
Čas dovolených a prázdninových radovánek je 
v plném proudu. S létem je neodmyslitelně spo-
jen pobyt na sluníčku, koupání… Město Litovel 
se dlouhodobě potýká s technickým stavem 
městského koupaliště a v poslední době i s přís-
nými hygienickými požadavky na kvalitu vody, 
které jsou v Evropské unii vyžadovány. Měst-
skému koupališti byla Krajskou hygienickou 
stanicí udělena výjimka, která však skončí v ro-
ce 2010. Město tak musí neodkladně řešit otáz-
ku, co s koupalištěm.  

Ve strategickém plánu rozvoje města Litovle 
je navržena výstavba sportovně-rekreačního are-
álu Dolní luka, která zahrnuje jak obnovu kou-
paliště, tak výstavbu kempu a sportovního areá-
lu. Ekonomická bilance státního rozpočtu se 
však nevyvíjí příznivě, jak se při tvorbě plánu 
předpokládalo, a potřebných asi 100 milionů 
korun se nepodaří sehnat, snad jen zázrakem.  

Rozhodnutí, co dál s koupalištěm, bude třeba 
přijmout. Město v současné době zvažuje mezi 
dvěma variantami, jednou je přírodní koupaliště 
s biologickým čištěním vody, jeho pořízení by si 
vyžádalo náklady kolem 10 mil. Kč, také jeho 
následný provoz je ekonomičtější. Druhou je 
výstavba klasického koupaliště moderními do-
stupnými technologiemi. Jeho výstavba by si 
vyžádala náklady kolem 50 mil. Kč, provoz to-
hoto typu koupaliště by byl také nákladnější, 
např. město Uničov svoje zařízení ročně dotuje 
kolem 3 mil. Kč. 

Přírodní koupaliště by v Chráněné krajinné 
oblasti Litovelské Pomoraví nepůsobilo nikterak 
rušivě, právě naopak. Klasické koupaliště asi 
uvítají ti, kteří se s naší betonovou, komerční 
civilizací již sžili a chtějí více atrakcí. 

Také pro posouzení možných cest řešení 
uspořádal Mikroregion Litovelsko poznávací 
zájezd s cílem přírodní koupací biotopy v ob-

cích Bantice a Kovalovice. Starostové obcí a 
radní města Litovle se mohli v reálu přesvědčit, 
jak to vyřešili na jižní Moravě.  

Jedním z účastníků zájezdu byl i Ing. Zdeněk 
Potužák, který uvedl, že srovnatelné s litovel-
ským bylo koupaliště v Kovalovicích; jde o star-
ší betonové koupaliště opatřené fólií, čištění vo-
dy je zajištěno její cirkulací přes biokoridor. Na-
dchly nás i nízké pořizovací náklady – kolem 10 
mil. Kč. Koupaliště má čistou a teplou vodu, 
vyhovující rodinám s dětmi. V Litovli se s pro-
blémy koupaliště potýkáme již dvacet let, tato 
cesta by byla velmi přijatelná, řešení je nasnadě.  

Pan Zdeněk Jančí by více uvítal komerční kla-
sické koupaliště s nerezovou vanou a vodními 
efekty – tryskající vody, vodní proudy k masá-
žím... Přesto, že přírodní koupaliště se mu také 
líbilo a do CHKO by i lépe zapadalo. „Všechno 
bude záležet na tom, kolik finančních prostřed-
ků se na koupaliště podaří sehnat,“ dodal pan 
Jančí. 

Starosta města k problematice kolem koupališ-
tě uvedl: „Po návštěvě jižní Moravy jsme byli 
všichni nadšeni, přírodní koupaliště jsou výhod-
ná i pro alergiky, voda tady není chlorovaná. 
Jsou vyhledávána návštěvníky i z okolí, např. z 
blízkého Znojma. 

V radě města jsou ale i jiné názory. Proto ještě 
v tomto měsíci pojedeme navštívit koupaliště v 
Hluku, které podle dostupných informací na je-
ho provozu neprodělává (mají klasické moderní 
koupaliště). Nabízí se i firmy, které chtějí pomo-
ci se získáním dotací, pravdou ale je to, že vede-
ní města si cesty pro získání dotací umí najít sa-
mo. V regionu Litovelsko není koupaliště, jsou 
tady přírodní vodní nádrže v Nové Vsi a v Nák-
le, proto by se mohlo podařit dotace na rekon-
strukci toho litovelského získat. V případě přije-
tí varianty klasického koupaliště by se však Li-

tovel musela zadlužit zhruba 25 mil. Kč, a další 
náklady si každoročně vyžaduje provoz koupa-
liště,“ uvedl starosta města. „Rozhodnutí, kterou 
cestu volit, musíme přijmout v nejbližší době.“ 

                                               Zpracovala J. M. 

 Z obsahu: 

PRODÁM BYT 2 + 1 v OV na ulici No-
vosady v Litovli. Byt je ve 4. NP, užitná plo-
cha 52 m2. Dům je po revitalizaci, zateplen  
s novými plastovými okny. Je volný k oka-
mžitému nastěhování. Info. tel.: 608 756 600 

NOVĚ OTEVŘENÉ STUDIO 
Miss Cosmetic V LITOVLI  

MONIKA ŽÍDKOVÁ prezidentka české spo-
lečnosti MISS COSMETIC. Přírodní dermatologie 

a potravinové doplňky MEDICAL. 
Šmakalova 206, janabaciak@sezman.cz 

informace: 731 567 957,  
www.studio-misscosmetic.estranky.cz 

Základní škola Jungmannova, 655 Litovel, 

přijme  vychovatele – vychovatelku 
školní družiny na částečný úvazek. 
Předpokládaný nástup od 1. září 2009. 

Přihlášky vč. životopisu posílejte na adresu 
školy k rukám ředitele do 15. srpna 2009 

Dne 17. srpna se dožívá významného  
životního jubilea litovelský občan,  
pan JUDr. KUNEŠ SONNTAG 

 
K životnímu výročí mu blahopřejí  

a zdraví i optimismus přejí  
radní a zastupitelé Města Litovle. 

 
Reportáž s panem Sonntagem přinášíme 

uvnitř novin.  

• NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA 
• LITOVELSKÝ OTVÍRÁK 
• DÍVČÍ ODDÍL HÁZENÉ 
• Z JEZDECKÉHO KLUBU 
• SENIORKLUB INFORMUJE 

Koupaliště v Banticích, foto Ing. R.Vašíček. 



Ve městě Litovli a v místních částech bylo v průběhu mě-
síce července 2009 zaznamenáno mimo jiné i spáchání těch-
to událostí: 

V noci ze dne 1. července na 2. července dosud neznámý pachatel vnikl 
do restaurace Za školou v Litovli, odkud odcizil různé alkoholické nápoje, 
cukrovinky a finanční hotovost. 

Ve stejnou dobu došlo ke vloupání do baru Alibaba v Litovli, kde byla 
způsobena škoda jen poškozením zařízení. 

Dne 2. července v době od 2.00 hod. do 2.20 hod. dosud neznámý pa-
chatel poškodil neznámým předmětem skleněné dveře prodejny potravin v 
Litovli na ul. Svatoplukově. 

V době od 17.00 hodin dne 3. července do 5.00 hod. 4. července dosud 
neznámý pachatel poškodil displeje tankovacích stojanů na pohonné hmo-
ty v Litovli na ul. Uničovské. 

V době od 15.00 hod. dne 18. července do 7.00 hod. 19. července v Li-
tovli na ul. Komenského dosud nezjištěný pachatel poškodil skleněnou 
výplň vstupních dveří u objektu SOU.  

V noci dne 11. července se pokusil neznámý pachatel vloupat do ZŠ Ví-
tězná v Litovli, kdy nedošlo k odcizení žádných předmětů.    Policie ČR 

Povodně o sobě opět nechávají vědět, dnes tak jako před 12 roky zaží-
vají obce v podhůřích to co zažívaly před léty obce v nížinách. Dnešní 
situace a projevy počasí jsou diametrálně odlišné, ovšem mají společné-
ho jmenovatele - zkázu, neštěstí a pro postižené pocit bezmoci.  
Od roku 1997, který považujeme jako pomyslný milník v novodo-
bých dějinách, již proběhlo několik lokálních katastrof, u kterých byli 
naši občané účastni svou solidární pomocí. Vzpomeneme-li živelnou 
katastrofu v rychnovském okrese v roce 1998, konkrétně v obci Kou-
nov, následně pak děsila povodňová katastrofa, která postihla velké 
území Čech v roce 2002 a posléze ničivé tornádo v Litovli v roce 2004. 
Ve všech případech občané Střeně nestáli stranou a s postiženými pro-
žívali osudové chvíle a hmotně projevovali svoji spoluúčast na zmírnění 
jejich utrpení, jsouce vědomi toho, že obrovskou pomocí je také pocit, 
že člověk se svým strádáním nezůstává osamocen.  

Na pomoc vybrané obci Jesenicka a na zmírnění škod a útrap postiže-
ným rodinám uspořádala obec Střeň o minulém víkendu celoobecní 
sbírku s výtěžkem 83.500,- Kč. Tuto částku poukazují občané Střeně 
obci Skorošice na Žulovsku. 
Obec Skorošice je jedna z mnoha  postižených vesnic na Jesenicku 
s počtem obyvatel 776, která byla totálně zaplavena ve dvou po sobě 
jdoucích vlnách. 
Občané Střeně, kteří podobné okamžiky prožívali před 12 roky, takto 
vyjadřují spoluobčanům na Jesenicku svoji morální podporu a spoluú-
čast s přáním brzkého návratu do normálního života. 
Podle slov pana starosty Františka Kadlece je postižení v rozsahu celé 
obce. Poničené domácnosti, místní komunikace téměř neexistují. Záro-
veň velmi děkuje občanům Střeně za poskytnutý dar a morální pomoc. 
Taktéž místní občané jsou vděční za jakýkoliv projev dobré vůle a lid-
skosti od všech, kteří doposud nezapomněli, jaké strádání ssebou nesou 
důsledky jakýchkoliv povodní.                     V. Kamínek, starosta Střeně 

Od 1. července 2009 došlo v akciové společnosti PAPCEL k personální 
změně na pozici generálního ředitele. Ing. David Dostál, který tuto funkci 
zastával v uplynulých jedenácti letech, k tomuto datu předal velkou část 
svých kompetencí svému nástupci, Ing. Filipu Wrnatovi, který ve společ-
nosti pracuje od března 2008 na pozici ředitele pro výrobu a logistiku.  

Ing. Filip Wrnata vystudoval Vysokou školu báňskou, Technickou uni-
verzitu v Ostravě. Do doby svého nástupu do PAPCELu pracoval mimo 
jiné v americké firmě ICF Kaiser jako materiálový manažer a podílel se na 
projektu výstavby „Mini huti“ v Nové Huti Ostrava. Od roku 2001 půso-
bil ve společnosti Ingersoll-Rand Limited v Anglii, kde se velkou měrou 
podílel na výstavbě nové pobočky společnosti v Uničově. V závodě 
v Uničově od zahájení provozu zastával pozici ředitele logistiky.   

Ing. Filip Wrnata má bohaté zkušenosti s řízením a vedením projekto-
vých týmů, vyniká orientací na výsledek, uměním naslouchat podřízeným 
a kolegům, řízením změn a inspirativním vedením. V nové pozici generál-
ního ředitele bude pokračovat v naplňování strategie spol. PAPCEL, a.s. 

Ing. David Dostál ze společnosti PAPCEL neodchází. Bude řídit ob-
chodní oddělení společnosti a rozvoj vztahů se zákazníky. Nadále bude 
vykonávat funkci předsedy představenstva a plnit povinnosti vyplývající 
ze stanov společnosti.                                           - marketingové oddělení - 

Dalším krokem v třídění odpadů a přínosem k omezování vzniku čer-
ných skládek je sběr kompostovatelných bioodpadů. 

Město Litovel jej opětovně organizuje ve dnech 31. července – 2. srp-
na (tj. pátek až neděle). Stanoviště kontejneru na Příčné ulici bylo zru-
šeno kvůli malému zájmu občanů, oproti tomu byla zavedena další dvě 
stanoviště. Stanoviště kontejnerů budou: 

1. U kalového pole cukrovaru, 2. Komárov, 3. Pavlínka, 
4. Sochova ulice, 5. Červenská – u zahrádkářské kolonie 
Prosíme, odpad ukládejte pouze do přistavených kontejnerů. Je 

možno ukládat pouze trávu, shrabky a listí, nikoliv větve. Děkujeme 
za udržování čistoty kolem stanovišť.                          OŽP MěÚ Lito-

Občané reptají kvůli stavu litovelských chodníků. Na jedné straně se 
jim nedivím, ale na druhé straně chápu, že je to hlavně otázka peněz 
(teď se říká: je to o penězích), kterých není nazbyt zřejmě po náklad-
ném budování kanalizace.  

Co ale nechápu: proč si necháme zmršit pěkný a široký chodník? Po-
dívejte se na přiloženou fotografii: před železářstvím v Palackého ulici 
je vyznačeno parkovací místo pro osoby s tělesným postižením. Ale 
značku někdo zapíchl do chodníku asi 60 cm od obrubníku a ubral tak z 
jeho šířky (neříkejte mi, že tak velí nějaký předpis!). Na to navázal sto-
jan na kola, který ubral další kus chodníku (a to jsem viděl taky dvě ko-
la opřená o tento stojan za strany chodníku). Pak se ještě v létě otevřou 
dveře prodejny, aby tam nebylo dusno a výsledkem je, že na zbytku ji-
nak širokého chodníku si stěží vyhnou dva lidé.  

A přitom stačí u práce myslet a nebo taky - to v každém případě - 
kontrolovat, jak je využíváno veřejné prostranství. Tady k nemyšlení 
toho, kdo umisťoval dopravní značku se přidalo nemyšlení toho, kdo 
umístil stojan na kola směrem do chodníku, pak i třeba ten, kdo kolo 
opře o stojan zvenku a pak stačí už jen otevřít dveře... Dívejme se ko-
lem sebe a uvidíme bohužel i jiné podobné případy. Kdo to napraví? 

                                             Ing. V. Střeštík, nespokojený pozorovatel 
Dle sdělení pracovníka Odboru dopravy MěÚ Litovel je dopravní 

značení osazeno v souladu s předpisy, viz strana 4. LN. 

Na červencovém zasedání Zastupitelstva města Litovel bylo schváleno 
poskytnutí finančního daru v celkové výši 200.000,- Kč na odstraňování 
povodňových škod pro obce Jindřichov a Bernartice, místní část Buková, 
vždy ve výši 100.000,- Kč. Finanční prostředky byl osobně předat starosta 
města Dr. Vojtěch Grézl. Obec Jindřichov nepřijala celý peněžní dar, ale 
jen 30 000,- Kč s tím, že škody u nich nejsou tak velké. Zbývajících  
70 000,- Kč proto bylo věnováno obci Polom, která byla povodní značně 
zasažena. Obce prostředky s díky přijaly.                                                red. 

  Foto V.S. 



60. schůze Rady města Litovel  
se konala dne 25. června 2009 

Rada města schvaluje: 

• předložený návrh Obecných pra-
videl stanovených pro nájem míst-
ností v objektech města využíva-
ných k pořádání kulturních, spole-
čenských a sportovních akcí, přileh-
lých venkovních prostranství a 
hřišť, nacházejících se v místních 
částech Města Litovel. 
Rada města vyhovuje: 

• OV Rozvadovice podává návrh 
na ukončení nájemní smlouvy na 
nebytové i bytové prostory Pohos-
tinství v Rozvadovicích dohodou, 
RM vyhovuje a souhlasí  

• žádosti Ing. D. K. z Litovle o fi-
nanční příspěvek na technické za-
bezpečení triatlonového závodu dne 
11. 7. 2009, poskytnuto 15.000,-  

• žádosti SDH Víska o finanční pří-
spěvek na poháry pro soutěžící 
družstva 6. ročníku závodů hasičů  
„O pravyho kohóta z Vis-
ke“,  poskytnuty 3.000,- Kč  

• žádosti ROMA VICTOR o.s. o 
finanční příspěvek na zakoupení 
ozvučovací techniky a plášťů pro 
chladné počasí,  poskytnuto 5.000,-  

• žádosti Pony klubu Olešnice o 
finanční příspěvek na provoz a čin-
nost, poskytnuto 1.500,- Kč / dítě 

• žádosti GJO Litovel o souhlas se 
změnou v použití schváleného fi-
nančního příspěvku – namísto opra-
vy chlapeckého sociál. zařízení na 
úhradu pořízení digestoře do učeb-
ny chemie, na rekonstrukci učebny 
fyziky,  opravu knihovny a pořízení 
žaluzií do auly 

• žádosti SDH Tři Dvory o finanční 
příspěvek na věcné ceny a úhradu 
nák ladů  has ičské soutěže  
„Nejtvrdší hasič přežívá“ (25. 7. 
2009 na hřišti ve Třech Dvo-
rech), poskytnuto 3.000,- Kč 

• žádosti paní J. M. z Mladče o fi-
nanční příspěvek na úhradu nákla-
dů, za Město Litovel se zúčastnila 
malířského plenéru „Impresje Mi-
kolowskie 2009“ v polském Miko-
lowě (6. – 19. 7. 2009). Poskytnuto 
5.000,- Kč.    

