍM PRO RODIČE – (1 – 1,5 roku) každé 
úterý 15.00 – 16.30 hod., 2. Patro. 

AKCE NA ŘÍJEN  

Z pohádkových bytostí do muzea ještě v říjnu zavítá hastrman. Muzejní 
společnost Litovelska, občanské sdružení, na konci srpna vydala za laska-
vého finančního přispění Olomouckého kraje publikaci s názvem  
„Vyprávěnky starého hrnčíře. Pověsti z Litovle“. Jde o soubor pověstí  
z našeho města, které sbíral dnes již nežijící pan Josef Lamr. Pan Karel 
Faltýnek je autorem textu, ilustrace se znalostmi hrnčířského prostředí ob-
staral pan Václav Lamr, syn litovelského hrnčíře. Slavnostní křest spojený 
s autogramiádou a dalším doprovodným programem začne v sobotu 17. 
října v 16 hodin ve výstavním sále Muzea Litovel. Všichni jste srdečně 
zváni.                                                                                                       RoN 

MĚSTSKÉ MUZEUM UPOZORŇUJE NA ZMĚNU  
OTEVÍRACÍ DOBY PO LETNÍ SEZÓNĚ: 

Středa – Neděle 9.00 – 16.00 hodin 
Pondělí a Úterý zavřeno 

Tel.: 585 341 465, muzeum@muzeumlitovel.cz 
 

Na závěr roku pro vás muzeum Litovel připravuje výstavu: 

Posezení nad kronikami Litovle 
ukázka zapůjčených děl a prezentace z novodobých sbírek Muzea Litovel 

(kroniky spolků, organizací, podniků a zájmových sdružení)  
Těšíme se na vaši návštěvu. Litovelské slavnosti – dopoledne s Míšou Růžičkovou pro děti. 



Marii Bendové z Mladče za osobní vzpomínky  
Luďku Bergerovi z Nasobůrek za rýč, vidle na řepu a hrabice  
Stanislavu Čepovi z Litovle za obrázky s církevní tematikou  
Růženě Čunderlové z Pňovic za tři zástěry  
Manželům Dolinským z Litovle za dečky, potah na polštář a přehoz  
Ireně Douchové z Chrudimi za nočník, mechanické sítko, rukavičky, tep-
loměr a drátěnou trojnožku  
Vladimíře Drešrové z Litovle za pořadač a obchodní váhu 
Liboru Gašparovičovi z Olomouce za knihy o osobnostech a umělcích 
Olomouckého kraje  
Janu Grézlovi z Loučky za prapor a stuhy Orla  
Libuši Grohmanové z Litovle za zpěvníky lidových a budovatelských pís-
ní, obrázky sovětských hrdinů a rozprašovač (pomůcka kadeřníka)  
Marii Hrubé z Litovle za síťovku, skládací kelímek, kuchařku, přehoz 
přes postele, pánev, krabičku na tvarůžky, mlýnek na ořechy, otvírák a 
zavírák zavařovacích sklenic a dvě dečky  
Josefu Hubáčkovi z Litovle za dřevěnou lopatu a malířský stojan  
Jarmile Cholinské z Litovle za sadu číší a vlastní nově vydané publikace  
Heleně Kaštilové z Litovle za šátek  
Naděždě Klosové z Litovle za sešitek kramářských písní 
Hynku Kocvrlichovi z Unčovic za zásobník na kávu, noční stolek, taburet, 
zrcadlo, kosmetický stolek a postel  
Vítězslavu Kollmannovi z Litovle za státní vlajku  
Marii a Václavu Křivánkovým z Uničova za karetní stolek a tři židle  
Davidu Křížanovi z Pňovic za kraják na hnůj  
Marii Kuběnové z Litovle za dvě fotografie Litovle  
Jarmile Kyselové z Litovle za vidlici a pléd  
Janě Loskotové z Olomouce za Paměti obce Lužice  
Jaroslavu Martincovi z Moravičan za znak mlynářů  

