
Více než deset tisíc lidí zaplnilo nádvoří a při-
lehlý areál litovelského pivovaru během dne 
otevřených dveří, který se uskutečnil v sobotu 
15. srpna. (Pro srovnání, v loňském roce byla 
každoročně stoupající návštěvnost otvíráku ko-
lem 8 tisíc, pozn. red.) Na již tradiční kulturní 
akci pro všechny generace s bohatým progra-
mem se sjeli lidé ze širokého okolí. V průběhu 
celodenní slavnosti klasicky vařeného piva šede-
sát píp vytočilo přes čtyři stovky sudů. Padl tak 
loňský rekord ve výtoči piva za jediný den.  

Devět druhů těch nejlepších klasicky vařených 
piv od nealkoholického přes pivo černé až po 
kvasnicová piva nebo pivo s lavinovým efektem 
Maestro teklo proudem. Nejvíce šel na odbyt 
silný sváteční speciál, který pivovar navařil spe-
ciálně pro tuto příležitost. Velký zájem byl i o „
živé“ kvasnicové nefiltrované pivo, které je pro 
jeho krátkou trvanlivost určeno k okamžité spo-
třebě. Litovelský sládek připravil pro opravdové 
pivní fajnšmekry k ochutnání i takové specialit-
ky jako punčové nebo peprmintové pivo.  

Návštěvníky obsluhovalo 130 lidí. Fronty se 
letos tedy stály jen na prohlídky pivovaru, které 
probíhaly nepřetržitě od devíti do sedmnácti ho-
din a o které je tradičně velký zájem. 

„Nejvíce se vypilo třináctistupňového sváteč-
ního speciálu. Tak tomu bývá každým rokem, je 
to speciální lahůdka, která se běžně nevaří. Le-
tos ho návštěvníci vypili více než sto sudů,“ říká 
Markéta Hoduláková, vedoucí marketingu. 

Přesně v poledne odstartoval oblíbený závod 
FREE Litovel Bobr bike. Závodníci po zdolání 
49 km dlouhé trati litovelskými a bouzovskými 
cestami se opět vrátili do cíle v Litovli – Komá-
rově. (více na str. 15.) 

Tradiční slavnostní ceremoniál proběhl krátce 
po půl třetí, kdy litovelský sládek Petr Kostelec-
ký za účasti starosty města Litovle MVDr. Voj-
těcha Grézla, ředitele pivovaru Miroslava Kout-
ka, vedoucí marketingu Markéty Hodulákové a 
legendy české lidové písně Jarmily Šulákové 
narazil dřevěný litovelský soudek s kvasnicovou 
jedenáctkou, kterou si pak všichni společně při-
pili. 

O hudbu se po celý den starala pestrá směsice 
nejrůznějších kapel všech žánrů. Na dvou scé-
nách se střídaly známé i méně známé soubory. 
Největším hudebním trhákem bylo vystoupení 
hudební skupiny Support Lesbiens. Mezi další-
mi vystoupil i oblíbený Fleret s Jarmilou Šulá-
kovou, Stracené ráj, nebo skupina Clou. 

I letos si každý našel své. Nechyběl ani pro-
gram pro děti, kterým se na nádvoří pivovaru 
představili rytíři a lapkové. Děti si užily také ně-
kolik pirátských soutěží. 

„Lidé ze širokého okolí přišli a výborně se ba-
vili. Celkové kouzlo litovelského pivovaru a bo-
hatý kulturní program přispěl k pohodové atmo-
sféře celého dne,“ zhodnotil povedenou slavnost 
klasicky vařeného piva ředitel pivovaru Miro-
slav Koutek.                              Tisková zpráva 

Z OHLASŮ NÁVŠTĚVNÍK Ů  
V sobotu 15. 8. 2009 bylo od ranních hodin 

v Litovli velmi živo! Místní pivovar totiž pořá-
dal již poněkolikáté „LITOVELSKÝ OTVÍ-
RÁK“. Teplota byla v ten den opravdu hodně 
letní, není tedy divu, že na akci dorazilo neu-
věřitelné kvantum lidí, kteří chtěli ochutnat 
tradiční i méně tradiční litovelské pivo. K vel-
ké pohodě byla připravena i příjemná hudební 
produkce. Stálice předchozích ročníků Jarmilu 
Šulákovou s Fleretem či Stracené ráj vystřídali 
sympaťáci ze Support Lesbiens, kteří byli 
hlavní hvězdou dne. Kapela byla jistě překva-
pena účastí po loňském prosincovém (byť vý-
borném, ale málo navštíveném) koncertu v Li-
tovli.  