• žádosti společnosti AAR promo-
tion s.r.o. o povolení pořádání spor-
tovní akce - 8. ročníku soutěže 
BOBR BIKE 2009 dne 15. 8. 2009 
od 12.00 do 18.00 hodin v Litovli a 
okolí. RM souhlasí s poskytnutím 
pomoci MP Litovel při organizač-
ním zajištění závodu a přijímá po-
zvání na slavnostní zahájení. 
Rada města souhlasí:  

• s uzavřením nájemní smlouvy s p. 
L. H. z Vísky na bezplatný proná-
jem pozemků, vše orná půda, v k.ú. 

Víska, na dobu do 30. 9. 2009, 
za účelem jejich údržby a 
ochrany před zaplevelením 

• s čerpáním částky 74.000,- 
Kč z IF ZŠ Jungmannova na 
zakoupení nového serveru pro 
školní počítačovou síť. Dále 
RM požaduje po ředitelích 
všech školských příspěvkových or-
ganizací, aby do 31. 8. 2009 předlo-
žili plán čerpání financí z účelově 
vázaných prostředků určených na 
pořízení majetku a údržbu majetku. 

• s čerpáním částky 187.119,- Kč 
z IF ŠJ Studentů na plánované 
úpravy v ŠJ 

• s výsledkem hodnocení a doporu-
čením komise výběrového řízení na 
Poskytnutí služeb správce stavby 
Litovel, napojení místní části Tři 
Dvory (kanalizace) a s uzavřením 
smlouvy o dílo s Ing. Zbyňkem Cu-
pákem, Olomouc-Bělidla 

• s vypsáním výběrového řízení na 
zhotovitele stavby: „Litovel – Naso-
bůrky – stezka pro chodce a cyklis-
ty“ dle projektové dokumentace 
zpracované Ing. V. Předpokládaný 
rozpočet akce činí 12.211.121,- Kč. 
SFDI schválil poskytnutí dotace ve 
výši 2.305.000,- Kč. 

• s předloženou nabídkou a uzavře-
ním smlouvy o dílo na opravu míst-
ní komunikace (ke knihovně) v No-
vé Vsi se stavební firmou STRA-
BAG a.s. Olomouc. 
Rada města schvaluje: 

• uzavření Smlouvy o programátor-
ském servisu a podpoře mezi Měs-
tem Litovel a společností Alfa Soft-
ware, s.r.o. Klatovy 

• vyplacení odměn dle návrhu ředi-
telům školských PO. Peníze budou 
čerpány z příspěvků na přímé nákla-
dy poskytovaných KÚOK. Dále 
RM schvaluje vyplacení odměny při 
odchodu do důchodu paní Číhalové 
ve výši dle návrhu. Odměna bude 
vyplacena z provozních prostředků 
školy.     

• předložený návrh platového vý-
měru ředitele TS Litovel s účinností 
od 1. 6. 2009. 
Rada města stanovuje: 

• provizi pro prodejce Litovelských 
novin ve výši 1,- Kč z prodaného 
výtisku.     
Hudební produkce, žádosti o sou-
hlas s pořádáním ohňostroje 

•- 7. 8. 2009 a 18. 9. 2009, vždy od 
19.00 do 02.00 hod. - hřiště v Naso-
bůrkách – pořadatel A. K. z Litovle  

•- 14. 8. 2009 od 19.00 do 24.00 
hod. – zahrádka restaurace U Staré-
ho mlýna v Litovli – koncert - pořa-
datel J. P. z Hladkých Životic. 
Rada souhlasí s konáním uvede-

ných hudebních produkcí, v 
souladu s OZV č. 1/2007 udě-
luje výjimku a souhlasí 
s ukončením hudebních pro-
dukcí v areálu koupaliště ve 
24.00 hod., ostatní akce budou 
ukončeny dle předl. požadav-
ků. 

Rada města nevyhovuje: 

• žádosti p. M. M. o slevu na par-
kovném pro osobní vozidlo. Pan M. 
M. provozuje opravnu televizorů a 
své vozidlo mimo jiné využívá i pro 
zajištění převozu vadných televiz.
přijímačů starších litovel. občanů.  
Rada města ukládá:  

• všem vedoucím odborů předložit 
do konce měsíce srpna návrh úspor 
v rozpočtu jejich odboru. 
Novela zákona o DPH  

• Vedoucí FO předkládá aktuální 
informace o průběhu registrace 
ML jako plátce DPH. Skutečnost, 
že ML je plátcem DPH, se musí 
zapracovat do řady platných smluv. 
RM bere na vědomí informaci o si-
tuaci města ve vztahu k zákonu o 
DPH. RM pověřuje starostu města 
podpisem nového znění všech 
smluv, jejichž obsah je dotčen touto 
skutečností. Následně bude radě 
města předložen seznam všech nově 
podepsaných smluv. 
 
20. zasedání Zastupitelstva města 

se konalo dne 25. června 2009. 
ZML schvaluje: 

• předložený návrh 1. rozpočtových 
změn roku 2009 

• odprodeje a směnu pozemků, vy-
hovuje žádosti manželů S. z Mysle-
chovic o slevu z kupní ceny prodá-
vaného pozemku ve výši 50 % 

• odpis majetku z účetní evidence:  
- štěrková komunikace a chodník na 
Staroměstském náměstí v Litovli,  
- polní cesty v k.ú. Tři Dvory o vý-
měře 98 294 m2 na pozemcích p.č. 
410 – 464  

• převod majetku – vybavení dět-
ského hřiště herními prvky v hod-
notě 250.446,- Kč do správy Mateř-
ské školy Gemerská.  

• přijetí dotace z rozpočtu Olo-
mouckého kraje z programu Obno-
va kulturních památek v Ol. kraji 

• budoucí odkoupení části pozem-
ku parc.č. 275/1 v k.ú. Rozvadovi-
ce, o výměře cca 47 m2, z vlastnictví 
Arcibiskupství olomouckého, pro 
stavbu „Litovel -Rozvadovice – au-
tobusová zastávka“  

• uzavření dodatku ke kupní 
smlouvě o prodeji pozemku v prů-
myslové zóně s p. J. H. z Uničova - 
termín kolaudace výrobního závodu 
a zahájení výroby se posune do 31. 
12. 2010. 

21. zasedání Zastupitelstva města 
se konalo dne 9. července 2009. 

ZML neschvaluje: 

• OZV č. 1/2009 „O koeficientu 
daně z nemovitostí“. 
ZML schvaluje: 

• poskytnutí finančního daru v cel-
kové výši 200.000,- Kč na odstra-
ňování povodňových škod - pro 
Obec Jindřichov ve výši 100.000,- 
Kč a Obec Bernartice, místní část 
Buková, ve výši 100.000,- Kč. 

• uzavření zástavní smlouvy se 
Státním fondem životního prostředí 
ČR, dle které Město Litovel poskyt-
ne k zajištění půjčky na akci  
„Litovel – napojení místní části Tři 
Dvory“ jako zástavu dále uvedené 
nemovitosti: objekt č.p. 795, způ-
sob využití občanská vybavenost, a 
pozemek parc.č. 61, zastavěná plo-
cha a nádvoří a pozemek parc.č. 
114/1, zahrada, vše v k.ú. Litovel. 
Dále k zajištění půjčky na akci  
„Kanalizace a ČOV Litovel – do-
končení“ poskytne Město Litovel 
jako zástavu uvedené nemovitosti: 
objekt č.p. 674, způsob využití jiná 
stavba, a pozemek st. parc.č. 13 za-
stavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. 
Litovel. 
 
61. schůze Rady města Litovel  
se konala dne 16. července 2009 
K již p řijatým usnesením: 

• Rada města, po řádném zdůvod-
nění, dodatečně schvaluje Dodatek 
č. 2 k SOD č. 069/08 a Dodatek č. 2 
k SOD č. 068/08, uzavírané mezi 
Městem a VIS Hradec Králové. 

• Rada města schvaluje předložený 
návrh Smlouvy o nájmu a podnáj-
mu nebytových prostor uzavírané 
mezi Městem Litovel a p. M. K. 
z Nové Vsi (bývalá kovárna). 

• Rada města revokuje své usnese-
ní - příspěvek Sociálním službám 
pro seniory Olomouc nelze poskyt-
nout, neboť požadovaná částka v 
rozpočtu města není. 

Rada města projednala: 

• Pivovar Litovel pořádá 15. 8.  
Den otevřených dveří. Kvůli lepší-
mu zabezpečení průjezdnosti v ul. 
Palackého v Litovli žádá pořadatel 
o pronájem travnaté plochy před 
vjezdem do pivovaru a odstavného 
pruhu v ul. Palackého. RM souhlasí 
s bezplatným záborem odstavného 
pruhu komunikace, ale s proná-
jmem travnaté plochy nesouhlasí. 
Na travnatou plochu bude zakázán 
vjezd všech vozidel a bude zde i 
platit zákaz umísťování prodejních 
stánků, jde o městský parčík.      

Pokračování na str. 4. 
V souladu se zákonem na ochranu 
osobních údajů jsou jména občanů 
uváděna pouze jejich iniciálami. 



Rada města vyhovuje žádostem: 

• MO ČRS Litovel o změnu nájem-
ní smlouvy na pronájem litovel-
ských rybníků z důvodu přidělení 
finanční dotace ve výši 265.500,- 
Kč z operačního programu Rybář-
ství, a to ze současné doby neurčité 
na minimálně dobu pěti let. Dlou-
hodobý pronájem je jednou z pod-
mínek poskytnuté dotace. 

• Hanáckého jezdeckého klubu Li-
tovel o příspěvek na pokrytí části 
nákladů spojených s účastí dětí na 
MČR ve Zduchovicích (21. – 24. 8. 
2009) ve výši 5.000,- Kč 

• SDH Savín o finanční příspěvek 
na poháry a věcné ceny na hasič-
skou soutěž dne 1. 8. 2009 ve výši 
3.000,- Kč      

• MO ČRS Litovel o udělení vý-
jimky ze zákazu konzumace alko-
holu na veřejném prostranství 
(v okolí Olomouckého a Uničov-
ského rybníka) pro dny 19. 9. 2009, 
kdy se konají rybářské závody a 3. 
10. 2009, kdy bude slavnostní vý-
lov rybníků. 
Rada města souhlasí: 

• s podnájmem části nebytového 
prostoru v objektu č.p. 791 v ul. 1. 
máje v Litovli paní L. B. za účelem 
prodeje kosmetiky Oriflame 

• s uvolněním částky 40.000,- Kč 
z rozpočtu na příspěvek Města Lito-
vel o.s. MAS Moravská cesta 

• s vyplacením odměn řediteli ZŠ 
Vítězná a ředitelce MŠ Frištenské-
ho v Litovli ve výši dle návrhu 

• s vyplacením odměny za hospo-
daření v I. pololetí roku 2009 ředi-
teli TS Litovel a ředitelce MK Lito-
vel, ve výši dle návrhu 

• s doporučením komise pro výběr 
zhotovitele díla na veřejnou zakáz-
ku a uzavřením Smlouvy o dílo na 
akci „Litovel – regenerace sídliště 
Vítězná II. etapa – část B“, s firmou 
MODOS spol. s r.o. Olomouc, za 
cenu 5.176.731,- Kč, vč. DPH 

• s nabídkou a uzavřením Smlouvy 
o dílo na akci „Oprava chodníků 
v Unčovicích“ (chodník u kulturní-

ho domu a chodník – náves, 
směr Březové), za nabídkovou 
cenu 265.489,- Kč, se stavební 
firmou Dlaždičská s.r.o., Čer-
vená Lhota. Oprava chodníku  
„náves – směr obchod“ se pře-
souvá na rok 2010. 

• s uzavřením dodatku ke 
smlouvě o dílo na rozšíření objemu 
prací pro akci „Litovel – obnova 
osvětlovací soustavy“, tj. dodávka a 
montáž zařízení na regulaci výkonů 
ve třech světelných obvodech sou-
stavy VO v Litovli s firmou EL-
PREMO spol. s r.o. Olomouc, za 
cenu 430.899,- Kč, vč. DPH 

•s  doporučením komise pro výběr 
zhotovitele veřejné zakázky na ak-
ci „Kanalizace a ČOV – dokonče-
ní“. Souhlasí s uzavřením Smlouvy 
o dílo s vybraným uchazečem Vo-
dohospodářský rozvoj a výstavba a.
s., Praha, za cenu 3.297.490,- Kč. 

• s nabídkou společnosti Královská 
obchodní s.r.o. Medlov na dodávku 
4 ks plastových oken a vstupních 
dveří do kulturní místnosti v Choře-
licích, za cenu 57.447,- Kč 
Rada města schvaluje: 

• záměr rekonstrukce ochlazovací-
ho bazénku v objektu sauny v Lito-
vli. Pověřuje ředitele TS Litovel za-
jistit realizační projekt a zahájit pří-
pravu, náklady na rekonstrukci bu-
dou zařazeny do návrhu rozpočto-
vých změn.         

• uzavření Smlouvy o dílo s Ing. J. 
Vrublovským na zpracování pro-
jekt. dokumentace chodníku pro 
pěší a cyklisty v ul. Jiráskově 

• uzavření Smlouvy o dílo se spo-
lečností Zahrada Olomouc s.r.o. na 
vypracování projekt. dokumentace 
vegetačních úprav v ul. Příčné 

• uzavření smlouvy o zřízení věc-
ného břemene mezi ML a manželi 
V. z Myslechovic – jde o umístění 
přechodu pro chodce na části jejich 
pozemku v rámci stavby „Litovel, 
Chudobín – přechod pro chodce“. 
Hudební produkce 
- přesun termínu schválené hudební 
produkce ze soboty 29. 8. 2009 na 

pátek 28. 8. 2009 – hřiště TJ 
Tatran – pořadatel M. O., Li-
tovel 
- přesun termínu schválené 
hudební produkce z pátku 7. 
8. 2009 na červenec – hřiště v 
Nasobůrkách  
- 8. 8. 2009 a 21. 8. 2009, 

vždy od 20.00 do 02.00 hodin - are-
ál Pinda v Savíně – pořadatel M. 
O., Litovel. 
- 7. 8. 2009, 14. 8. 2009, 21. 8. 
2009 a 28. 8. 2009, vždy od 20.00 
do 02.00 hodin – areál koupaliště v 
Litovli – reprod. hudba - pořadatel 
J. P., Litovel 
- 8. 8. 2009 od 10.00 do 02.00 ho-
din – hřiště v Nasobůrkách – Moto-
sraz – pořadatel SDH Nasobůrky 
- 7. 8. 2009 a 14. 8. 2009, vždy od 
18.00 do 02.00 hodin – prostory 
před hostincem v Březovém – kon-
certy – pořadatel D. Š. z Březového 
- 15. 8. 2009 od 10.00 do 24.00 ho-
din – areál Pivovaru Litovel a.s. – 
Litovelský otvírák – pořadatel FES-
TPRO, spol. s r.o. Olomouc 
- 15. 8. 2009 od 16.00 do 03.00 ho-
din – areál Loděnice v Litovli – 
BOBR BIKE 09 – pořadatel: AAR 
Promotion, s.r.o. Krchleby 
- 3. 10. 2009 od 08.00 do 03.00 ho-
din – areál koupaliště v Litovli – 
soubor LIVIN – pořadatel: AAR 
Promotion, s.r.o. Krchleby 
- 3. 10. 2009 od 16.00 do 03.00 ho-
din – areál Loděnice v Litovli – 
BOBR CUP 2009 – pořadatel: 
AAR Promotion, s.r.o. Krchleby. 
Rada města nesouhlasí s konáním 
hudebních produkcí v areálu Pinda 
v Savíně. S konáním ostatních hu-
debních produkcí souhlasí a v sou-
ladu s OZV č. 1/2007 uděluje vý-
jimku na ukončení hudebních pro-
dukcí dle předložených požadavků, 
pouze pro hudební produkce v areá-
lu koupaliště uděluje výjimku na 
ukončení nejpozději do 24.00 hod.  
Rada města nevyhovuje: 

• žádosti manželů V. a V. S. z Li-
tovle o vybudování přípojky splaš-
kové kanalizace pro nový rodinný 
dům v ul. Polní v Litovli. Součas-
nou prioritou města je řešení a vy-
bavení inženýrskými sítěmi lokality 

Pavlínka, ul. Polní je plánována až 
v delším časovém horizontu. Sta-
vebníci si musí likvidaci splaško-
vých vod zajistit vlastními silami.
Rada města bere na vědomí:  

• výroční zprávu Charity Šternberk 
za rok 2008 

• výsledky hospodaření v lesích za 
II. Q 2009 a kumulativně od počát-
ku roku 2009. Ředitel TS ve spolu-
práci s vedoucím FO dořeší otázku 
účelové dotace na lesy z prostředků 
Olomouckého kraje. 