Soně Mottlové z Karviné – Nového Města za halenku, zástěru, bonduru, 
čepce pro zdravotní sestry a knihu ke 40. výročí Pionýrské organizace  
Miloslavu Němečkovi z Nasobůrek za kovový erb a publikaci ke 100. vý-
ročí litovelského cukrovaru   
Miroslavu Novosadovi z Těrlicka za kulmy a nahřívač, břitvy a hřeben  
Jiřímu Páleníkovi z Uničova za dva dětské kočárky, gramorádio a rádio 
Blahoslavu Papajkovi z Litovle za dobový tisk  
Marii Procházkové z Litovle za potravinářské kleště a šle  
Mojmíru Pruchovi ze Slavkova u Brna za 23 ks fotografií z Tesly  
Manželům Ramertovým ze Šumperka za dřevěné rámečky, dva kamenino-
vé hrnce, konvičku, bytový ionizátor vzduchu, domácí slunce, čajový ser-
vis, dva telefony, bloček účtenek Jednoty a brožurku o Hané  
Aleně Rendové z Litovle za zasklený obraz tří státníků 
Františku Sležkovi z Litovle za retrospektivní lexikon obcí  
Kuneši Sonntagovi z Litovle za batoh „tele“  
Františku Spáčilovi z Nákla za rádia, síto, svěrák, navrtáváky a cestovní 
brašnu na holicí potřeby  
Jarmile Šalšové z Litovle za boty s bruslemi a pionýrské kalhoty  
Zdeně Šoupalové z Litovle za hřeben z kravských rohů  
Oldřichu Štěpánovi z Litovle za tablo funkcionářů Tatranu  
Monice Tiché z Olomouce za fotoaparát „Polaroid“  
Rostislavu Veselému z Benátek nad Jizerou za kresbu areálu Papcelu  
Josefu Vohralíkovi z Unčovic za dvě žehličky  
Vladimíru Vytáskovi z Litovle za publikaci Botanická zahrada Prostějov  
Lence Zabloudilové z Litovle za dečku  
Drahomíře Zacpalové z Litovle za svázané časopisy  
Věře Zatloukalové z Litovle za ševcovská kopyta, rozpínák obuvi, napíná-
ky do bot, matriční kopyta, stojan na kopyta a měřidlo velikosti nohou.   

V rámci Litovelských slavností se 12. září 2009 pod hlavičkou občan-
ských sdružení Kirri, o.s. a Muzejní společnosti Litovelska uskutečnily 
večerní strašidelné prohlídky litovelského muzea. Všech pět původně 
plánovaných prohlídek bylo již v 19.30 hodin vyprodáno, a tak jsme 
museli reagovat na obrovský zájem přidanou prohlídkou ve 22.30. 

Musíme konstatovat, že nás veřejnost příjemně překvapila a také troš-
ku zaskočila. Uskutečnilo se tedy celkem 6 strašidelných prohlídek mu-
zea s průměrnou účastí 28 osob/1 prohlídka, čímž byl i překročen pů-
vodně stanovený limit 25 osob, aby si co nejvíce návštěvníků mohlo od-
nést strašidelný zážitek. Přibližně dvacetiminutovou prohlídku si přišlo 
vychutnat 168 návštěvníků. Nejvíce přišlo dospívající mládeže, inspira-

ce bájemi a pověstmi Martina 
Strouhala přilákala i jeho vnučku 
paní Milenu Kolářovou.  

Důležitá pro zdar celé akce byla 
skutečnost, že se sešla parta lidí, 
která obětovala svůj volný čas pro 
zážitek druhých. Pokud mám mlu-
vit za sebe, tak jsem se vyřádil do-
sytosti. Věříme, že tímto ohlédnu-
tím za úspěšnou akcí jsme nalákali 
i ty z Vás, kteří ještě váhají, a bu-
deme se těšit při podobném setkání 
v budoucnu naviděnou.  

Muzeum Litovel děkuje   za přírůstky ve druhém čtvrtletí roku 2009 těmto dárcům (seřazeno podle abecedy): 

Můra tady mohla sednout na kaž-
dého! 
Poprava loupežníka – vlevo. 
Čertice trestá hříšníka – dole. 



A opět nás čekal dlouhý přesun. Tentokrát 
jsme zamířili do 640 km vzdáleného přístavu 
Bandar Abbas, ležícího na břehu Perského záli-
vu. 