Nezbývá než poděkovat za prima den v na-
šem pivovaru a těšit se třeba zase na další roč-
ník…                                    Kamila Matečková 

Letošní otvírák byl převážně rockový, pro 
nás důchodce to nebylo na celý den. Strávili 
jsme tady příjemný podvečer, potkali jsme 
spoustu známých. Fronty byly jen u záchodků, 
obsluha všude jinde byla rychlá… 

Spokojená důchodkyně z Chořelic 

 Z obsahu: 

Práce na PC. www.internetjob.cz/kov 

NOVĚ OTEVŘENÉ STUDIO 
Miss Cosmetic V LITOVLI  

MONIKA ŽÍDKOVÁ prezidentka české společ-
nosti MISS COSMETIC. Přírodní dermatologie a 

potravinové doplňky MEDICAL. 
Šmakalova 206, janabaciak@seznam.cz 

informace: 731 567 957,  
www.studio-misscosmetic.estranky.cz 
Nabízím práci – vedení kanceláře,
výběrové řízení po telefonické domluvě. 

Padl i rekord v čepování, vypilo se přes čtyřicet tisíc piv 

•LITOVELSKÉ SLAVNOSTI 12. 9. 
•O KOM SE PÍŠE 
•OBNOVA KAPLE SV. JIŘÍ 
•NOVÁ VÝSTAVA V MUZEU 
•NABÍDKA KURZŮ MK 
•CESTOPIS 
•SPORT – BOBR CUP, HÁZENÁ 
• Výstavy ovoce, zeleniny a květin  
   se mohou zúčastnit všichni pěstitelé,  
   více na str. 7. 

Pivovarský otvírák – prima akce 



V Litovli již dlouhou dobu nebydlím, ale protože mám tu mož-
nost, tak sem velice často jezdím. Mohu tedy sledovat co se zde postavilo, 
zbouralo, opravilo apod. V srpnu jsem tady trávila s manželem a tříletou 
vnučkou dovolenou. Chodili jsme na hřiště do „parku Míru“. Hřiště se 
nám velice líbilo a líbilo se také naší vnučce. Na lavičkách jsme proseděli 
hodně hodin a mohli jsme sledovat, jak sem přicházejí rodiče s dětmi a jak 
děti využívají veškeré atrakce, které na hřišti jsou. Měla bych však  
k tomuto hřišti takovou připomínku - zda by nebylo dobré kolem prostoru 
hřiště postavit malý plot. Jednak z důvodu, že se v blízkosti nachází ko-

munikace (objezd města), kde je velký provoz aut. V případě, že dítě uteče 
na travnatou plochu může se lehce na tuto komunikaci dostat. Jednak i  
z toho důvodu, aby se na hřiště nedostali psi. Všimli jsme si, že sem chodí 
hodně lidí se psy a stalo se nám, že poslední den před odjezdem jsme ráno 
na hřišti na kamínkách našli hromádku od psa. Toto jsme museli odstranit, 
aby si mohly děti hrát. Všimla jsem si i v jiných městech že hřiště napří-
klad na sídlištích pro malé děti jsou většinou oplocena malým plotem. Je 
to dobré z důvodu bezpečnosti dětí a také se na hřiště nedostanou psi a 
kočky, aby zde vykonávali svou potřebu. Přála bych i ostatním dětem  
v jiných městech, aby měly taková hřiště, jaká jsem viděla na různých mís-
tech v Litovli.                                                                      Jana Svobodová 

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou 
jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. prosince 2010! Uply-
nutím stanovené doby pro jejich výměnu řidičské průkazy pozbývají 
platnosti.  