• hospodaření MK Litovel za I. po-
loletí 2009 

• zápisy z jednání Komisí - SPOD, 
dopravy a BESIP a životního pro-
středí. RM ukládá odboru dopravy 
prověřit a podat návrh na zřízení 
jednosměrného provozu na návsi v 
Rozvadovicích. Dále ukládá MP 
Litovel provádět častější kontrolu 
nesprávného parkování vozidel v ul. 
Palackého. 
Rada města ukládá: 

• vedoucímu OVS zajistit osazení 
přístupového prostoru k radniční 
věži vysokými mřížemi a opravu 
špatné okapové rýny na věži 

• vedoucímu odboru MHaSI, ve-
doucímu odboru dopravy a řediteli 
TS Litovel zajistit osazení místní 
komunikace na Šargouně dopravní-
mi značkami tak, aby bylo zameze-
no průjezdu motorových vozidel. 
ZŠ Jungmannova 
V průběhu měsíce srpna dojde k 
přestěhování tří zbývajících učeben 
z objektu školy v ul. Vítězná do 
hlavní budovy v ul. Jungmannově. 
V souvislosti se stěhováním žádá 
nová ředitelka školy o souhlas, aby 
případné přebytky z účelově váza-
ných prostředků na pokrytí energií 
byly převedeny do prostředků údrž-
by nebo do IF školy. Rada města 
bere informaci na vědomí. K přestě-
hování dojde v posledním srpno-
vém týdnu. Vedoucí OŠKS vyčíslí 
náklady na energie v objektu školy 
v ul. Vítězná. Rada města souhlasí 
s vypsáním výběrového řízení na 
krátkodobý pronájem uvolněných 
nebytových prostor v objektu v ulici 
Vítězná.                                      J.M. 

Pozvánka 
Zveme všechny občany na  

setkání s europoslancem ing. Janem Březinou.  
Pod 418 m vysokým Rampachem (nad Myslechovicemi), v místě, kte-
rému místní neřeknou jinak než „ve skale“, bude europoslanec ing. Jan 
Březina v pátek 28. srpna 2009 v době od 15.00 do 17.00 hod. odpo-
vídat na otázky týkající se předsednictví České republiky v Radě Ev-
ropské unie.  

Na účastníky čeká drobné občerstvení a dáreček. Setkání se koná za 
každého počasí. Na projekt je poskytnut finanční příspěvek v rámci in-
formační sítě EUROPE DIRECT.            Akci podporuje Město Litovel. 

 

Na vysvětlenou k postřehu občana ze str. 2. uvádíme doslovný 
text normy „Základní zásady umisťování dopravních značek a dopravních 
značení“ kapitola 8 o umísťování svislých dopravních značek, článek 
8.2.1. „Boční umístění“. Cit.: „Stálé značky ani jejich nosné konstrukce 
nesmějí zasahovat do vymezené části dopravního prostoru stanovené vol-
nou šířkou pozemní komunikace. Nosné konstrukce značek a dopravních 
zařízení mohou zasahovat pouze do průchozího prostoru pro chodce, a to 
pouze za předpokladu, že v daném místě zůstane volná šířka 1,50 m. 
Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé značky, dopravního 
zařízení včetně jejich nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části 
krajnice, případně od vozovky (u pozemní komunikace bez zpevněné části 
krajnice), je 0,50 m; největší vzdálenost je 2,00 m. Ve výjimečných přípa-
dech je možno v obci (na pozemní komunikaci bez krajnice) nejmenší 
vzdálenost snížit na 0,30 m.“ V daném případě neshledáváme na umístění 
dopravní značky nic závadného. Pokud se týká umístění stojanů na kola 
sdělujeme, že mobiliář odbor dopravy neřeší.                  Ing. Jan Vachutka  



Pravidelně se v srpnovém čísle LN objevuje článeček s hodnocením se-
zóny provozu sauny, a není tomu jinak ani letos. Poněkud jiný tón mého 
příspěvku zapříčinily peripetie, které se kolem ní točí už od ledna tohoto 
roku. Ale o tom později, v úvodu něco o saunování jako takovém. 

Nejdůležitější podmínkou saunování je pozitivní vztah k očistě těla, pří-
padně osobní zájem o saunování. Zájemce by se měl seznámit s účinky 
procedury a vytyčit si cíl, kterého chce používáním sauny dosáhnout. Dal-
ší důležitou podmínkou je vyhradit si na ni dostatek času, nespěchat, ale 
vychutnávat si psychický i tělesný klid. Je tedy nutné si v časovém plánu 
rezervovat nejméně dvě hodiny. Pokud tolik času nemáme a nejsme 
schopni respektovat následující zásady pobytu v sauně, raději ji pro tento-
krát vynechejme. Délka pobytu v potírně je přísně individuální: závisí na 
toleranci na teplo, na výšce lavice, osobních zvyklostech, momentálním 
psychickém i fyzickém stavu a na mikroklimatických podmínkách.  
V podstatě by tam měl být člověk tak dlouho, dokud se celé tělo neprohře-
je a on nemá pocit, že ze všeho nejvíce teď touží po ochlazení. To je dru-
hou nejdůležitější fází, následující po krátkém osprchování se vlažnou vo-
dou. Nejmírnějším způsobem ochlazování je pobyt na vzduchu v ochlazo-
vacím prostoru sauny, pak je to sprchování a omývání těla vlažnou až stu-
denou vodou, ale nejúčinnějším je ochlazování v bazénku, jehož teplota 
vody by se měla pohybovat vždy pod 10 °C. Celkově má ochlazování tr-
vat tak dlouho, dokud zase člověk nepocítí chuť na nové prohřátí. 

I když jsou pozitivní tělesné důsledky saunování neoddiskutovatelné, je 
jasné, že mikroklimatické změny v jeho průběhu ovlivňují organismus ja-
ko celek, tedy i změny v psychice. Vydatné prokrvení periferních orgánů 
v potírně je pociťováno jako psychické uvolnění a patří mezi důvody, proč 
lidé saunu vyhledávají. Výsledky průzkumu 10 000 respondentů ukázaly, 
že téměř 70 % klientů sauny uvedlo jako hlavní cíl psychické uvolnění a 
celkovou svalovou relaxaci, 67 % (69 % žen a 66 % mužů) pak zdůraznilo 
osvěžující účinky sauny a utužování zdraví. Podle jejich vyjádření sauno-
vání vyvolává pocity osobního komfortu, relaxaci, ústup tísnivých pocitů, 
neklidu, navozuje pocit absolutní čistoty, dobré nálady a chuti do života. 
Návštěvníci sauny shodně uvádějí tělesné i duševní osvěžení, které trvá i 
další den.  

V této sezóně využilo služeb naší sauny 2 337 klientů – 1 759 mužů 
(denní průměr 18,07) a 578 žen, resp. partnerských či přátelských dvojic 
nebo rodičů s dětmi (průměr 13,24/den provozu). Celkový průměr byl 
15,08 /den, ovšem podle počasí a ročního období se počet návštěvníků 
výrazně měnil. Například v červnu a v září byl průměr denní návštěvy jen 
9,5, zato v lednu 19,9 a v prosinci 2008 19,7/den. Od ledna byl změněn 
cyklus návštěv tak, že mužům byly vyhrazeny 3 dny v týdnu (úterý, středa, 
pátek), ženám a ostatním pouze čtvrtek. Ať se ženy nezlobí, je to dáno po-
čty klientů a snahou po maximálním využití provozních dní. Těch bylo 
mimochodem za sezónu 155. 

Již v článku Deset let naší „bílé kapličky“ jsem se zamýšlel nad budouc-
ností litovelské sauny a s obavami hleděl do budoucna. V lednu 2009 Ra-
da města Litovle vyhlásila záměr pronájmu sauny, který byl následně pro-
longován do konce března. Protože se žádný zájemce nepřihlásil, bylo jed-
náno s firmou Expremo o možnosti úpravy zařízení tak, aby odpovídalo 
přepisům KHS. S koncem roku 2008 skončila totiž výjimka a ochlazovací 
bazének přestal splňovat konstrukčním řešením i technologií úpravy vody 
požadavky vyhlášky č. 135/2004 Sb.  

Ve hře jsou nyní tři varianty. První, ta nejschůdnější, ale pro uživatele 
nejtragičtější, znamená ukončení provozu. Ta druhá, která představuje vy-
řazení bazénku a použití pouze sprchy na ochlazování je sice nepříjemná, 
ale nakonec i nutná, protože dává naději dalšího provozu, i když omezené-
ho. Změna konstrukce a technologie úpravy vody by byla sice jednorázo-
vě finančně náročná, ale dlouhodobá, a ve srovnání s náklady na nutné ně-
kolikanásobné sprchování (7 l/min.) by se v konečném efektu, v časovém 
horizontu životnosti zařízení, asi ukázala jako výhodnější.  

Věříme, že se najde řešení ke spokojenosti všech, kteří prostřednictvím 
sauny - dnes už ve většině měst běžného zařízení - nejen relaxují, ale i utu-
žují své zdraví a upevňují duševní pohodu. Zachování provozu sauny pod-
poruje i Seniorklub Litovel. Celá čtvrtina klientů totiž je v seniorském vě-
ku a pro mnohé z nich je to nejen způsob aktivního prožití této nelehké 
životní etapy, ale i společenská záležitost spočívající v kontaktech a mož-
nostech komunikace, které někdy chybí víc, než cokoliv jiného. Doufám, 
že se všichni dočkáme odpovědného a perspektivního rozhodnutí ve věci 
dalších osudů sauny, těším se na znovuzahájení nové sezóny a srdečně vás 
všechny zvu k jejímu otevření v měsíci  září 2009.                                    hj 

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

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

e-mail: hpkuchejda@seznam.cz 

Ekologická likvidace vozidel zdarma 
výkup vyřazených AKU baterií a katalyzátorů  

Autovrakoviště Horka nad Moravou  
Ing. Jiří Žoch tel. 606 724 755,  

736 600 604, email: zochjiri@seznam.cz 

Hospůdka 

Šenk pod apatykou  
1. máje 792, Litovel  

Vás zve na příjemné posezení v historickém interiéru.  
Nabízíme: pivo Černá Hora, sudové víno,  

alko i nealko nápoje, občerstvení (pizza, poháry…) 
Pořádání společenských akcí, prezentací firem  

a soukromých oslav. Kontakt: 608 484 046 

Kosmetická společnost AVON 
hledá posilu do svého obchodního týmu. 

Pozice: asistentka obchodní manažerky. 
Požadujeme: samostatnost, chuť pracovat a učit se 

novému. (Vhodné pro ženy na MD a studentky.) 

Nejedná se o prodej. Kontaktujte nás sms, tel., 
email:  

Martina Benešová, 737 622 385,  
m.benesova.avon@volny.cz 

 

Soukromá jazyková škola  
Mgr. Eliška Smýkalová 

Nabízí výuku (případně doučování)  
angličtiny, češtiny, ruštiny  

žáci, studenti, dospělí, začátečníci,  
pokročilí, konverzace, překlady. 

Kontakt:  Eliška Smýkalová, tel.: 606 440 464  

Omlouváme se všem, zejména ale těm, kteří v Litovli hledali Šenk 
pod patykou. Místním znalcům určitě došlo, že si zařádil tiskařský šo-
tek; ti, co čtou rychle, si toho dokonce ani nevšimli. O to více vám snad 
bude pozvání do těchto prostor i na výstavu dobových pohlednic lito-
velských hostinců milejší.                                                          redakce 

Litovelská radnice – jedna z mála přístupných památek v našem městě. 
Budova, která je radnicí, věží a zároveň mostem na řece Moravě – je to 
rarita, lákající velké procento turistů, kteří zavítají do Litovle.  

V poslední době je ale také velkým lákadlem pro vandaly, kteří věž na-
vštěvují bohužel stejně pravidelně. Dle všeho jde o několik místních jedin-
ců znalých poměrů a prostředí. Do věže vniknou násilím, zdemolují dveře, 
několik oken a aby dokázali jací jsou opravdu borci, pro jistotu ještě roz-
bijí vajíčka holubů sedících na parapetech.  

Město se ale naštěstí rozhodlo udělat těmto výtržnictvím konec a při-
stoupilo k několika zabezpečením vstupu a radniční věže vůbec. Budeme 
věřit, že díky provedeným bezpečnostním opatřením přestane zákoutí a 
radniční věž lákat nevítané hosty a bude dál sloužit pouze jako zajímavé 
vyhlídkové místo všem, kteří Litovel navštíví.           Za TIC K. Matečková  



12. září             Free space – aneb sobotní slavnostní znovuotvíračka 
Klubu mladých (budova bývalého agitačního střediska, Sušilova ul.). 
Přijďte vymést pavučiny a znovu se podívat do svého oblíbeného vol-
noprostoru. Promažeme fotbálek a dáme třeba turnájek :o) Otevřeno bu-
de od 13.00 do 16.00 hod.                                       Šárka Grunová, DiS. 
 
od 14. září        Zahájení provozu na dopravním hřišti 
Pro školská zařízení dle domluvy, pro veřejnost vždy ve čtvrtek od 
14.30 do 16.30 hod. za poplatek 10,- Kč/dítě. Děti do 10 let s doprovo-
dem osoby starší 18 let. V případě špatného počasí zavřeno.  

Mgr. Ivona Odstrčilová 
 
19. září             Mámo, táto – budeme si hrát    
Začátek v 9.00 hod. v Litovli na dopravním hřišti v parku Míru. Děti i 
rodiče čeká řada zábavných soutěžních disciplín.           

Hedvika Weberová, Dis 

24. září             Výtvarné hrátky – Batikování  
Sejdeme se v DDM na Staroměstském náměstí v 15.00 -17.00 hod. Při-
neste si trička. Je nutné se nahlásit předem. Cena 40,- Kč.  Alena Černá 
 
26. září             Výměnná setkání železničních modelářů.  
Nádraží ČD v Července od 7.00 hod. Pronájem stolu 20,- Kč, vstupné: 
děti 5,- Kč, dospělí 10,- Kč (termín je zatím předběžný).  

Mgr. Ivona Odstrčilová 
 

DĚTI, POZOR, ČERVENÁ! 
Vyhlášení výtvarné soutěže pro všechna školská zařízení  

Litovle i litovelského regionu.  

Výtvarné práce s dopravní tematikou  
– malba, kresba, frotáž, koláž apod. –  

Kategorie:        Mateřské školy, Základní školy – 1. stupeň,  
                         Základní školy – 2. stupeň (vhodné i pro speciální školy)  
                         Střední školy.           Nejlepší práce budou oceněny. 

Výtvarné práce odevzdávejte řádně podepsané  
(jméno a příjmení, třída, škola, věk)  
do DDM Litovel, Komenského 719,  

nejpozději do 12. listopadu 2009, paní Odstrčilové, tel: 605 713 817  

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

tel., fax: 585342448, ddmlitovel@ddmlitovel.