Asi bych měl říct, že všechny průvodce a člán-
ky, které jsem o tomto místě četl, varovaly před 
cestou v letních měsících. Prý je tu nesnesitelné 
vedro a nedá se tu snad ani přežívat. Bohužel, 
byla to pravda! V 6:30 jme vystoupili z autobu-
su a v 6:31 jsme byli totálně propoceni. Proces-
toval jsem už kus světa, ale to co nás čekalo 
v Bandar Abbas jsem opravdu ještě nezažil. Ob-
rovské vedro s vysokou vlhkostí zde bylo sku-
tečně nesnesitelné. Taxíkem jsme přijeli do cent-
ra a zatím co Ivana hlídala batohy, já jsem zahá-
jil pátrání po levném hotelu. Nedařilo se. Asi po 
hodině bloudění po vylidněných ulicích města 
jsem si myslel, že s toho vedra už blázním. Uvi-
děl jsem dva bílé turisty - kluka a holku. V Íránu 
jsme doposud cizince nepotkali. Asi už vedro 
udělalo své… Mám vidiny!!! Konečně byla šan-
ce se s někým domluvit o bydlení. Z posledních 
sil jsem je dohnal a ptal se, zda ví o nějakém ho-
telu. Věděli. Prý ho jdou právě opustit, tak můžu 
jít s nimi a pokoj si obsadit po nich. Skvělé!!! 
Chvíli jsme si mojí strašnou angličtinou povídali 
co a jak, kde že jsme to byli a kam že pojedeme. 
Až se kdosi zeptal: „odkud jste?“ Byli to Češi a 
také vůbec jediní cizinci, které jsme během cesty 
potkali! 

Nutno říct, že hotelový pokoj, který jsme po 
nich „zdědili“ byl vysvobozením. Měl totiž kli-
matizaci a 2 větráky a vše jelo naplno. Opustit 
tento pokoj nám připadalo jako za trest. 

Ale proč jsme tady? Bandar Abbas nás lákal 
jako město, kde chodí ženy ve zvláštních mas-
kách. Je to unikátní záležitost, která není nikde 
na světě k vidění. Trochu jsem se bál, že bude-
me potřebovat štěstí, abychom tyto ženy mohli 
spatřit, ale skutečnost byla jiná. Byly všude. Jen 
se některé nerady fotily a když jsem to činil, jed-
na mi ukazovala, že na mě pošle muže, který 
mne podřízne. Ale mám bohudík hlavu na svém 
místě. Jak takovéto masky vypadají, můžete vi-
dět na fotografii.  

Toto místo nám připravilo ještě jedno dobro-
družství. Vyjeli jsme se člunem podívat na ost-
rov Hormoz, který leží ve vjezdu do Perského 
zálivu. Kdysi prvořadé strategické místo, které 
dnes, v době družic a satelitní techniky, svůj vý-
znam ztratilo. Cestou zpět motor naší lodi 
zaškytal a po chvíli se zastavil. Stáli jsme na ote-
vřeném moři v nepředstavitelném horku. Když 

se našemu lodníkovi asi po půlhodině podařilo 
motor opravit, neviděl jsem šťastnější úsměv na 
tváři muže. I my jsme tušili, že jsme znovu naro-
zení. 

Autobus, který nás od Perského zálivu odvá-
žel, nám připadal jako vysvobození. KLIMATI-
ZACE!!! Konečně zima!!! Nemám ji rád, ale teď 
byla jako pohlazení. Cestou do města Jazd se 
k nám hlásil mladík, který se ptal kam jedeme, 
odkud jsme a podobně. V Jazdu vystupoval 
s námi. Byly 2 hodiny v noci a my jsme se roz-
hodli, že v tuto pozdní hodinu již nebudeme hle-
dat hotel a rána dočkáme na autobusovém ná-
draží. Ale náš nový přítel o tom nechtěl ani sly-
šet. Zavolal taxi a zavezl nás k němu domů, kde 
jsme přespali. A zase se ptám: „Kde se to může 
stát?“ Zcela cizí lidé jsou pozváni na noc!?! 

Jazd je město jako s pohádky. Bez váhání ho 
můžu označit za nejhezčí město, které jsme 
v Íránu navštívili. Jeho jedinečností jsou kromě 
nesčetných mešit a minaretů i takzvané bádgíry, 
unikátní větrací věže, které v letním horku 
ochlazují vnitřky domů. Ale nás sem lákalo i 
jedno z nejstarších náboženství světa: zoroastris-
mus. Už jsem o něm psal v úvodu tohoto poví-
dání o Íránu. V Jazdu žije dodnes 30 000 jeho 
vyznavačů. Zoroastrovci jsou následovníci Zara-
thuštry, který se narodil okolo roku 550 před 
Kristem. Zarathuštra postavil svět na protikla-
dech a na věčném konfliktu dobra a zla. Bylo to 
jedno z prvních náboženství, které hlásalo víru 
v jediného všemohoucího a neviditelného Boha. 
Podle tohoto náboženství je nejdůležitějším živ-
lem oheň. V zoroastriském chrámu v Jazdu hoří 
oheň, který nevyhasl již 2500 let! Na oheň se 
přikládá jen čisté a suché vzácné dříví a kněží, 
kteří jej udržují, nosí přes obličej roušky, aby 
oheň neznečistili ani svým dechem. Proto se 
mrtví nesmí ani spalovat. K pohřbům sloužily 
tzv. Věže mlčení, kam se nahá těla mrtvých lidí 
položila, maso bylo přenecháno supům a duše 
odcházela po slunečních paprscích nahoru. Dnes 
je už tento způsob pohřbívání zakázán a mrtví se 
pohřbívají do země. Ale Věže mlčení tu stojí 
dál, a tak jsem se na dvě z nich vyškrábal. Dnes 
už odsud lze obdivovat pouze pěkný výhled do 
pouště a na krásné město Jazd. 

Ještě mnoho krásných míst jsme v Íránu na-
vštívili. Jedno z nejkrásnějších měst světa Esfa-
hán, půvabný Kášán, obrovský Teherán… Ale 
na takové povídání je tady málo místa. 

Zakončím toto povídání zážitkem ze svatého 
města islámu – Qomu. Je to město pro muslimy 

nesmírně důležité. Důvodem je hrobka Fátimy, 
sestry Emáma Rézy, která zemřela v 9. století. 
Nad jejím hrobem je vybudovaný komplex me-
šit a madras. Tady se také nachází největší is-
lámská teologická učiliště v Íránu, soustřeďují 
se tady špičky šíitského duchovenstva země. Ta-
dy působil Imám Ajatolláh Chomejní, vůdce 
íránské islámské revoluce, který svrhl režim šá-
ha Rezy Pahlávího. Je to konzervativní město a 
je to všude cítit. My jsme tady zažili něco, co 
snad nejlépe dnešní Írán charakterizuje. 

Chtěli jsme se dostat do areálu hrobky Fátimy 
a dlouho se nám to nedařilo. Několikrát jsme 
byli sice slušně, ale přece jenom jako nevěřící, 
vykázáni. Při dalším pokusu se nám jednoho 
strážce vchodu podařilo přesvědčit, že opravdu 
moc stojíme o to, tu krásu vidět. Začal jednat. 
Dlouho telefonoval a po čase se objevil muž 
středního věku, který se představil jako Rezi, 
učitel ve zdejší madrase. Byl to evidentně velmi 
významný člověk. Všichni ho velice uctivě zdra-
vili, klaněli se před ním. Nejprve nám pomohl 
řádně zahalit Ivanu do čádoru a pak nás celým 
areálem provedl. Chtěl jsem pochopitelně foto-
grafovat, což Rezi zpočátku velmi striktně odmí-
tl. A tak jsem ho začal přesvědčovat:  
„Jak se mají moji přátelé v Evropě přesvědčit o 
krásných stavbách v Íránu, o úžasných mešitách, 
když jim to nemůžu ukázat alespoň na fotografi-
ích?“ Rezi postupně měknul, až mi povolil pár 
fotek si pořídit. Pikantní na tom je, že i takovýto 
významný, všemi uctivě zdravený muž, měl 
strach. A tak mě s fotoaparátem pokaždé natlačil 
někam do rohu, z jedné strany mě ukryl svým 
tělem, z druhé strany mě musela krýt Ivana a 
pak jsem mohl fotit. 

Možná právě tato vzpomínka je tím nejtypič-
tějším zážitkem z cesty. Dlouho bych mohl po-
vídat. O mladých lidech, kteří plni nenávisti kri-
tizují současný režim v zemi a bázlivě se rozhlí-
žejí po okolí, zda je někdo neslyší. Ale také o 
fanatikovi z teheránského metra, který se s námi 
pokoušel bavit o politice s otázkou: jaký je Bu-
sh? A když jsme neodpovídali, vyskočil a pokři-
koval, že Bush je největší zabiják lidstva a ať 
žije nebožtík Chomejní. 

O všech těch nesmírně milých lidech, pro něž 
je pohostinnost samozřejmostí a kteří jsou rádi, 
když mohou bloudícím ale nadšeným cestovate-
lům pomoci. Zážitků bylo mnoho a mnoho. Ale 
o nich možná snad někdy a někde jinde.   

                                                 Václav Arnoš 

Žena v masce.                                                            Šťastný úsměv.                                                           Typický obrázek venkova.                    Fota autor 
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Ve dnech 5. a 6. září 2009 se na hřišti T. J. Sokol Litovel konal již 
15. ročník tenisového turnaje neregistrovaných hráčů. Jde o tradiční 
podnik, na kterém se účastní všichni milovníci bílého sportu jednak ze 
sokolských jednot, jednak z řad litovelské veřejnosti i sportovních nad-
šenců z okolí. Klání se koná na hřišti sokolovny a na zapůjčeném hřišti 
volejbalu TJ Tatranu Litovel. Spolupráce obou jednot v této oblasti je 
příkladná a na malém městě i nezbytná.  