Program na měsíc září 

Do zájmového kroužku můžete dítě přihlásit v září 2009 
a kdykoli během školního roku, činnost kroužků je za-

hajována ve 2. polovině září. 
Výtvarná výchova                cena škol. rok                           pololetí 
Výtvarné hrátky                                    800,-                             400,- 
Keramika Litovel                               1 400,-                              700,-     
Keramika Nasobůrky                         1 400,-                              700,- 
Pastelka                                                 600,-                             300,- 
Hudební a dramatická výchova 
Flétna Litovel                                     1 000,-                              500,- 
Flétna Červenka                                 1 000,-                              500,- 
Divadélko Rolnička                              500,-                             250,- 
Kytara začátečníci                                 600,-                             300,- 
Kytara pokročilí                                    600,-                             300,- 
Tanec 
Mini Kaster začátečníci (1 hod.)           500,-                             250,- 
Mini Kaster pokročilí                            700,-                             350,- 
TS Trips Litovel                                    600,-                             300,- 
Taneční kroužek Náklo                          600,-                             300,- 
Technika 
Letečtí a lodní modeláři                     1 000,-                              500,- 
PC začátečníci                                       600,-                             300,- 
PC dospělí                                          2 000,-                              celoroční 
PC psaní a administrativa                  2 000,-                              celoroční 
Kurz PC                                             1 500,-                             krátkodobý 
Elektrotechnika                                  1 000,-                              500,- 

Jazyková výchova 
AJ předškolní a 1. ročník (1 hod.)         500,-                             250,- 
AJ děti a studenti                                   800,-                             400,- 
AJ ročník 1, 2, 3, 4, 5, 6                    1 600,-                              800,- 
Ruština                                               1 600,-                              800,-  
Tělovýchova 
Gymnastika                                            700,-                             350,- 
Aerobik                                                  600,-                             300,- 
Cipísek                                                   400,-                             200,- 
Relax                                                 1 100,-                              550,- 
Cvičení pro prostorově výraznější     1 100,-                              550,- 
Bowling aneb kudy z nudy                1 100,-                              550,-  
Přírodověda 
Rybáři                                                    600,-                             300,- 
Chovatelé                                               600,-                             300,- 
Koumáci                                                600,-                             300,- 
Přírodověda Nasobůrky                         600,-                             300,-  
Kluby 
Klub mladých                                        prevence 
Klub POHODA (maminky s dětmi) od 30,- za schůzku dle činnosti      
Klub Raníček                                         30,- za schůzku 
Klub hráčů scrabble                               20,- za schůzku 
Břišní tance                                            30,- za schůzku  
Dopravní výchova 
Děti, pozor, červená                              500,-          250,- 

V červnu uspořádal lyžařský oddíl TJ Tatran již 3. ročník závodů na 
kolečkových bruslích. Závod se tradičně uskutečnil na cyklostezce Lito-
vel - Víska, mnozí startující přijeli obhájit, či dokonce vylepšit své vý-
kony z minulých ročníků. Soutěžilo se v 8 kategoriích - od tříletých 
(sluníčka), přes dorostence (rafani) až po babičky (bohužel žádný děde-
ček nezávodil). Nejpočetnější byla kategorie žen (8). Někteří začínající 
bruslaři předváděli doslova akrobatické výkony a vystoupení 2 startují-
cích babiček, které to pojaly jako svou velkou show, zase vyvolalo 
bouřlivé ovace při průjezdu cílem.  

Nejlepší závodníci byli oceněni medailemi a poháry, všichni pak ob-
drželi alespoň drobnou cenu. 

Nebudeme uvádět vítěze jednotlivých kategorií, protože výkon všech 
si zaslouží obdiv. Ale snad za uveřejnění stojí jméno absolutního vítěze, 
kterým se letos stal Martin Dolinský. Trať v délce 2,5 km projel v čase 
6:18  a jen málo chybělo k překonání rekordu z minulého roku, který 
výkonem 5:58 stále drží Tomáš Kohout.  

Co říkáte, není to pro Vás také výzva? Potrénujte a příští jaro na Vás 
opět čekáme.                                                                                      L. Z. 



MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví) vyhlašuje 

Fotosoutěž „Moravská cesta žije“ 
- jak zde lidé pracují a jak se baví - 

Jde o soutěž amatérských fotografů. Barevné nebo černobílé fotografie 
formátu nejméně A4 na fotografickém papíru a v běžném elektronickém 
formátu (CD, DVD, mail, v případě potřeby lze zajistit v kanceláři MAS), 
nejvíce 5 kusů. Fotografie dokumentující život na venkově musí pocházet 
z území MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. z území obcí 
Bílá Lhota, Bouzov, Červenka, Dubčany, Haňovice, Horka nad Moravou, 
Cholina, Křelov-Břuchotín, Litovel, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Pňo-
vice, Příkazy, Skrbeň, Slavětín, Střeň a Žerotín – mapa území je zveřejně-
na na www.moravska-cesta.cz. 

Uzávěrka soutěže je 30. září 2009. 
Nejlépe hodnocení autoři získají finanční odměnu (1. místo 3000,- 

Kč, 2. místo 2000,- Kč a 3. místo 1000,- Kč). Pořadí bude určeno hla-
sováním návštěvníků výstav, které proběhnou od 5. října do konce roku 
2009. Fotografie budou také zveřejněny na www.moravska-cesta.cz. 

Doručte fotografie na zadní straně podepsané a s uvedeným názvem 
fotografie. Přiložte stručnou charakteristiku soutěžícího – odkud je, co 
ho zajímá na fotografování a krátký popis fotografií. Soutěžící svojí 
účastí ve fotosoutěži souhlasí s případným použitím fotografií při výsta-
vách a k vydávání propagačních materiálů vyhlašovatelem soutěže.  

Bližší informace Vám poskytne: Ing. Petr David, 774 710 391 

Vážení čtenáři, v lednovém čísle jsme Vám představili Hanácký jezdec-
ký klub Litovel, nacházející se v lokalitě Šargoun. Seznámili jste se 
s jejich členy, množstvím chovaných koní a vůbec s chodem a podmínka-
mi při vstupu do členství klubu. Členové zde provádějí veškeré práce spo-
jené s chovem koní, absolvují výcvik a odměnou jsou jim vyjížďky po ne-
dalekém okolí Litovelského Pomoraví. Ti nejlepší jsou pod vedením tre-
néra Mgr. Josefa Pokorného připravováni jako jezdci ke skokovým závo-
dům čili parkuru. Je nutno říci, že tento bezesporu ušlechtilý sport klade 
daleko vyšší nároky na sportovce než kterýkoliv jiný sport. Je zapotřebí 
hodně odříkání, trpělivosti, znalostí, techniky a vůbec samotné lásky ke 
koním. Pokud je vše zvládnuto, členové skládají zkoušku a tím získávají 
jezdeckou licenci. Letos tímto sítem prošla Pavla Buláková a zapojila se 
do týmu spolu s Martinou Škrabalovou, Janem Pavlíčkem a pod vedením 
Mgr. Josefa Pokorného vytvořili jádro reprezentace HJK Litovel.  

První půle roku je za námi, je čas bilancovat a podělit se o úspěchy, kte-
ré tým spolu s ostatními členy klubu dokázal ve skokových závodech vel-
kých koní a koní sportovních pony.  

To jsou jen některé výsledky dosažené v oblastních soutěžích. 
12.4.  Loštice  
parkur stupně              ZLP      2. místo M. Škrabalová - Fargo 
                                    ZMP    2. místo M. Škrabalová - Fargo 
                                    ZMP    1. místo P. Buláková - Morávia                

                                       ZL        5. místo J. Pavlíček - Unsil           
                                         L     2. místo J. Pavlíček - Redenptia 
25.4.  Hranice na Moravě  
parkur stupně                ZL     3. místo                J. Pavlíček - Redenptia 
16.5.  Prostřední Bečva          
parkur stupně                LP      5. místo M. Škrabalová - Fargo 
                                      SP      1. místo P. Buláková – Morávia  
23.5.  Sobotín - Šampionát Olomouckého kraje 
parkur stupně                LP      3. místo M. Škrabalová – Fargo 
                                      LP      5. místo P. Buláková – Morávia               

                                         ZL      1. místo J. Pavlíček – Redenptia 
                                         L     2. místo J. Pavlíček – Redenptia  
13.6.  Hradec nad Moravicí  
parkur stupně                SP      3. místo M. Škrabalová – Fargo 
28.6.  Třeština Háj     
parkur stupně                LP      4. místo              M. Škrabalová – Fargo 
                                      SP      3. místo M. Škrabalová – Fargo 
                                    ZLP      3. místo              P. Buláková - Myšlenka 
11.7.  Trojanovice      
parkur stupně              STP      3. místo M. Škrabalová – Fargo               

                                       ZP        1. místo P. Buláková – Myšlenka             
                                       ZLP      2. místo              P. Buláková – Myšlenka  

Z výsledků vidíte, že náš malý jezdecký klub i bez výrazného sponzorin-
gu v roce 2009 úspěšně reprezentuje naše město po celém kraji. Téměř při 
každé účasti v závodech se naši jezdci i koně umísťují pravidelně na před-
ních místech a zastiňují tak bohaté a sponzorované stáje s širokou základ-
nou jak koní, tak i jezdců. To vše je vyváženo vyšším úsilím všech členů 
klubu, kteří obětují svůj čas i finanční prostředky pro úspěch a především 
pro lásku k tak ušlechtilým tvorům, mezi které koně bezesporu patří. 

To nejlepší nakonec, díky vynikajícím výsledkům v letošní sezóně bude 
mít HJK Litovel hned dva zástupce na Mistrovství republiky ve skoko-
vých závodech v kategorii 13-16 let na Pony do 148 cm Martinu Škraba-
lovou s koněm Fargo a v kategorii do 12 let na Pony ,,S“ Pavlu Buláko-
vou s koněm Morávia Frajer, které se koná ve dnech 21. – 23. 8. 2009 ve 
Zduchovicích. Je třeba říci, že už samotná kvalifikace na Mistrovství re-
publiky a hned dvou jezdců je velký úspěch pro náš jezdecký klub i pro 
město Litovel. Je to zúročení každodenní dřiny všech členů klubu, a proto 
jim přejme co možná nejlepší výsledky a umístění.                            J.B. 

V těchto dnech v Litovli vzniká sportovní oddíl, který od začátku no-
vého školního roku nabídne využití volného času pro děvčata. Oddíl  
s názvem DHK Litovel bude zaměřen na míčové hry, především pak na 
dívčí házenou.  

Chceme se věnovat děvčatům od prvních do šestých tříd ZŠ s tím, že 
dívky budou rozděleny do tří věkových kategorií (družstev). Ve všech 
třech družstvech budeme rozvíjet pohybové schopnosti dívek, jejich ob-
ratnost a rychlost. Součástí tréninků budou i míčové hry, jejichž pro-
střednictvím se dívky naučí ovládat míč. Své postupně získávané do-
vednosti si budou děvčata porovnávat v zápasech se stejně starými sou-
peřkami. 

Práce s takto malými dětmi má svá specifika, a proto jsem se při shá-
nění trenérů snažil oslovit lidi, u kterých jsem přesvědčen, že jim svým 
přístupem k dětem nepůjde jen o výsledky, ale především o všestranný 
rozvoj děvčat. Holkám se tak budou věnovat trenérky, které je dokáží 
strhnout a zaujmout.  

Dohodli jsme se na těsné spolupráci s ředitelem ZŠ Vítězná Mgr. Bla-
hoslavem Melhubou. Tato spolupráce a spolupráce s oddílem házené 
Tatranu Litovel by časem měla vést ke vzniku sportovních tříd na uve-
dené základní škole.                                         Ing.Vlastimil Habermann 

DHK Litovel 
dívčí házenkářský klub 

 

zahajuje od září svou činnost 
 

Nabízíme holkám dokonalé sportovní blbnutí  

s míčem i bez něho. 
 

Tři věkové kategorie 

mladší miniházená     ročníky 2001 a mladší 

starší miniházená       ročníky 1999 a 2000 

mladší minižačky        ročníky 1997 a 1998 
 

Přihlášky na čísle 603 224 546 nebo na dhklitovek@seznam.cz 

Uvádějte jméno a příjmení, rok narození a kontakt. 



Skvělý nápad měl Olomoucký kraj při vyhlášení oblastí finanční pod-
pory z POV 2009. Podpořil rozvoj mezilidských vztahů, společenské a 
kulturní aktivity, zkrátka vše, co souvisí s volným časem. Mohlo by se 
zdát, že nejsou opravené silnice, chodníky, někde není kanalizace, 
zkrátka, že by se podpora měla směrovat někam jinam. Ale jak by 
k tomu přišla současná generace? Mají čekat, až bude všechno oprave-
no, tak říkajíc v „richtiku“, a pak teprve žít a bavit se?  

Mikroregion Litovelsko využil příspěvku z POV 2009 k uspořádání 
koncertu Hany a Petra Ulrychových se skupinou Javory v obci, která by 
si tenhle koncert sotva mohla ze svého rozpočtu dovolit – v Bílé Lhotě. 
Koncert se měl uskutečnit v překrásném prostředí arboreta, ale počasí 
mělo jiný názor. Nevadilo - sál v Bílé Lhotě sice praskal ve švech, ale 
všechny lidi pobral. Že zájemci o koncert i stáli nebo seděli na okenních 
parapetech? Taky nevadilo. 

 
Další připravované koncerty:  
The Beatles revival    -   6. 9. 2009 zámecký park Chudobín,  
Jaroslav Hutka          - 27. 9. 2009 zámek v Náměšti na Hané.    E.V. 

CK BAVI, MIKROREGION LITOVELSKO  
A OBEC HAŇOVICE 

uvádí 
antikrizovou úletovou show 

skupiny Maniaci 
ŘVALI AŽ SPADLI – XI. DÍL  

aneb INDIANA DŽOUNS  
NA POSLEDNÍ BOB ŘÍ VÝPRAVĚ 

plnou parodií, kouzel, nap ětí a humoru  
 

7. SRPNA 2009 v 17:30  
KULTURNÍ DŮM  HAŇOVICE 

 
VSTUP ZDARMA 

 

  

 

Město Litovel jako majitel pozemků plánovaných k bytové zástavbě ve 
výběrovém řízení vybralo firmu Horstav Olomouc spol s r.o., která ve spo-
lupráci s Okresním stavebním bytovým družstvem Olomouc se sídlem 
v Uničově (dále OSBD) připravuje novou bytovou výstavbu v lokalitě 
Uničovského předměstí tzv. Severní II. 

Na pozemku, v současné době zemědělsky využívaném, mezi novou as-
faltovou komunikací na ulici Severní a řadovými garážemi „u Papcelu“ by 
mělo podle záměru města v příštích letech vzniknout až 105 bytů v 7 do-
mech. Některé domy nabídnou bydlení vlastnického typu, některé druž-
stevního v režimu členství v OSBD. Konečný rozsah výstavby a poměr 
počtu jednotek bydlení vlastnického a družstevního bude upřesněn podle 
zájmu potencionálních vlastníků resp. nájemníků – družstevníků.  

První dům, jehož výstavba se připravuje v těsné blízkosti křižovatky na 
rohu stávající zástavby v ulici Severní, bude v režimu družstevního bydle-
ní, z toho plyne, že družstvo ve spolupráci s financujícím ústavem připra-
vilo osvědčený produkt, jehož výsledkem je, že se zájemce po úhradě čtvr-
tiny ceny může nastěhovat, aniž by musel sám náročně vyřizovat vlastní 
úvěr. Zbytek ceny se pak hradí formou splátek v nájemném po dobu 20 
let, přičemž výši splátek lze dle podmínek banky korigovat. 

Připravovaný bytový dům o 15 bytových jednotkách a 7 garážích začíná 
novou bytovou výstavbu v lokalitě Severní II. Navržená situace reaguje na 
dnešní požadavky při zohlednění nároků na poklidné bydlení s relaxačním 
prostorem kousek od domu, dále zohledňuje pěší dostupnost a dostupnost 
motorovým vozidlem. Cílem dané stavby je vytvořit nové kvalitní místo 
pro bydlení. Objekt bytového domu bude prvním ze 7 bytových domů, 
které se plánují v dané lokalitě vystavět. Součástí komplexu bytových do-
mů bude vnitřní jádro s malým parkem, který bude obsahovat odpočívací 
místa s lavičkami, hříště a kout s pískovištěm. Samozřejmostí komplexu 
bude i dostatečné množství parkovišť.  

Objekt budovy je řešen s 2 vystupujícími arkýři, které zvětšují prostor 
daných bytů. Jde o budovu o 4 nadzemních podlažích. Objekt obsahuje v 
parteru vstupní prostory, sklepní kóje a 7 garáží. V dalších třech podlažích 
se poté nachází vždy 5 bytů na jedno podlaží. Tyto jsou řešeny jako 3+kk 
(1x) celková cena vč. DPH od 2,22 mil (resp. 25% od 550,- tis. Kč) a 
2+kk (4x) v celkové ceně od 1,43 mil Kč (resp. 25% od 358,- tis. Kč). Ce-
na je celková a mimo jiné zahrnuje podíl na pozemku, infrastruktuře, 
vnitřním vybavení bytů na úrovni sanitárních zařizovacích předmětů, pod-
lahových krytin, tj. plovoucích podlah, dlažeb a koberců. Vnitřní dispozici 
a vybavení je možné před zahájením výstavby dohodou upravit. Zastřešení 
je provedeno plochou střechou s odvodněním vně půdorysu. Kompozice 
oken vychází z požadavků vnitřního členění a soudobých estetických ná-
roků - tato jsou řešena jako francouzská, a tak byty uvnitř působí velmi 
vzdušně. 