V sobotu se konala soutěž ve dvouhrách. Zde se přihlásilo více jak 
dvacet sportovců, kteří sehráli řadu zajímavých a napínavých utkání. 
V semifinále se utkal s Davidem Vrobelem z Červenky domácí Jaromír 
Dohnálek, který vyhrál 8:2. Z druhého semifinále postoupil v jednom 
z nejpěknějších utkání turnaje třídvorský Petr Vyhnálek, který porazil 
Michala Rábka z Uničova až po boji v poměru 8:6. Ve finále potom 
zvítězil Jaromír Dohnálek nad Petrem Vyhnálkem 8:1 a obhájil tak titul 
z loňského roku. Nedělní čtyřhry měly ještě hojnější účast, sešlo se 16 
párů, tedy 32 tenistů, kteří ve čtyřech skupinách bojovali o postupová 
místa. Nakonec se až do finále probojovali uničovští tenisté Rábek se 
Skřebským a zvítězili nad domácími Novotným a Milčickým 6:4. Zápa-
sy probíhaly za hojné účasti diváků, v přátelské atmosféře a v duchu fair 
play. Občerstvení i ceny pro vítěze byly tradičně bohaté, na čemž mají 
velikou zásluhu naši generální sponzoři, tj. Pivovar Litovel, ČSOB, 
Tom elektro Petra Vyhnálka, Stomi ateliér Olomouc a Novinový stánek 
pana Greguše.   

Dlužno podotknout, že bez maximální podpory Města Litovel, které 
každoročně podporuje T. J. Sokol Litovel, by nejen existence takových-
to turnajů, ale i samotná činnost litovelských sokolů, byla nemožná. A 
za to všem patří dík a my se samozřejmě těšíme již dnes na další ročník!                                        
Mirko Spurník, starosta T. J. Sokol Litovel 

NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA  
V LITOVLI 

Město Litovel – HORSTAV Olomouc spol. s r.o.  
– OSBD Olomouc se sídlem v Uničově 

Lokalita: Severní II – Zahájení: 4.Q 2009 – 1.Q 2010  
1. etapa: 15 bytových jednotek, 7 garáží 
min. fin. vklad:        byt 3+KK od 550,- tis. Kč,  
                                   byt 2+KK od 358,- tis. Kč. 
informace: www.litovelbyty.cz tel.: 585 004 449 (OSBD 
Olomouc), 585 153 250 (MěÚ Litovel)  

NEVÁHEJTE, VYBÍREJTE RYCHLE, již 40 % byt ů zamluveno!  

Další díl seriálu cyklistického závodu na Moravě – Moravský Po-
hár – Olimpex 2009 – měl tentokrát na programu časovku jednotlivců. 
Startovalo se ve Třech Dvorech u Litovle, kde byl start a současně i cíl, 
trať měřila 27,5 km. V mužské kategorii A nenašel svého přemožitele 
Blinka Luděk (Silný Team Uničov) a v ženách opět dominovala Ščuč-
ková Jiřina (Bike Team Kola Kaňkovský). 

Výsledky Muži A 
1. Blinka Luděk                      Silný team Uničov                    36:12 
2. Klima Jiří                           AD PeMaP Brodek                   36:59 
3. Koňarik David                    C.S.C. Šumperk                        37:55 
Výsledky Ženy 
1. Ščučková Jiřina                Bike Team Kola Kaňkovský  42:01 
2. Simonová Monika              TJ Sokol Česká Třebová           42:56 
3. Slavíčková Andrea              SCK Brno                                 45:23 
Litovelská závodnice Jiřina Ščučková závod okomentovala:  

„Časovka nebyla rozhodně jednoduchá. Foukal silný vítr, první půli 
tratě jsme jeli s větrem, takže to jelo, ale na zpáteční trase ve druhé po-
lovině závodu to hodně bolelo... Závod jsem chtěla vyhrát. Kromě to-
ho, že se v Moravském poháru hodnotí celkové pořadí součtem bodů 

ze všech závodů, tak je navíc zvlášť 
vypsáno celkové pořadí jen z časo-
vek. Jsem moc ráda, že se mi to po-
vedlo. Teď už by mě v Moravském 
poháru nemělo nic připravit o pr-
venství jak v celkovém pořadí, tak i 
v tom časovkářském, kde to dopadlo 
velice těsně. Každopádně po závodě 
jsem šla rovnou do postele, protože 
jsem nachlazená a navíc mne zlobí 
koleno.“                           M. Frantík 

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

Poděbradova 751, 784 01 Litovel  

• prodej RD Brníčko u Uničova 4+1, 
novost., poz. 500 m2, cena v RK. 

• pronájem bytu 2+kk, Litovel, 45 m2, 
3.p., zař., nájem 4.700,- Kč/měs. + 
energie 

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

• prodej cihl. bytu 3+kk, OV, Litovel , 
89 m2, 1. p., po celk. rek., garáž, 
zahrádka. cena 1,89 mil. Kč.  

•prodej cihl. bytu 2+1, OV, Litovel, 
63 m2, 4. p., cena 1,1 mil. Kč 

•prodej cihl. bytu 2+1, OV, Litovel, 
60 m2, 2.p., balkón, 2x sklep. cena 
1,1 mil. Kč 

•prodej cihl. bytu 3+kk, DR, Litovel, 
74 m2, 3. p., novostavba, cena 1,5 
mil. Kč 

•pronájem nebyt. prostor v Uničově, 
2.500 m2, vhodné pro výrobu, skla-
dování apod. Volné od 11/2009, 
nájem 100.000,- Kč/měs. + energie. 

•zprostředkováváme prodej nové 
výstavby 17 RD Křelov – Břucho-
tín, info: www.carmanhome.cz 

Z tenisového turnaje – předávání cen.                          foto Dohnálková 

Na fotografii ukázka modelů, které se u příležitosti Litovelských slav-
ností prolétly nad rybníkem před GJO v Litovli.                Foto Navara 
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Už se stalo téměř tradicí, že poslední prázd-
ninovou sobotu se v Litovli koná Litovelský 
florbalový turnaj. Letos se ho účastnily dva tý-
my ze Šternberka, Mohelnice, Uničov, Libina 
a domácí Tatran. Týmy byly rozděleny na dvě 
skupiny. Skupinu A tvořily týmy FBC Starhill, 
FBC Uničov a náš Tatran. Mohelnice, Libina a 
Sokol Šternberk byly ve skupině B. Ze skupiny 
postupovaly první dva a třetí tým hrál souboj o 
páté místo.  

Loni naši muži obsadili druhou příčku, a tak 
se od nich čekalo umístění v první trojici. Jen-
že hned v úvodním zápase naši florbalisté na-
razili na favorita turnaje, tým FBC Starhill. Po 
celou dobu zápasu měli velkou převahu hráči 
Starhillu a naši ohrožovali bránu soupeře jen 
sporadicky. A tak na konci utkání byli domácí 
rádi a děkovali svému brankáři, že zápas skon-
čil „jen“ 3:0 ve prospěch hostů. 

V dalším zápase skupiny A Starhill porazil 
Uničov 2:1, a proto pokud chtěli naši muži 
myslet na semifinále, museli porazit tým 
z Uničova. Zápas byl od samého začátku vy-
rovnaný a odpovídalo tomu i skóre, protože 
převážnou dobu utkání na ukazateli svítilo 0:0. 
Zhruba 8 minut před koncem zápasu chtěl úto-
čící hráč Uničova přihrát volnému spoluhráči 
před naši bránu, jenže v tom mu zabránil náš 
obránce, od kterého se míček nešťastně odrazil 
do naší brány. Litovel si vzala time out. Hráči 
vrhli všechny síly do útoku, soupeře přehrávali 
a nakonec se jim podařilo srovnat. Jenže remí-
za díky lepšímu skóre ze zápasu se Starhillem 
posouvala do semifinále Uničov. Naši tlačili 
soupeře, ale zastavila je vlastní chyba, kdy 
obránce nedokázal vyhodit míček a hráč Uni-
čova jej naservíroval opuštěnému spoluhráči 
před litovelskou bránu. Ten se štěstím dokázal 
vstřelit gól a zajistit tak svému týmu výhru 2:1 
a tím i semifinále. 

Ve skupině B postoupili do semifinále hráči 
Mohelnice a Libiny. Na tým Sokola Šternberk 
čekal souboj o páté místo proti domácím. 

V prvním semifinále si poradil Starhill 
s Libinou 4:0 a ve druhém dokázali stejným 

výsledkem zvítězit hráči Mohelnice nad Uni-
čovem. Bylo tedy jasné, že o první místo se 
utká Starhill s Mohelnicí, Libina s Uničovem 
se „poperou“ o třetí příčku a v souboji o páté 
místo proti sobě nastoupí domácí Tatran a So-
kol Šternberk. 