Návaznost na obchody a dopravní infrastrukturu je v dané lokalitě velice 
dobrá. Ulice Severní navazuje na ulici Uničovskou, která je hlavní do-
pravní tepnou města Litovel. Od objektu jsou cca 150 m dva supermarkety 
s širokým sortimentem zboží, autobusová zastávka a mateřská školka. Ve 
vzdálenosti cca 250 m se nachází vlaková zastávka Litovel, cca 350 m 

Česká pošta. Plánované zahájení výstavby je II. pol. 2009 až I. pol. 2010, 
dle zájmu a stavu realizačních příprav. 

Podrobné informace k připravovanému projektu včetně půdorysů podla-
ží na úroveň jednotlivých bytů najdete na webu na adrese www.
litovelbyty.cz nebo si můžete v případě zájmu dohodnout schůzku na tel.: 
585 004 449 (OSBD), popř. 585 153 250 (MěÚ Litovel).                        jh 



Cyklovýlet do Příkaz, v neděli 21. června, organizovala 
Muzejní společnost Litovelska, my se jen přifařili. Ale stej-
ně nás bylo co do počtu víc a celkem se tak sešlo na 50 účastníků. Ně-
kteří přijeli auty nebo autobusem, ale 28 odvážných se cyklostezkami a 
klidnými spojnicemi mezi obcemi dopravilo kolmo. Všichni jsme se se-
šli v Hanáckém skanzenu, kde jsme nás provedl pan Boleslav Vaca. 
Prohlédli jsme si jsme hanáckou kuchyni i hospodu, typické zemědělské 
stavby z minulého století, kde jsme zase po letech mohli vidět zajímavé 
artefakty z mládí a dospívání – fukary, mlátičky, samovazy a dokonce i 
parní lokomobilu. Byla tu spousta zemědělského nářadí a my se u ně-
kterých z nich dohadovali, k čemu vlastně sloužilo. Naše putování jsme 
zakončili v hospůdce „Na konci světa“ v Březovém, kde měli výborné 
uzené a přeuzené speciality jako ocásek, klobásy nebo kabanos, také 
dobře vychlazenou „Litovel“. Počasí nám celkem přálo, sice spadlo pár 
kapek, ale to nám na dobré pohodě nemohlo pranic ubrat. Mnozí se už 
těší na plánované podzimní cyklovýlety na Rampach, Nové Zámky a 
Sobáčov.  

Vodácká restaurace Loděnice ve středu 24. června praskala ve švech, 
když se tam na posezení a besedu sešlo vedení města se seniory. Spolu 
s hosty nás bylo 79, plánovaný počet občerstvení nám vyšel tak akorát. 
Počasí nijak pěkně nevypadalo, takže jsme se všichni natlačili dovnitř a 
mohli si poslechnout pana starostu dr. Vojtěcha Grézla, který pohovořil 
o investičních záměrech i protipovodňových opatřeních. Nezapomněl 
ocenit práci Seniorklubu a jeho samosprávy. Místostarosta Petr Šrůtek 
hodnotil spolupráci s dalšími institucemi a společnostmi ve městě, mož-
nosti kulturního vyžití a seznámil s plány na rekonstrukci koupaliště. 
Další hosté – Bc. Hana Vogelová a Zuzana Pazderová z MK, Mgr. Len-
ka Fišrová z Městské knihovny a manažerka MC Rybička paní Jana Ba-
ciak, se s uznáním vyjádřili o spolupráci s klubem a nabídli její pokra-
čování v dalším pololetí. Předseda dr. Hubáček podal přehled o usku-
tečněných akcích (vlastních akcí bylo za 1. pololetí 18 a ve spolupráci 
dalších 12!) a seznámil s rámcovým plánem na období od září do konce 
roku. Tři jubilanti pak obdrželi blahopřání a malou pozornost ve formě 
dárkového balíčku. Po krátké besedě a dotazech oficiální část skončila, 
a protože venku už naplno svítilo sluníčko, mohli jsme využít celý pro-
stor Loděnice, nebylo nutné se tísnit uvnitř. Nálada byla dobrá, a tak se 
posezení protáhlo až do raného večera. Těšíme se, že si něco podobné-
ho vychutnáme zase na závěr kalendářního roku a chtěli bychom, aby se 
dvě setkání během roku s vedením města a dalšími příznivci stala pří-
jemnou a pro všechny strany užitečnou tradicí. 

Díky za akci, která se konala v neděli 28. června a připravil ji Mikro-
region Litovelsko s Městským klubem a obcí Bílá Lhota. Byl to koncert 
sourozenců Hany a Petra Ulrychových a skupiny „Javory“. Původně se 
měl konat v arboretu, ale počasí usoudilo, že to bude lepší v kulturním 
domě, a tak se i stalo. Sešly se nás tam dobré čtyři stovky a během krát-
ké chvilky se z nás stali nadšení posluchači. Zazněly nejen osvědčené 
starší hity skupiny, ale i nové věci a nakonec byli účinkující odměněni 
potleskem ve stoje. Díky pořadatelům nejen za to, že koncert byl zdar-
ma, ale i za zajištění bezplatné přepravy diváků autobusem z Litovle do 
Bílé Lhoty a zpět. 

Městský klub se drží dobré tradice a „Litovelské kulturní léto“ opět 
zahájil vystoupením skupiny „Piňovští kanci“, skromně nazvaném – ve-
čer s harmonikou. To nebyla jedna harmonika, ale ony tam byly dvě, 
dvě kytary a vozembouch a my zpívali jako o závod. Propagace zabrala 
a celkem tam bylo odhadem kolem 150 posluchačů (a zpěváků!), neza-
nedbatelnou část z nich jsme tvořili právě my – senioři. Koncert se na-
konec protáhl až na tři hodiny a my jsme se sice ochraptělí, ale spokoje-
ní a s dobrou náladou vraceli pátečním teplým večerem domů. Možná 
by stálo za úvahu pozvat skupinu na některé z tanečních odpolední pro 
seniory. Městskému klubu a zvláště ředitelce Bc. Haně Vogelové a 
všem obětavým pracovníkům zařízení - díky! 

Na konec srpna připravuje Mikroregion Litovelsko ve spolupráci  
s MO KDU-ČSL a Seniorklubem setkání s europoslancem Ing. Janem 
Březinou, které se uskuteční v pátek 28. 8. v Myslechovicích, téměř na 
Rampachu. Plánujeme akci jako cyklovýlet, a tak se sejdeme na náměstí 
ve  12.30 hodin a vydáme směrem na Haňovice a Myslechovice. Výstup 
na kopec není v plánu, takže není co se obávat náročnosti výletu a mač-
ky, cepín a lana je možno nechat doma. Ti, kteří již absolvovali podob-
nou akci na Pardusce vědí, jak to bude probíhat, a my můžeme jen pro-
zradit, že účastníci se mohou těšit i na občerstvení a drobný dárek. Snad 
se počasí do konce prázdnin trochu umoudří? 

Vzhledem k tomu, že následující informace o akci by se k vám včas 
nedostala, uvedeme i výlet autobusem, který bude v úterý 1. září. Lin-
kovým autobusem pojedeme z autobusového nádraží v 9.45 do Štern-
berka, kde navštívíme hrad, poobědváme a pak si prohlédneme muzeum 
a další památky. Budeme mít průvodce z Klubu seniorů ze Šternberka a 
domů se dostaneme v 17.08 opět linkou Šternberk - Litovel. Výlet na-
vrhla paní Marie Vacová, která také dohodla všechny náležitosti. Díky 
předem!    

Přejeme všem krásné a slunečné léto a věříme, že to skutečně léto bu-
de, nejen podle kalendáře, ale i podle počasí a příjemné pohody!  

 jh  

I přes to, že letošní léto má mnoho podob a tváří, jen tu letní asi uka-
zuje nejméně, probíhá spousta kulturních akcí, festivalů, koncertů, slav-
ností…Také u nás v  CK Bavi v těchto dnech finišují přípravy tradič-
ních celoměstských Litovelských slavností, které se budou konat v so-
botu 12. září. Pořadatelem je již pošesté Viktor Kohout (CK BAVI) za 
podpory Města Litovel a Olomouckého kraje. Jako vždy je i letos naší 
snahou propojit slavnosti města a Dny evropského dědictví. Nejdůleži-
tějším cílem však je pokračovat v nastolené tradici Litovelských slav-
ností a nabídnout návštěvníkům bohatý a pestrý program tak, aby 
v našem městě strávili příjemné chvíle.  

Program bude i letos probíhat na dvou hlavních scénách. Scéna u mu-
zea bude věnována tradičně historii a řemeslům. Za podpory a spoluprá-
ce muzea letos nově uvedeme strašidelné večerní kostýmované prohlíd-
ky muzea a myslím, že se máte na co těšit. Nové bude i prodloužení hu-
dební produkce na této scéně do večerních hodin. Vzhledem k tomu, že 
článek do litovelských novin je psán se značným předstihem, nebudu 
prozrazovat další novinky, v těchto dnech jsou v závěrečném jednání.  

Hlavní scéna na náměstí Přemysla Otakara ožije v dopoledních hodi-
nách. Pro děti je připraven blok písní, tanečků a soutěží s Míšou Růžič-
kovou. Odpoledne bude tradičně patřit místním složkám, kterým již ny-
ní děkujeme za mnohaletou spolupráci . Taneční vystoupení v několika 
blocích předvedou dívčiny z DDM Litovel, hudební pásmo si přichystal 
PS Úsvit a ZUŠ Litovel. Nebude chybět ani ukázka bojového umění, 
hasičský zásah plný adrenalinu a možná ještě něco navíc… 

Odpoledne v Litovli přivítáme známé celebrity působící nejen na poli 
hudebním. V rodinné módní show účast přislíbila velmi sympatická 
Miss Monika Žídková. Pro milovníky starších, ale nestárnoucích hitů 

typu Hurikán, Krabička sirek, Kde 
jsi, Kličkovaná… zazpívá Dalibor 
Janda s doprovodnou kapelou.  

Známé pecky budou ale na litovel-
ském náměstí znít dál… Notoricky 
známé písně skupiny OLYMPIC 
předvede revivalová kapela Roso-
mák z Blanska. Podvečer bude patřit 
všem těm, kteří mají rádi specifický 
humor Ivana Mládka. Umělec dorazí 
s celým Banjo Bandem a na progra-
mu budou nestárnoucí hitovky jako 
Jožin z Bažin, Podolí atd… 
Plejádu umělců završí svým více než 
hodinovým koncertem populární ka-
pela CHINASKI. Nejhranější česká skupina si připravila hity jako Klá-
ra, Signální, Dlouhej kouř... 

Po celý den se bude konat spousta doprovodných akcí, připraveno bu-
de dostatek občerstvení a litovelského piva.  

Vzhledem ke složité situaci, ve které se letos mnoho firem a společ-
ností nachází, je třeba velice poděkovat všem sponzorům, kteří se již 
tradičně či letos nově rozhodli tuto akci podpořit.  

Podrobný program naleznete v nejbližších dnech na www.bavi.cz, 
www.mestolitovel.eu, na plakátech, letácích a samozřejmě v dalším čís-
le LN. Předprodej vstupenek bude probíhat na tradičních místech od 10. 
8. 2009. Těšíme se na viděnou 12. září v Litovli!  

za Viktor Kohout BAVI Kamila Matečková  



Jedním dechem vypráví o nacistických a komunistických koncentrač-
ních táborech, ponižování, zatýkání, popravách, a i přes všechny hrůzy, 
které za druhé světové války prožil, hovoří s nadsázkou, nadhledem a ne-
ztratil smysl pro humor.  

Syn prvorepublikového ministra a jeden z funkcionářů studentského 
hnutí Kuneš Sonntag z Litovle se letos v srpnu dožívá devadesáti let. Vý-
znamné životní jubileum oslavil již předčasně s přáteli ve Střelicích, kde 
dlouhá léta bydlel a trávil své dětství. Na přijímání návštěv, gratulací ani 
besedy se studenty ale nemá čas, stará se o svou nemocnou ženu, která v 
Litovli vítala obě prezidentské návštěvy – v roce 1929 jako desetiletá pre-
zidenta Masaryka a v roce 2004 jako pětaosmdesátiletá Václava Klause. A 
když na popud historiků, kteří za významným pamětníkem docházejí pro 
cenné informace a vzpomínky, bilancuje, bez váhání přiznává: „Byl jsem 
český student, a kdybych měl tu možnost vrátit čas a rozhodnout se znovu, 
neměnil bych. Netvrdím ale, že vším, čím jsem byl, byl jsem rád.“ 

Kuneš Sonntag pamatuje protinacistické studentské demonstrace v Pra-
ze, ve které v roce 1939 přerostl pohřeb první oběti fašismu - zastřeleného 
studenta Jana Opletala - a jen shodou náhod nepatřil mezi devět poprave-
ných českých studentů, na kterých se nacisté za neposlušnost a pokus o 
svrhnutí řádu nastoleného vůdcem Adolfem Hitlerem pomstili. Je dnes 
jediný žijící z tehdejších funkcionářů, jenž o zatčení, převozu do Pečkár-
ny – sídla gestapa, pankráckém vězení a setkání s Karl Hermannem Fran-
kem, který v Protektorátu Čechy a Morava rozhodoval o životě a smrti 
každého, dnes může vyprávět. Jeden z posledních žijících českých studen-
tů, kteří vše zažili tváří v tvář.  

Koncentračnímu táboru Sachsenhausen, nazývaném jatka a popraviště 
Berlína, se Kuneš Sonntag nevyhnul. Společně s dalšími dvanácti sty za-
tčenými českými studenty v něm strávil přes tři roky svého života. V na-
cistickém ghettu postaveném vězni a zločinci v době Olympiády v roce 
1936, s šesti desítkami baráků, apelplatzem, popravištěm, nemocnicí, 
umývárnou se sprchami a odvšivárnou hladověl, trpěl zimou a v pracov-
ních komandech zažil tu nejtěžší dřinu a vyčerpání. Ze školicího tábora 
pro vůdce SS, jehož každý kout byl permanentně v dosahu dvou odstřelo-
vačů a ve kterém přežila jen polovina z celkových dvou set tisíc zajatců, 
byl dva dny před Vánocemi v roce 1942 s posledními pětašedesáti studen-
ty propuštěn.  

S Janem Opletalem byli spolužáci. Pak ho spatřil až na pitevně. 
Výborný student a sportovec, který měl kromě dvojky z němčiny samé 

jedničky, hrál velmi dobře házenou a pravidelně chodil do Sokola – tak na 
Jana Opletala Kuneš Sonntag vzpomíná. Znali se osobně, Opletal byl o tři 
roky studijně starší a maturoval v roce 1934, zatímco Sonntag v roce 
1937. „Jan Opletal se narodil ve Lhotě u Nákla a než si v kvintě pořídil 
kolo, chodil do školy každý den pěšky. Jen v zimě, kdy zamrzla Morava, 
se mohl do Litovle rozjet po řece na bruslích,“ vzpomíná Sonntag. Jan 
Opletal ukončil studia s vyznamenáním, za výborný prospěch se tehdy do-
stávaly zlaté hodinky. Po vojně pak stejně jako Sonntag odešel na vyso-
kou školu do Prahy. Bydleli každý zvlášť a studovali odlišný obor, takže 
se kontakt přerušil. Svého spolužáka pak mladý student práv spatřil až v 
patologickém ústavu, když se skláněl nad jeho mrtvolou. 28. října roku 
1939 byl totiž Jan Opletal těžce raněn při demonstracích na protest proti 
zákazu oslav státního svátku. 

„Odvezli jej na kliniku s několika průstřely břicha a střev a lékaři jej 
operovali. Zranění ale byla smrtelná, nebyla antibiotika a Opletal jim o pár 
dní později 11. listopadu podlehl. Hned nato na kliniku dojelo gestapo a 
zabavilo projektil, který byl jasným důkazem střelby zblízka. A ten se mu-
sel zničit,“ přemítá Sonntag. Pohřeb mladého studenta povolilo policejní 
ředitelství jen pod podmínkou, že nedojde k nepokojům. Organizátoři z 
Hlávkovy koleje se museli zaručit svým životem. Byl to smutný pohřeb, 
bez jakýchkoliv proslovů. Zástup truchlících se tiše pohyboval k pohřeb-
nímu vozu a při rozloučení zpíval hymnu Kde domov můj. Zhruba pět de-
sítek slovenských studentů a studentek ale odzpívalo i část Nad Tatrou sa 
blízka, která byla tehdy zakázaná. 

„Při jednohlasném chorálu mě dodnes mrazí, působilo to na nás jako 
rozbuška, spouštěcí mechanismus. Několik tisíc mladých lidí se po odjez-
du pohřebního vozu do Nákla vydalo do ulic a strhávali německé nápisy z 
tramvají a obchodů, provolávali slávu prezidentu Benešovi, zpívali píseň 
Hej Slované a vyjadřovali odpor k nacistické diktatuře. Demonstrace vyvr-
cholily střetem na Národní třídě, kdy SS-gruppenführer Karl Hermann 
Frank začal do davu najíždět svým vozem. Trest za demonstrace přišel 
okamžitě,“ pokračuje ve vyprávění Sonntag. Hitler na tři roky zavřel vyso-

ké školy a přikázal za každého poraněného Němce zastřelit tři české stu-
denty. Ostatní měli být deportováni do koncentračních táborů. 

Poprava devíti českých studentů. Kdo půjde na smrt? 
Šlo to ráz na ráz. 16. listopadu ve 22 hodin gestapo vtrhlo do sídla Čes-

kého studentského svazu v tehdejší Hopfenstockově ulici nečekaně, zrov-
na když se konala schůze. Nacisté studenty pozatýkali, dali jim na krk čís-
lo a převezli k výslechu do bývalého bankovního domu jedné z nejbohat-
ších židovských rodin – takzvané Pečkárny, kde sídlilo gestapo. Některé 
zajatce vyslýchal Karl Hermann Frank, který byl osobně přítomen. Zajatci 
byli označeni za svůdce české pseudointeligence, kteří se pokusili o puč a 
svrhnutí řádu daného Adolfem Hitlerem. K ránu měli být zastřeleni. 

„Jednoho po druhém nás postupně vyslýchali a chtěli klíče od kolejí, 
měli jsme také namalovat jejich podrobný plánek. Nacisté byli přesvědče-
ni, že koleje máme za kasárna a skrýváme v nich zbraně na puč proti Hit-
lerovi. Nic z toho ale nebyla pravda,“ svěřuje se Sonntag. „Čtyři z nás rá-
no zavezli spoutané na Pankrác, osm popravili v Ruzyni. Pro poslední – 
devátou oběť si do pankráckého vězení přijeli odpoledne. Zbylí studenti 
pak putovali s ostatními do koncentračního tábora. Tehdy jsem jen o vlá-
sek unikl smrti.“ 

Jak přežít jatka Berlína? „Věřili jsme, že to všechno brzy skončí.“  
Nebyl to vyhlazovací tábor, přesto z dvou set tisíc zadržených, kteří tá-

borem Sachsenhausen prošli, přežila jen polovina. Mezi dalšími oběťmi 
bylo třináct tisíc sovětských zajatců. Vězni v táboře, takzvaní heftlinci, no-
sili tenký vězeňský mundur, který byl i v zimě jediným oblečením, a mrz-
nutí celý den na apelplatze, kopance do břicha či zahazování zajatců sně-
hem bylo na denním pořádku. Hlad a zápal plic kosil vězně jednoho po 
druhém, mezi oběťmi byli i čeští studenti. Hrozné byly hromadné popravy 
třinácti tisíc sovětských zajatců a jejich nedokonalé spalování v pojízd-
ných krematoriích. 

„Tábor byl neustále zahalený v černém kouři a vše v něm čpělo spále-
ným lidským masem a kostmi. Himmler nechal postavit dřevěnou halu, 
říkal jí Station Zet (Poslední štace), a do té v kamionech den co den přivá-
želi sovětské vojáky. Všechny je potom popravili ranou do týla, zblízka 
jim prostřelili vaz,“ nastiňuje prožité hrůzy český student. Kulky se zachy-
tili v koberci z cupanin a mrtvoly na nakladačích zajížděly rovnou do kre-
matorií. „Vypadaly jako pojízdné kuchyně a zřejmě nespalovaly moc dů-
kladně, Sověti totiž po dobytí koncentráku v pecích našli ještě přes 70 me-
tráků zbytků kostí.“ Jinak ale nacisté měli vše důkladně promyšlené a v 
koncentráku panoval přísný řád a pořádek. „Každý měl své označení ná-
rodnosti – barevný vinkl s číslem, vše do sebe muselo přesně zapadat. 
Když někoho Němci vedli v záznamech jako mrtvého a on se třeba z ne-
moci zotavil nebo se na hromadě studených těl, která v tu chvíli zapůsobi-
la jako Priessnitzův obklad, probudil doslova z mrtvých, raději ho zastřeli-
li, než aby museli přepisovat dokumentaci,“ je přesvědčen Sonntag. 

V táboře byli čeští studenti první větší skupinou cizinců, zvláštní sortou, 
a nacisté pořádně nevěděli, co s nimi. Kuneše Sonntaga umístili do bloku 
s číslem 53 a bronzovým štítkem. „Z něj jsem vyčetl, že byl vyrobený ve 
Šternberku a stlučen ze stromů dovezených z jesenických hor.  

Pokračování na vedlejší straně 



Do 23. srpna můžete v litovelském muzeu navštívit výstavu Dřevo  
v umění – přírodní krása. Přinášíme pokračování a představujeme další 
tvůrce, s jejichž tvorbou se můžete na výstavě seznámit. 

František Kratochvíl, dnes již nežijící řezbář samouk z Moravičan. 
Krásu dřeva objevoval v samorostech, vycházkových vyřezávaných ho-
lích, ale i v dalších předmětech, které můžete na výstavě spatřit. 

Dana Krumniklová, řezbářka z Palonína, výjimka, která potvrzuje 
pravidlo, jediná žena, která se autorsky podílí na aktuální výstavě. Žije 
a tvoří v Lošticích. 

Stanislav Nemrava, výrobce dřevěných hraček z Litovle. V 90. le-
tech 20. století se konala v litovelském muzeu výstava s názvem  
„Nemravovy hračky“. V současnosti se již výrobě nevěnuje. 

Richard Spurný, řezbář, sochař, keramik a výtvarný pedagog, umělec 
střední generace, rodák z Olomouce. Vystavuje samostatně i kolektivně 
nejen v Česku, ale i v Nizozemí, Rakousku a Švýcarsku. Je členem Unie 
výtvarných umělců Olomoucka, žije a pracuje v Olomouci. 

Josef Sýkora, výrobce dřevěných hraček z Loučan. Samostatnou vý-
robu hraček pod hlavičkou DŘEVOS J+M zahájil v roce 1992. Patnác-
tiletá praxe ve státním podniku a půlroční praxe v dnes již neexistující 
soukromé firmě nastartovala jeho novou dráhu. Výrobky rodinné firmy 
jsou pouze ruční práce s důrazem na rozvoj jemné motoriky a pestrou 
plejádu barev.  

Jaroslav Tesař, předseda lodních modelářů v Olomouci, zúčastňuje 
se různých soutěží a akcí. V Olomouci má prodejnu modelářských po-
třeb. Na výstavě můžete spatřit jeho vlastnoručně vyrobený model mo-
noxylu obchodní lodě, která se našla na pískovně u Mohelnice a také 
vlastníma rukama soustružený betlém. 

Jiří Tomanec, všestranný umělec, šperkař, žije v Měrotíně, bratr Mi-
loslava Tomance. Pracuje s různými materiály. V minulosti několikrát 
vystavoval nejen v litovelském muzeu, ale i ve výstavní síni Městského 
klubu Litovel. Jeden z hlavních organizátorů akce Sochařský plenér – 
Návrat stromů, která se uskutečnila v Litovli v roce 2005, rok po niči-
vém tornádu.   

Miloslav (Mila) Tomanec, umělec samouk z Litovle, vyučený zá-
mečník, bratr Jiřího Tomance, člen bratislavského Združenia šperkárov 
AURA, jeho práce se nachází ve sbírkách Moravské galerie Brno, Umě-
leckoprůmyslového muzea Praha, Múzea mincí a medailí v Kremnici a 
jinde. Společně s dalšími litovelskými umělci několikrát v minulosti vy-
stavoval i v litovelském muzeu.  

Slavoj Vespalec, modelář z Litovle, bývalý zaměstnanec Tesly, poz-

ději ETY. Při Domě dětí a mládeže v Litovli vede kroužek Modelářů 
lodí a letadel, na výstavu  „Dřevo v umění – přírodní krása“ dodal na 
ukázku 4 modely kluzáků, práci svých žáků. Spolupracuje s Muzeem 
Litovel od roku 2008, na výstavu „Letopočty končící osmičkou“ kona-
nou  závěrem loňského roku  zapůjčil 4 velké modely letadel. 

Jaroslav Valouch, umělec (šperkař) z Litovle, bývalý ředitel Technic-
kých služeb v Litovli. Věnuje se dřevěnému šperku a dekorativnímu 
umění. V minulosti několikrát vystavoval v litovelském muzeu společně 
s bratry Tomancovými. 

Michal Zlámal, restaurátor z Vísky, absolvent Střední umělecko-
průmyslové školy v Praze. Restaurováním se zabývá od roku 1993. Od 
roku 1997 má licenci na restaurování kulturních památek a sbírkových 
předmětů. Mezi jeho zákazníky patří soukromé osoby i kulturní institu-
ce jako Národní památkový ústav v Praze, Umělecko-průmyslové muze-
um aj. Muzeu Litovel pomohl před otevřením stálé expozice  
„Litovelská řemesla 1. poloviny 20. století“. Zapůjčil stolařské nářadí, 
vzorníky nábytku a přispěl i odbornou konzultací.                     

Takže jsem bydlel doslova jako doma,“ pokouší se o úsměv Sonntag, 
který během tří let strávených v táboře pracoval v různých pracovních ko-
mandech. Vykládal koks z lodí na Hohenzollernském kanálu, vykopával 
pařezy a několik měsíců byl v komandu Klinkerwerk, které patřilo k těm 
nejhorším. Společně s dalšími heftlinky vyráběl cihly na stavbu nového 
města - na Berlínu totiž Hitlerovi vadilo, že je slovanského původu. Z ci-
helny později nacisté udělali továrnu na granáty. Nakonec se Kuneš Sonn-
tag náhodou dostal do SS Standarten Kantine. 

„V lágru se neustále běhalo a pochodovalo, takže se dá s nadsázkou říci, 
že mám pěší výcvik německé armády. V době, kdy jsem obsluhoval v kan-
týně, mi utkvělo v hlavě, že Hitler miloval vlašské ořechy, často jsem mu 
chystal balíčky. A také nepochopitelná zvrácenost německých SS důstoj-
níků,“ vypráví Sonntag. „Pamatuji si jednoho, který dal na Vánoce pod 
stromeček své mladé ženě lebku ruského zajatce. Vybral si tu s nepoško-
zeným chrupem a než ji zabalil do papírové vaty, nechal si ji na pitevně 
vyčistit sírou.“ 

A recept na to, jak v koncentračním táboře přežít? „Zachránil nás chléb 
z pšenice dovážené z Ruska, který jsme si mohli tajně kupovat za peníze 
posílané z domova. Povoleno bylo maximálně patnáct marek, na obživu to 
ale stačilo. Štěstí také bylo, že nás studenty nechali pohromadě, což byla 
obrovská výhoda, mohli jsme si pomáhat. Společně jsme věřili v brzký 
konec války a porážku nacismu, to nám dávalo sílu.“ 

Karl Hermann Frank p řiznal devítinásobnou vraždu 
Z koncentračního tábora pana Sonntaga pustili na Vánoce roku 1942. O 

tři roky později se podruhé setkal s Karl Hermannem Frankem. Ministra 
Velkoněmecké říše, který za protektorátu rozhodoval o životě a smrti kaž-
dého a jenž dal příkaz k vypálení Lidic a dalším popravám desítek mla-
dých lidí, vydali Američani jako svého válečného zajatce k potrestání do 
ČSR. Setkání s Frankem bylo tehdy pro české studenty zadostiučiněním. 

„Stál před námi zplihlý, bez honosné uniformy a vyznamenání, která 
měl tehdy v sídle gestapa, a škemral o milost. To pro nás bylo satisfakcí. 

Frank přiznal, že poprava devíti českých studentů byla vražda. Verdikt, 
který si nakonec vyslechl, zněl jednoznačně - trest smrti. My tři, kteří jsme 
z vedení českého studentstva přežili, jsme se nikdy nedozvěděli, proč jsme 
nebyli zastřeleni. Karl Hermann Frank byl v roce 1946 popraven,“ pokra-
čuje ve vzpomínkách. Brzy po propuštění se Sonntag v roce 1943 oženil a 
práci našel v mlékárně ve Zdounkách. 

„Líbánky jsme měli zajímavé, bydleli jsme na půdě nad kozím chlívkem 
a domů jsme lezli po žebříku. Měli jsme jen jednu skříň, kamna a plecho-
vé umyvadlo. Dovnitř nám ale nepršelo,“ popisuje Sonntag, který se tehdy 
musel jednou týdně hlásit na četnické stanici. V padesátých letech byl od-
souzen na dvanáct let vězení za velezradu a špionáž, pomáhal některým 
lidem přes hranice. V uranových dolech v Jáchymově na Slavkovsku strá-
vil šest a půl roku. Od nacistického lágru se ale ten komunistický přece jen 
lišil.  

„Jednali s námi jako s lidmi a vyloženě nešlo o život, estébáci používali 
spíše duševní nátlak. Vyslýchal mě například Alois Grebeníček, který byl 
za druhé světové války také v koncentráku. Ale byli tam i horší.“ V roce 
1990 byl Sonntag Krajským soudem v plném rozsahu rehabilitován. 

I přes všechno, co prožil, stal se Kuneš Sonntag součástí kulturního ži-
vota na Litovelsku. Ve střelické sokolovně, kterou nechal postavit jeho 
otec, recitoval básně a hrál ochotnické divadlo. Na jedno vystoupení tehdy 
ještě mladý student myslí dodnes. Při melodramatu hraném v roce 1937 k 
výročí sta let od Puškinovy smrti zazněly básně z Evžena Oněgina a epi-
taf, který vystihuje skromné přání muže, jenž má lidem ještě stále co říci: 
             „Svůj pomník vztyčil jsem, nezaroste trávou (…) 

          Jen vůle Boží dbát je povinností Múzy/ 
          nebát se urážek a slávy nežádat/ 
          být k chvále lhostejný i ke klevetám lúzy/ 
          a s hlupákem se nehádat.  

LENKA STRNADOVÁ (autorka je redaktorkou MF DNES) 
text byl otištěn v MF DNES 

MUZEJNÍ SPOLEČNOST LITOVELSKA, O.S., PRO VÁS PŘIPRAVILA  AUTO-

BUSOVÝ ZÁJEZD S NÁZVEM  „ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY  REGIONU“. NA TRASU 
LOŠTICE – MOHELNICE – ÚSOV SE SPOLEČNĚ VYDÁME  V SOBOTU 26. 
ZÁŘÍ  2009. PRŮVODCOVSKÉ SLOVO NÁM  PŘISLÍBIL  PAN LUDĚK ŠTIPL, 
PŘEDSEDA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ RESPEKT A TOLERANCE, ODBORNÍK 
NA ŽIDOVSKOU PROBLEMATIKU V REGIONU. SRAZ ÚČASTNÍKŮ ZÁJEZDU 
JE V 8.00 HODIN NA NÁMĚSTÍ PŘEMYSLA OTAKARA  V LITOVLI . 