Souboj o páté místo byl téměř jednoznačnou 
záležitostí Tatranu Litovel. Naši nepouštěli 
soupeře do výraznějších akcí a když přece, tak 
je zlikvidoval po celý turnaj výborně chytající 
Jirka Skála. Litovelští se v zápase prosadili 
hned čtyřikrát, ale mohlo to být i vícekrát; So-
kol Šternberk porazili 4:0. 

To v zápase o třetí příčku mezi Libinou a 
Uničovem nepadl v základní hrací době ani gól 
a rozhodnout musely nájezdy, kde šťastnější 
byli hráči Libiny a radovali se tak z třetího 
místa. 

Zcela jistě nejlepším utkáním turnaje bylo 
finále. Napětí, dobrá divácká atmosféra, neu-
znané góly, tvrdé osobní souboje, maximální 
nasazení. To vše a ještě i více charakterizovalo 
finále. Lépe začal zápas Starhill, když se dostal 
do vedení 1:0. Jenže hráči Mohelnice dřeli a 
otočili skóre ve svůj prospěch na 2:1. Ovšem 
když už to vypadalo, že zápas tak i skončí, po-
dařilo se hráčům Starhillu srovnat na 2:2 a fi-
nále rozhodovaly nájezdy. V prvních šesti séri-
ích nedokázali hráči na brankáře vyzrát a 
v sedmé vstřelil branku Starhill i Mohelnice. 
Osmá série rozhodla, Mohelnice dala branku. 
Starhill by musel překonat brankáře Mohelni-
ce, což se nepovedlo a hráči Mohelnice tak sla-
vili první místo v turnaji. 

Celkové pořadí bylo: 1. Sokol Mohelnice, 2. 
Starhill, 3. Libina, 4. Uničov, 5. Tatran Lito-
vel, 6. Sokol Šternberk. 

 
Poděkování patří Pivovaru a.s. Litovel, který 

věnoval ceny pro vítěze a hlavnímu organizá-
toru turnaje – Lukáši Říhovi. 

Před hráči je nová sezóna, na kterou se 
všichni těší. Tento turnaj jim pomohl ukázat 
slabiny, které musí ještě v přípravě dopilovat. 

Vaši florbalisté ☺  

Ortopedická ambulance  

Mohelnice, Okružní 10  

MUDr. MATUŠKA Jiří  

nabízí léčbu  

RÁZOVOU VLNOU  
Je to účinná metoda při léčení  
kloubních a úponových bolestí  

(např. tenisový loket, patní ostruha, bo-
lesti při artróze)  

Ordinační hodiny: každé úterý 

7.30 – 12.00 a 12.30 – 14.00 hodin. 

tel.: 583 433 450  

Město Litovel ve spolupráci s plaveckým bazénem při Základní škole Litovel, Vítězná 1250, 
pořádá pod záštitou Českého olympijského výboru 

PLAVECKOU SOUTĚŽ MĚST.  
Tato akce má posloužit k propagaci plavání jako vděčné a široce využitelné pohybové aktivity. 
Soutěže v  našem bazénu se mohou zúčastnit plavci všech věkových kategorií – od dětí před-

školního věku až po důchodce. V den konání soutěže má každý zájemce příležitost zaplavat si 
libovolným stylem na čas trať 100 metrů, prověřit si tak svoji aktuální formu a zároveň se na 
chvíli ocitnout v roli jednoho z „reprezentantů“ svého města. Vstup na bazén je zdarma.  

Pořadatelé v jednotlivých bazénech budou mít k dispozici bodovací tabulky přizpůsobené věku 
a pohlaví. Podle těchto tabulek ohodnotíme dosažené výkony. Bodový součet za 250 nejlepších 
výkonů v kategorii A (města do 20 000 obyvatel) pak určí republikové pořadí soutěže měst. 

I při 18. ročníku Soutěže měst bude platit pravidlo, podle kterého plavci mladší 7 let a starší 60 
let získají maximální počet bodů za překonání stometrové trati bez ohledu na dosažený čas. 

Obracíme se na Vaši školu, organizaci i jednotlivce s výzvou k účasti na této akci. V dopoled-
ních hodinách zajistíme plavání pro školy, v odpoledních hodinách rádi přivítáme širokou veřej-
nost. 