Plánovaný program: 
  8:30 – 10:00            Loštice – synagoga + židovský hřbitov 
10:20 – 11:50            Mohelnice – židovské památky 
12:00 – 13:00            Oběd – Brusova hospoda   
13:30 – 15:00            Úsov –  synagoga + židovský hřbitov  
15:00 – 16:00            Zámek Úsov (Lovecko – lesnické muzeum)  
16:30                         Odjezd z Úsova do Litovle 
Předpokládaný návrat je kolem 17.00 hodin. Cena zájezdu, která za-

hrnuje pouze dopravu, je stanovena na 100,- Kč, členové MSL 50,- Kč. 
Oběd a vstup do zámku (90,- Kč dospělí, 45,- Kč studenti, senioři) si 
hradí účastníci sami. Zájemci se mohou závazně přihlásit a uvedenou 
částku zaplatit nejpozději do 13. září 2009 v Muzeu Litovel – u Mgr. 
Zdeňky Frištenské nebo Mgr. Roberta Najmana, samozřejmě opět platí 
ono známé - kdo dřív přijde, ten s námi jede.  
Kontakt: tel.: 585 341 465, email: muzeum@muzeumlitovel.cz.    RoN 



říjen 2009 
Jean-Jacques Bricaire, Maurice Lassayques:  

VELKÁ ZEBRA ANEB JAK ŽE SE TO JMENUJETE? 
• Christian má „nemoc“. S každou ženou vydrží jen chvíli. Byl ženatý s 
Gisele, ale po čase na něj padla hrůza a pocítil nepřekonatelnou potřebu 
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 zrealizovat 
potřetí. Jenomže tentokrát mu osud postaví do cesty problém v podobě 
přítele z dětství, který ho pozná podle náhodné fotografie v novinách a na-
vštíví ho. Christian, který měl vždy vše dopodrobna naplánováno, musí 
najednou improvizovat a ke své hrůze se ocitá tváří v tvář se svými  
„vdovami“ i novou snoubenkou. Podaří se mu tuto nezávidění hodnou si-
tuaci zvládnout i potřetí? 
• hrají: Ondřej Vetchý, Kateřina Herčíková Hrachovcová/ Jitka Ježko-
vá, Jaromír Dulava, Martina Hudečková / Dagmar Čárová, Zdeněk 
Vencl / Petr Čtvrtní ček, Jana Janěková ml. / Dana Černá atd. 
 

listopad 2009 
František Ferdinand Šamberk:  

BLÁZINEC V PRVNÍM POSCHODÍ  
• Hrdina příběhu Josef, člen divadelního spolku, se tajně rozhodne léčit si 
pocuchané nervy. Proto nastoupí jako sluha do zdánlivě poklidné domác-
nosti doktora Jaroslava a jeho ženy Kláry, veliké milovnice divadla. Jenže 
nic není takové, jak na první pohled vypadá. V domácnosti nastane oprav-
dový blázinec. Veselohra na způsob vídeňské frašky je jednou z nejúspěš-
nějších bláznivých komedií proslulého českého dramatika a herce druhé 
poloviny 19. století. Je plná zápletek, překvapivých zvratů a komických 
situací.  
• hrají: Jaroslava Obermaierová, Oldřich Navrátil, Martina Hude čko-
vá / Kamila Špráchalová, Julie Jurištová / Kateřina Fixová, Libor Je-
ník, Jiří Hána / Mário Kubec 

březen 2010 
Maurice Hennequin:    PROLHANÁ KETTY  

• Hlavní hrdinka Ketty Harrissonová poobědvá náhodně v restauraci s ro-
dinným přítelem Jimmy Scottem. Aby neprovokovala manželovu žárli-
vost, zalže, že byla sama ve městě. Její manžel Vilém se od číšníka však 
dozví, že viděl Ketty s „neznámým pánem“. Podrobí Ketty výslechu, ale ta 
se dál jen zaplétá do své lži. Ani Jimmy, který přichází na návštěvu, nena-
lezne odvahu říci pravdu. Vilém označí Ketty za lhářku a oznámí jí, že se 
od ní odstěhuje do Chicaga. Před odjezdem jí ještě vyčte, že mu nechtěla 
dát děti, po kterých on tolik toužil a které mu kdysi slibovala. Vilém odjíž-
dí a zoufalá Ketty přistoupí na návrh své přítelkyně a ženy Jimmyho - Ma-
ggie, aby si manžela připoutala zpátky tím, že adoptuje dítě. Za 8 měsíců 
se Vilém dovídá, že má krásného syna a vrací se celý šťastný ke Ketty. 
Naneštěstí přijíždí o den dříve, než je vybrané dítě adoptováno. A tak se 
Ketty, která přísahala, že už nikdy nebude manželovi lhát, společně se 
svými přáteli začíná zaplétat do dalších lží, které jsou zdrojem nekonečné 
řady komických situací... Tato mistrně napsaná situační komedie je uvádě-
na s velkým úspěchem po celém světě, i pro naše diváky je zdrojem nejen 
dobré zábavy, ale i poučení... 
• hrají: Mahulena Bočanová, Zbyšek Pantůček, Lumír Olšovský, Ivana 
Andrlová, Veronika Jeníková / Lucie Svobodová, Jana Šulcová / Jiři-
na Pachlová, Dalimil Klapka / Čestmír Gebouský, Olga Želenská 
 

duben 2010 
Pierre Chesnot:    PENZION PONORKA  

• Francouzská komedie nás tentokrát zavede na jih Francie, do vily na po-
břeží, která se kvůli nebezpečí prozrazení mileneckého vztahu – promění 
v penzion, ve kterém si nezvaní hosté podávají dveře. 
• hrají: Lukáš Vaculík, Jan Révai, Lenka Lavičková, Andrea Tragano-
vá, Roman Štolpa, Jana Galinová, Hana Sršňová, Alena Boháčová, 
Lukáš Masár, Petr Erlitz, Jan Bouše, Petr Kozák 
 
Velký sál Záložny v Litovli, 19:00 hod., vstupné: 280/250/200 Kč 

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ NA SEZÓNU: 1. –  2. řada: 750 Kč,  
4. – 6. řada: 700 Kč, 8. – 10. řada: 600 Kč, 11. – 20. řada: 500 Kč 

Městský klub Litovel, nám. Př. Otakara 753, paní Bruštíková,  
tel. 585341633, 775339098,  

e-mail: brustikova@mklitovel.cz, www.mklitovel.cz 

MALÉ OHLÉDNUTÍ. V pondělí v půl druhé ráno skončil jubi-
lejní dvacátý ročník festivalu ZAHRADA v Náměšti na Hané.  

Za čtyři dny na něm vystoupilo 146 skupin a písničkářů, hrálo se na čty-
řech scénách v Náměšti na Hané a na čtyřech mimo ni a také na řadě neo-
ficiálních improvizovaných vystoupení.  

Celkem prošlo branami festivalu za čtyři dny přes 30 000 lidí, největší 
návštěva byla v sobotu, kdy vystupoval např. Blue Effect nebo Jarek No-
havica, cca 11 000 účastníků.  

V soutěžní části získali hlavní cenu festivalu – Krtek: Navostro Hradec 
Králové, I.C.Q. Ostrava, Irish Rose Košice, Martin Rous Praha, Jananas 
Praha. 21. ZAHRADA se bude konat v termínu 2. – 5. 7. 2010, skupiny a 
písničkáři se mohou hlásit na festival až do konce ledna.  

Více pdrobností najdete na www.folkcountry.cz  

  9.30 – 11.30 hod.       KAŠPÁRKOVO DOPOLEDNE  
10.30 – 12.00 hod.       VOLNÁ CVI ČEBNA  
15.00 – 16.30 hod.       BABY CLUB   
15.00 – 17.00 hod        VOLNÁ CVI ČEBNA  

  8.30 – 10.00 hod.       CVIČENÍ PRO MAMINKY S MIMINKY  
  9.30 – 11.30 hod.       KAŠPÁRKOVO DOPOLEDNE  
10.30 – 12.00 hod.       VOLNÁ CVI ČEBNA  
14.30 – 16.30 hod.       KAŠPÁRKOVO ODPOLEDNE   Ú
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V době dovolené 17. 8. – 21. 8. 2009 bude Mateřské centrum Rybička uzavřeno. 

MAŽORETKY LINETBELLS - Mini, Baby, Girls          (700 Kč) 
(www.mazoretkylitovel.com) 
MAŽORETKY – Arabesky, 9 – 10 let                                  (700 Kč) 
CARAMBA - latinsko-americké tance                                (1.000 Kč) 
TANEČNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY  září – listopad            (850 Kč) 
TANEČNÍ PRO POKROČILÉ leden – březen                 (950 Kč) 
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ září – listopad                    (1.000 Kč) 
ŘECKÉ TANCE říjen – listopad                                            (600 Kč) 
JAZYKOVÉ KURZY - AJ, v případě zájmu i kurz NJ  (3.000 Kč) 
Výše poplatku za kurz je závislá na počtu zájemců o vybraný kurz. 

V současné době je řecký tanec ve světě velmi rozšířen a těší se velké 
oblibě, především u žen. Každý, kdo byl někdy v Řecku, se mohl přesvěd-
čit, že Řekové tančí rádi, často a s chutí. Tančí mladí, staří i děti, muži i 
ženy, tančí, když jsou veselí i když je něco trápí. Mnozí čeští turisté si ně-
který tanec i vyzkoušeli a možná si rádi znovu připomenou tu pohodovou 
atmosféru slunného Řecka. 

Přijďte si k nám navodit lepší pocit a náladu. Kurz je určen i pro začá-
tečníky a bude probíhat každé pondělí od 5. 10. do 9. 11. v 18 hodin  
v Koncertním sále MK. První úvodní setkání je zdarma. Tancuje a radost 
předává Mirka Stroupková z Olomouce (absolventka Školy stepu Franka 
Towena, kurzů a seminářů řeckých tanců a tanců břišních a orientálních).  

Přihlásit se můžete do 5. 10. v kanceláři MK Litovel u paní Bruštíkové.  

POSTŘEH MUZIKANTA. Každý všední den v pět odpoled-
ne slýcháváme hlášení Městského rozhlasu. Obsah nechme stranou, 
všimněme si té pro mě donedávna anomynní hlasatelky. Text přednáší 
zvolna, perfektně artikuluje, je jí zkrátka dobře rozumět. Hlas má nosný 
s příjemným temnějším altovým témbrem. Dobře se poslouchá, snese 
srovnání s kdekterou profesionální hlasatelkou. Její jméno jsem neznal. 
Zavolal jsem do podatelny MěÚ v Litovli a řekli mi, že se ta paní jme-
nuje Marie Erlecová.                                                         Vlast. Nedoma 



Írán je místem, na které je v současné době 
obrácená pozornost celého světa. Je líčen jako 
země nebezpečná pro světový mír, jako stát s 
potencionálními agresivními sklony, jako nebez-
pečí pro Izrael apod. Málokdo tuto zemi měl 
možnost navštívit, a to pochopitelně vyvolává 
jakousi tajemnost. Jak to asi vypadá v zemi, kte-
rá má jako jediná na světě teokratické zřízení – 
kde zemi ovládají náboženští duchovní a kde 
ženy musí chodit zahaleny? Donedávna byl pro-
blém se sem dostat. Turistická víza se neudělo-
vala. Jen s obtížemi se občas někomu podařilo 
získat tranzitní vízum. Ale zdá se, že se situace 
změnila. Režim si uvědomil, že izolace není to, 
co by zemi prospívalo, a tak se před nedávnem 
začala bez problémů turistická víza vydávat. 

A právě takovéto země, dlouhá léta izolované 
od okolního světa, mě vždy lákaly. Možná si 
čtenáři Litovelských novin vzpomenou na moje 
články z cest do Laosu, Etiopie, Kambodži, Bar-
my a mnoha dalších. Tak není divu, že bylo 
pouze otázkou času, kdy se také do Íránu budu 
chtít podívat. Pak stačilo vyřídit víza, zajistit le-
tenky a v červenci 2008 jsme se s manželkou 
Ivanou do této zajímavé země vypravili. 

Rozhodně nečekej, milý čtenáři, že se budu 
pouštět do politických rozborů či hodnocení této 
země. Na to se necítím kompetentní. Jen se chci 
podělit o zážitky z cestování po Íránu a o poci-
tech, které jsem měl při setkáních s neskutečně 
milými a pohostinnými lidmi. 

Jedním z mnoha důvodů proč cestovat, je be-
zesporu poznávání skutečnosti. Všichni žijeme 
v „jakýchsi představách o jakékoliv zemi“, které 
jsou výsledkem našeho vzdělání, ale také toho, 
co jsme četli či viděli. Snad na všech cestách mě 
vždy překvapilo, jak je skutečnost často odlišná. 
Na Írán jsem vždy myslel jako na zemi typické-
ho orientu. Jako na zemi zahalených žen, mešit 
se štíhlými minarety a také na zemi starobylých 
měst s úzkými uličkami, které vedou na bohaté 
trhy se vším možným. Na venkov s oslíky a vel-
bloudy, na pouště, ve kterých může poutník 
snadno zabloudit. To vše jsem v Íránu našel. Ale 
našel jsem tady také moderní zemi s perfektními 
silnicemi, zemi s naprosto dokonale fungující 
dopravou, zemi, která nás svojí moderností 
v kontrastu s tradicemi, neustále něčím překva-
povala. 

Cestu jsem naplánoval tak, abychom měli 
možnost vidět nejvýznamnější památky staré 
Perské říše, nejkrásnější města věhlasná přede-
vším islámskou architekturou, pobřeží Perského 
zálivu ale také obyčejný íránský venkov. A na 
venkově jsme naši cestu začali. Po příletu do 
Teheránu se manželka musela nejprve řádně za-
halit, aby její oblečení bylo v souladu s islám-
ským právem. Zajímavé bylo pozorovat ženy již 
v letadle. Většina seděla na svých sedadlech 
prostovlasá, ale jakmile jsme dosedli na teherán-
ské letiště, všechny se pořádně zahalily.  
V prostorách letiště je nespočet plakátů, které 
vyzývají cestující, aby respektovali islámské tra-
dice a právo. Všude je instalováno vyobrazení, 
jak mají mít ženy zahalené vlasy a jak musí být 
oblečeny. Také je tu upozornění pro muže, aby 
nenosili krátké kalhoty, trička bez rukávů a 
spousta jiných informací o pobytu v zemi. Když 
jsme se tedy řádně oblékli a dobře uschovali  
„desinfekční“ slivovici (do země se nesmí vozit 
žádný alkohol), přejeli jsme taxíkem na teherán-

ské západní autobusové nádraží. Ještě neznalý 
informací o cestování v zemi jsem měl trochu 
obavy, jak budeme cestovat dál. Za náš první cíl 
jsem si totiž vybral horskou oblast na západě 
země. Našel jsem si městečko Takab, vzdálené 
550 km od Teheránu. Protože je to město po-
měrně malé a bezvýznamné, čekal jsem, že cesta 
bude trvat minimálně do pozdního večera a že 
bude jistě nutno někde přestupovat. K naší rado-
sti a úžasu nám přímý autobus jel do půlhodin-
ky. A tak jsme již v 15 hodin odpoledne byli 
v Takabu. 

Naším cílem v této západní části Íránu byla 
archeologická lokalita zapsaná na seznamu pa-
mátek Unesco: Takht-E Soleiman (takzvaný Ša-
lomounův trůn). Jde o zbytky paláce z doby asi 
1500 let př. Kr. a především zoroastriánského 
chrámu z pozdější doby. Zoroastismus patří me-
zi nejstarší náboženství světa. Ovšem s moud-
rým králem Šalomounem nemá toto místo nic 
společného. Když sem přišli muslimové, kněží 
jim namluvili, že zde měl Šalomoun svoje sídlo, 
a tím se vyhnuli jeho zničení. Islám totiž pova-
žuje Šalomouna za velkého muže.  

Nedaleko odtud asi hodinku chůze příjemnou 
horskou krajinou leží vyhaslá sopka, které se 
říká Šalomounovo vězení. Když jsme se vyškrá-
bali nahoru na vrchol typického sopečného ku-
žele, naskytl se nám neopakovatelný pohled do-
lů do kráteru sopky, který je srovnatelný snad 
jen s pohledem do propasti Macocha. Seděli 
jsme na vrcholu a kochali se pohledy do horské, 
suché a vyprahlé krajiny. Přesto však podmani-
vě krásné. 

Další den bylo naším cílem město Hamadán. 
Z Takabu jsme se dostali do městečka Bijár, od-
kud je do Hamadánu 170 km. Přijeli jsme sem 
již kolem poledne, ale ouha - poslední autobus 
před pár minutami ujel. Tak jsme si řekli, že se 
pokusíme stopovat. Z autobusového nádraží nás 
na výpadovku za město vzal nezištně náklaďák. 
Pomalu jsme se začínali přesvědčovat o dobro-
srdečnosti a pohostinnosti Íránců. Stoupli jsme 
si za město ke krajnici a začali stopovat. Zasta-
vilo takřka každé auto, na které jsme mávli. Ale 
bohužel jejich cílem bylo vždy nějaké nedaleké 
místo. A protože jsme byli v poušti, bylo by pro 
nás problematické uvíznout v nějaké zapadlé 
osadě. Asi po půlhodince jelo do protisměru! 
(do Bijáru) osobní auto. Řidič zastavil a zeptal 
se nás, kam to míříme. Když jsme mu odpově-
děli, jen chvíli zaváhal, a pak řekl, že nás tam 
zaveze. Znovu připomínám, že to je vzdálenost 
170 km. Nevěřícně jsme nastoupili. Chlapík za-
jel do Bijáru (asi aby řekl manželce, že se trochu 
zdrží), nakoupil sladkosti a limonády (později 
jsme pochopili, že to je pro nás) a skutečně jsme 
vyrazili. Za 3 hodiny jsme byli v cíli. Pokoušel 
jsem se mu cestu zaplatit, ale bylo zřejmé, že 
bych ho urazil. Chtěl nám jen pomoct!! Dlouze 
jsme se loučili jako staří přátelé. Stalo se to ně-
kde někomu? Touto epizodou začal řetězec dob-
rých skutků obyvatel této zajímavé země. Mohl 
bych psát jen a jen o takovýchto zážitcích, které 
nás na celé cestě den co den provázely. 

Ve městě Hamadán jsme se poprvé seznámili 
s další zajímavostí, která nás k naší radosti pro-
vázela po celé zemi. Byla to „všudypřítomnost“ 
pitné vody. Každý, kdo cestuje do mimoevrop-
ských zemích, je varován, že nemá používat ji-

nou než balenou vodu. Írán je výjimkou. Nejen, 
že všude ve vodovodech je voda pitná, ale na 
ulicích měst, autobusových či vlakových nádra-
žích, muzeích, památkách, mešitách, prostě všu-
de jsou instalovány nádrže s perfektně vychlaze-
nou a velice dobrou vodou, která je každému 
zdarma k dispozici. 

Hamadán byl chladnou zastávkou v jinak roz-
pálené zemi. Díky svojí poloze ve výšce 1750 m 
n. m. zde bylo příjemně, a tak jsme si v poklidu 
prohlédli místní zajímavosti. Především je to 
několik hrobek, které jsou zajímavé nejen osob-
nostmi, jež tu mají poslední místo odpočinku, 
ale i nevšední architekturou. Nejslavnějším mu-
žem, co ho kryje hamadánská půda, je všestran-
ný vědec známý jako Avicena (Alí Abú Husajn 
ibn Abdulláh ibn Hassan ibn Alí ibn Sina al 
Buchání). Žil v letech 980 – 1037 a vrchol své 
životní dráhy lékaře, filosofa i umělce strávil 
v Isfahánu a Hamadánu, kde zemřel. Zde jsem si 
poprvé všiml, jakou úctu chovají Íránci ke kul-
tuře své země a svým předkům. A vůbec neroz-
lišují, zda se jedná o hodnoty islámského období 
země nebo doby předislámské. Když si uvědo-
míme, jak se například Talibánci chovali k bud-
dhistickým sochám v Afganistánu, (rozstříleli je, 
protože se neslučují s islámem) a srovnáme to 
s tím, jak se chová teokratický islámský režim 
s památkami v Íránu, zdá se to nepochopitelné. 
Tím nejtypičtějším příkladem byla návštěva dal-
ší hamadánské hrobky. Tou byla hrobka Ester a 
Mordokaje. Jejich příběh je známý ze Starého 
zákona: mladou, krásnou židovku Ester si vez-
me za manželku perský král. Na výzvu svého 
strýce (a adoptivního otce) Mordokaje využije 
Ester svého vlivu, aby odvrátila hrozbu zkázy 
vyhlazením, která Židům hrozí. Tento hrozný 
čin chystá králův oblíbenec – vezír Haman - 
všem Židům za to, že se mu nechtějí klanět. (To 
proto, že je to v rozporu s prvním přikázáním 
desatera.) Haman je poté oběšen a Židé slaví 
svoje osvobození. Od této biblické události se 
odvozuje Židovský svátek Purím. Toto místo 
tolik posvátné pro Židy je tady v islámské zemi 
perfektně udržované a těší se úctě nespočetných 
návštěvníků.   

Pokračování příště. Václav Arnoš 

Vstup do hrobky Ester a Mordokaje. Foto: V. A. 



TREK BOBR BIKE 09  
Pořadatel: AAR promotion s.r.o.  

8. ročník pohodového MTB maratonu přes hanácké singletracky  
mezinárodní Mistrovství ČR vodáků na MTB.  

15. 8. 2009 
Litovel Komárov – „CVIČÁK“ areál IN-LIFE 

 
Klasifikace závodu:      4. závod TREK CUP 2009 - finále 
Trať: délka 49 km, převýšení 800 m, jezdivá trať s výhledem na hrad 
Bouzov Hanácké singletracky (Litovel, Rampach, Bouzovsko, Litovel-
ské Pomoraví) 
 
Časový harmonogram: 
Prezentace: sobota 15.8.2009 od 8.00 do 10.30 hod., Litovel Komá-
rov – „CVIČÁK“ areál IN-LIFE 
Start: Pivovar Litovel ve 12.00 hod. (cca 1 km od prezentace směr Olo-
mouc). Startovní výstřel současně zahájí pivní slavnosti Pivovaru Lito-
vel - Litovelský otvírák 2009!!! 
Cíl: Litovel Komárov – „CVIČÁK“ areál IN-LIFE  
Vyhlášení vítězů a tombola:     16.30 hod. 
 
Přihlášky:  
On-line registrace přihlášek na www.inrace.cz, nebo zašlete poštou spolu 
s kopií dokladu o zaplacení vkladu na adresu: AAR promotion s.r.o. 

Uzávěrka přihlášek 1. 8. 2009. Po tomto termínu jsou 
z technických důvodů možné pouze mimořádné přihlášky při 
prezentaci v sobotu 15. 8. 2009 s poplatkem 100,- CZK. 
Startovné: 350,- CZK pro všechny kategorie MTB maratonu. 
 
Ceny a tombola:  
V rámci TREK CUP 2009 budou vyplaceny  
PRICE MONEY !!!  

muži v absolutním pořadí - první 3 místa :  
1. místo 5 000 Kč, 2. místo 3 000 Kč, 3. místo 1 500 Kč   
ženy v absolutním pořadí - první 3 místa : 
1. místo 2 500 Kč, 2. místo 1 500 Kč, 3. místo 500 Kč   
- umístění v kategoriích - věcné ceny (první 3 místa) 
- další ceny budou losovány v tombole startovních čísel 
 
Atraktivní ceny dodá generální partner projektu FREE LITOVEL 
SPORT, Pivovar Litovel a.s. a hlavní partneři závodu společnost Bretton 
s.r.o. (zastupující značky TREK, GARY FISHER a BONTRAGER) a 
NUTREND. 
 
Pořadatel: 
AAR promotion s.r.o. Krchleby 41, 789 01  Zábřeh na Moravě 
Tel.:  +420 585 155 802, Fax: +420 585 155 801 
Mobil: +420 602 773 695, E-mail: info@inrace.cz  
www.inrace.cz, www.freelitovelsport.cz  



W. D. PROGIPS –  
STAVEBNINY NÁKLO 

Navštivte nové stavebniny  
v Nákle (č.e. 04, u vepřína) 

Nabízíme: 
Sypké stavební směsi, lepidla,  

sádrokarton a polystyren,  
zdící materiál, betonové výrobky,  

široký sortiment nářadí,  
autodopravu písku, štěrku  
a suchého betonu do 2 tun. 

 
Tel.: 776 018 474, 776 018 470,  

777 750 000, 585 941 100 
 

Při předložení této inzerce poskyt-
neme jednorázovou 3% slevu!! 

SPORT  SPORT  SPORT  

Předposlední srpnový víkend uspořádají há-
zenkáři Tatranu již 50. ročník oblíbeného tur-
naje O pohár města Litovle. Za těch padesát let 
se turnaj stal známým v celé republice a je vy-
hledávaný pro svou tradičně dobrou sportovní 
úroveň jednak házenkářskými kluby a také di-
váky. Vraťme se však na začátek této dlouho-
leté tradice a házené v Litovli vůbec.  

Házená se začala hrát v Litovli již někdy za 
první republiky. Z této doby se moc zpráv ne-
dochovalo, ale jisté je, že to byla házená ná-
rodní (česká). Tento sport se v Litovli udržel i 
po válce a patřila mu ještě celá léta padesátá.   

To už se ale v Československu začala prosa-
zovat házená mezinárodní, původem ze sever-
ských zemí. A tak i v Litovli, to už pod hlavič-
kou Tatranu, bylo rozhodnuto založit oddíl 
mezinárodní házené. Stalo se tak 1. 8. 1961 a 
vůbec první utkání bylo sehráno dne 19. 8. 
1961 na hřišti starých rivalů Spartaku Uničov. 
K překvapení všech zvítězili Litoveláci 24:13. 
Působení v soutěžích české házené bylo defi-
nitivně ukončeno v r. 1961 a od té doby se 
hraje v Litovli jen současná házená.  

O založení tradice turnaje mužů bylo roz-
hodnuto však ještě o něco dříve, když se ještě 

hrávala česká házená. 1. ročník turnaje O po-
hár města Litovle se hrál 7. srpna 1960 za 
účasti 8 družstev, historicky prvním vítězem se 
stal celek Sokola Rokytnice. I ve 2. ročníku 
v r. 1961 byla hrána ještě česká házená. Od 3. 
ročníku pak až do dneška se turnaj hraje 
v mezinárodní házené. Během těchto let nikdy 
nedošlo k přerušení série, hraje se každoročně 
i za všech nepříznivých okolností (např. obsa-
zení ČSSR vojsky varšavského paktu, povod-
ně, atp.).  

Celkem se dosavadních ročníků turnaje zú-
častnilo 308 družstev, nejvíce z Moravy, Čech 
a Slovenska a také 3 družstva z NDR a jedno 
z Polska. Nejčastěji se turnaje zúčastňovalo 
družstvo Olomouce - 26x, Hranic n/M. - 19x a 
Kostelce n/H. - 10x. Nejvíce vítězství si od-
vezly celky Hranic n/M. - 8x, Olomouce - 7x a 
domácí Tatran Litovel 6x, naposledy v roce 
2003.   

Ačkoliv náš pořádající oddíl nikdy nestarto-
val v nejvyšší republikové soutěži, vždy se da-
řilo zvát špičkové kluby. Zajímavými vítězi 
byla například i ligová družstva Dukla Praha, 
Gumárny Zubří, Secheza Lovosice, Strojárne 
Martin, Lokomotiva Košice nebo Baník Karvi-

ná. Účastníci jsou vždy pečlivě vybíráni, aby 
byla zaručena kvalita sportovních výkonů a 
dobrá úroveň.   

Také letos se organizátorům podařilo zajistit 
výborné soupeře, včetně mezinárodní účasti. 
Na letošním ročníku budou startovat celky AS-
PR Zawadzkie (1. liga Polska), HK Dubnica n. 
V. (1. liga SR), KH Kopřivnice (extraliga ČR), 
1. HK Dvůr Králové n. L. (extraliga ČR) a do-
mácí Tatran Litovel (1. liga ČR).   

Poprvé v historii bude tento turnaj uspořá-
dán jako dvoudenní a v jeho rámci proběhnou 
také oslavy házené v Litovli. V sobotním od-
poledni 22. srpna na Sokolovně se bude konat 
doprovodné utkání starých gard a budou vy-
hlášeni nejlepší litovelští házenkáři jednotli-
vých generací.  

Srdečně tedy zveme 22. a 23. srpna 2009 
všechny příznivce, bývalé i současné členy  
litovelské házené na jubilejní ročník turnaje  

O pohár města Litovle 2009  
do sportovní haly ZŠ Vítězná  

a na doprovodný program na Sokolovnu.  
Věříme, že nebudete zklamáni!   

Tatran Litovel – oddíl házené 

N Á B O R 
Oddíl házené Tatranu Litovel uvítá do svých řad kluky ve věkových kategoriích 

•         Mladší žáky (ročníky 1997-1998) 
•         Miniházená (ročníky 1999 a mladší)  

Házená je nejúspěšnějším sportem v Litovli – Zkušení trenéři – Dobré zázemí a podmínky. 
Tréninky od srpna 2009. Informace podá J. Schmalz, tel. 604 239 110,  

nebo na www.hazenalitovel.wz.cz 

Plavecký bazén při ZŠ Vítězná Litovel připra-
vuje pro příznivce plavání novinku - parní lázeň, 
kterou si můžete vyzkoušet již v měsíci srpnu. 

Parní lázně si užívali v minulosti nejenom staří 
Římané a Řekové, ale jejich používání je známé 
i v severní a jižní Americe starými Mayi, Aztéky 
a jejich předchůdci Toltéky. Hlavní funkcí lázní 
byla tělesná a duševní očista. Ve starém Římě 
pak parní lázně  slouži ly h lavně  
k relaxaci, odpočinku, společenským hrám a  
k léčebným účelům. 

Parní lázeň je, jak již napovídá sám název, 
prostora naplněná vodní párou (100% relativní 
vlhkost), kde teplota se pohybuje kolem 40 – 

45°C. Vedle pocitových a relaxačních účinků 
působí blahodárně, což je dnes i lékařsky spo-
lehlivě prokázáno, při léčbě astmatu, zánětu prů-
dušek, revmatických a kloubních onemocněních 
a poruchách krevního oběhu. Velice významné 
je působení páry na pokožku. V parní lázni se 
uvolňují póry pokožky, čímž dochází k vyplavo-
vání nečistot a přebytečného mazu z povrchu 
těla. Je vhodné ji kombinovat s dalšími relaxač-
ními aktivitami, jako je například plavání v ba-
zénu. 

Zveme vás proto do plaveckého bazénu v Li-
tovli – přijďte parní lázeň vyzkoušet!              

J.Š. 

Soutěž pokračuje!  Také luštitelé sudoku mají 
dovolenou. Proto losujeme jen jednoho výher-
ce, je jím paní Jarmila Šalšová z Litovle. Bla-
hopřejeme! 
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. 

Rybářské potřeby Krejčíř za spoluúčasti 
ČRS Litovel a prodejny rybářských potřeb Ča-
mek pořádají setkání s MILANEM TYCHLE-
REM, jedním z nejznámějších lovců na feeder 
u nás.  

Předvede nám jednotlivé způsoby, montáže 
a techniky v praxi, zodpoví dotazy, poradí po-
případě vyvrátí omyly, spojené s touto čím dál 
oblíbenější rybolovnou technikou. 

Akce je spojena s předvedením výrobků zn. 
Shimano. 

Místo konání je na soutoku hlavní Moravy  
s elektrárenským náhonem, u mostu Pavlínka 
v Litovli v sobotu 8. srpna 2009. 

Srdečně zveme všechny začínající i pokroči-
lé rybáře.                                                     Sp. 



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+1, Litovel, 68 m2, 1. p., zař., náj. 
7.000,- Kč/měs. + energie 

• pronájem bytu 5+kk, Litovel, 200 m2, 1. p., terasa, 
zař., náj. 9.000,- Kč/měs. + energie 

• 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 panel. bytu 2+1, DR, Litovel, 54 m2, 4. p., cena 
1,05 mil. Kč 

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

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

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 8,- Kč, na první a poslední straně 16,- 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. srpna 2009. Uzávěrka příštího vydání Litovelských novin: 20. srpna 2009 

♦ MONTÁŽE A OPRAVY MONTÁŽE A OPRAVY MONTÁŽE A OPRAVY MONTÁŽE A OPRAVY     
                ANTÉN, SATELITŮANTÉN, SATELITŮANTÉN, SATELITŮANTÉN, SATELITŮ    
♦ SPEKTRÁLNÍ SPEKTRÁLNÍ SPEKTRÁLNÍ SPEKTRÁLNÍ     
                ANALÝZA SIGNANALÝZA SIGNANALÝZA SIGNANALÝZA SIGNÁÁÁÁLŮLŮLŮLŮ    

JOSEF KULICH, LitovelJOSEF KULICH, LitovelJOSEF KULICH, LitovelJOSEF KULICH, Litovel    

Palackého 1001 Palackého 1001 Palackého 1001 Palackého 1001     

mobil: 603 538 093 

e-mail: anteny.kulich@quick.cz 

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  

Plavecký bazén při ZŠ Vítězná v Litovli  
připravuje pro šk. r. 2009/10 tyto  

plavecké kroužky:  
Plavání rodičů s dětmi - Žabičky 
           pro děti od 1 do 4 roků 
Plavání pro nastávající maminky 
Delfínek -        pro děti od 7 do 10 roků 
Vodníček -       pro děti od 4 do 7 roků 
Vydrýsek -       pro děti plavce i neplavce  
                         od 4 do 7 roků 
Vydrýsek - pro děti plavce od 7 do 15 roků 
Kurzy plavání pro dospělé neplavce 
Kondiční plavání pro dospělé a mládež 
 
Přihlásit se můžete v pokladně plaveckého 

bazénu nebo na tel. 585 156 225, 228,  
mobil: 739 557 878, 

e-mail. bazen.litovel@seznam.cz 