Žádáme školy, které se chtějí přihlásit, aby ihned potvrdily účast i s počtem plavců. 
Po domluvě s Vámi, určíme čas, kdy přijdete soutěžit.  
Přihlášky a případné dotazy zasílejte na adresu bazen@seznam.cz; nebo mobil 739557878.  
Ing. Vlast. Habermann, vedoucí OŠKS MěÚ Litovel, Jitka Šišmová, vedoucí plaveckého bazénu 

KOUPÍM CIHLOVÝ BYT V LITOVLI, 
OV, 2+1 nebo 3+1, za rozumnou cenu,  

NE přes RK. Tel.: 604 312 603 – nabídněte. 

Prodám byt 2+1 v OV na ul. Novosa-
dy v Litovli. Byt je ve 4. NP, užitná plocha 
54 m2, samostatné pokoje, parkety, klidná 
lokalita, parkování před domem. Dům je po 
revitalizaci, zateplen, s novými plastovými 
okny. Byt je volný k okamžitému nastěho-
vání. Cena 790 tis. Kč. Tel.: 608 756 600. 

Prodám byt 2+1 v OV na ul. Vítězná 
v Litovli. Byt je ve 2. NP s výtahem. Dům 
je po revitalizaci, zateplen, s novými plasto-
vými okny. Byt má vlastní ÚT a ohřev 
TUV, je volný k okamžitému nastěhování. 

Tel.: 608 756 600 

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



Litovelské noviny, povolení č. MK ČR E 11104, měsíčník, náklad 1 300 kusů. Vydává Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel, adre-
sa redakce tamtéž. IČO 299 138. Odpovědný redaktor: Jana Motlová. Litovelské noviny uveřejní bezplatně společenská oznámení a osobní zprávy.  

Za uveřejnění obchodního inzerátu účtujeme za 1 cm2 plochy 10,- Kč, na první a poslední straně 18,- Kč. Sleva: při opakování inzerce 10 %,  
půlroční předplatné 20%, celoroční předplatné 30 %. Všechny požadavky na inzerci i příspěvky přijímáme na adrese:  

Městský úřad Litovel, Redakce Litovelských novin. Tel.: 585 153 147,  e-mail: litovelskenoviny@mestolitovel.cz.  

V Litovli, 1. října 2009. Uzávěrka příštího vydání Litovelských novin:  2009 

Mobilní sběr – podzim 2009 
 

Společnost .A.S.A. odpady Litovel, s.r.o. informuje občany o organizaci pravidelného podzimního úkli-
du formou mobilního sběru, který prob ěhne dle níže uvedeného harmonogramu. 

A / nebezpečný odpad - jde o odpad jedovatý, výbušný nebo jinak nebezpečný např. oleje, tuky, barvy, fotochemikálie, léky, akumulátory, zářiv-
ky, výbojky, elektrotechnický odpad, agrochemický odpad včetně obalů. 

B / pneumatiky - současně s nebezpečnými odpady se budou sbírat staré pneumatiky z osobních automobilů. Větší pneumatiky z traktorů,
nákladních aut, strojů atd. budeme brát také, ale pouze za úplatu. 

C / vyřazená elektrozařízení - současně s nebezpečnými odpady se budou předávat vyřazená elektrozařízení pocházející z domácností. Jsou to 
např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky apod. 

D / velkoobjemový odpad - jde o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic. Jsou to např. staré koberce, lino-
lea, starý nábytek, vyřazené oblečení apod. 

 
Nebezpečné odpady, vyřazené elektrozařízení a pneumatiky budou předávány zaměstnancům společnosti .A.S.A. odpady 

Litovel, s.r.o. na určeném místě. Velkoobjemový odpad se bude předávat přímo do VOK kontejnerů na určeném stanovišti 
v termínu, který je uveden v harmonogramu. 

Sběr větví – podzim 2009 
Termín: pátek 30.10.2009 – neděle 1.11. 2009 
Stanoviště: 
1.              Železniční most - za mostem k lagunám 
2.             Červenská v zatáčce u pole k zahrádkám 
3.             Žerotínova za garážema        4.          Sochova x Šmakalova 
5.             Příčná - parkoviště                6.          Wolkerova x Pavlínka 
7.             Komárov za pomníkem         8.          Šargounská  
Větve budou ukládány na hromadu na uvedená místa.  
Prosím neukládat pařezy, větve budou štěpkovány. 

Sběr zeleně – podzim 2009 

Pravidelný podzimní sběr biologicky roz-
ložitelného odpadu (listí, shrabky se za-
hrad a ostatní odpad vhodný ke komposto-
vání – bez větví!) dle harmonogramu. 