Kde si mohu vyměnit ŘP? Na určeném pracovišti obecního úřadu ob-
ce s rozšířenou působností (Městský úřad, Magistrát města) příslušného 
podle místa trvalého pobytu na území České republiky.  

Co musím mít s sebou? „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na pracovišti 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností - platný doklad totožnosti 
(občanský průkaz, pas) - průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 
cm - ŘP, který podléhá povinné výměně.  

Kdy mně bude vydán nový ŘP? Vydat ŘP je možné do 20 dnů od po-
dání žádosti, příp. do 5 pracovních dnů od podání žádosti po úhradě 
správního poplatku 500 Kč.  

Kolik mě to bude stát? Povinná výměna ŘP je osvobozena od správ-
ního poplatku, vyjma vydání ŘP ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů 
od podání žádosti (viz správní poplatek 500 Kč).   Odbor dopravy MěÚ 

Chodíme kolem nich a často je ani nevnímáme. Jako by tu stály odjakži-
va. Ale není to tak. O čem je řeč? O památnících postavených vojákům, 
kteří padli ve válkách. Jinak řečeno, o válečných hrobech. Někde jsou 
hodně skromné, připomínají spíš kamennou mohylu, jinde jsou to mohut-
né památníky, se symbolickými kompozicemi. Byly postaveny, aby se ne-
zapomínalo na vojáky, kteří padli v první světové válce. Šli do války, mla-
dí, plní ideálů a už se nevrátili. Kde padli? Kde byli pohřbeni? Rodiny to 
často ani nevěděly, na označování hrobů ve válečné vřavě nebylo dost ča-
su. Přišlo smutné oznámení, váš manžel, syn, otec či jiný příbuzný tam 
někde ve světě padl. Kde měli zdrcení pozůstalí oplakat své blízké?  

Málokterá obec na Litovelsku zůstala ušetřena těchto válečných hrůz. 
Po skončení první světové války uspořádali občané, které válečné šílenství 
postihlo, sbírky a téměř ve všech obcích byly postaveny památníky, aby se 
na místní hrdiny nezapomnělo. Někde postavili jednoduchou kamennou 
mohylu, na kterou umístili desku se jmény. Jinde umístili kamennou, že-
leznou nebo skleněnou desku s údaji na významné místo – do kostela, do 
sokolovny, na radnici apod. V některých obcích byly vystavěny mohutné 
pomníky s československými symboly, např. se lvem, dvouhlavou orlicí 
apod. Jinde jsou plačící ženy s dětmi a vojáci.  

Vždy jsou na desce vyryta jména padlých. Další údaje se na památnících 
různí: někde je fotografie, často datum narození, mnohde je datum nebo 
aspoň rok úmrtí. Někde dokonce i místo, kde voják našel svou smrt. Na 
některé památníky byla dodatečně přidána deska se jmény padlých vojáků 
z druhé světové války. Na Litovelsku je těchto památníků celkem 48 se 

704 jmény mužů padlých ve světových válkách. Měli své plány, své sny. 
Jaký by je čekal osud? Nad každým jménem a zejména fotografií nás to 
nutí zamyslet se. Zamýšlíme se i nad tím, proč se v minulých letech věno-
vala těmto památníkům tak malá pozornost.  

Snad nejmajestátnější a možná i nejvíc udržovaný památník obětem prv-
ní a druhé světové války můžeme vidět ve Vilémově. Na kamenné mohyle 
je sochařská kompozice, zobrazující lva stojícího nad mrtvou dvojhlavou 
orlicí. K mohyle je přičleněna část 
obdélníkového formátu s vloženou 
nápisovou deskou z černé žuly. Na 
podstavci je nástavec ve formě ur-
ny. Autor není znám. Na soklu je 
letopočet 1920. Na čelní straně je 
v zahloubené nice usazena deska 
obdélného formátu obsahují text:   
„My padli v dálavách… / Však 

tyran trpce nes, / že hnal nás v boje 
vřavu, / dnes hrdý český lev / hle, 
drtí jeho hlavu. / A dílo jeho – svo-
boda –/ jež z krve našich těl / Vám 
vzkvetla k blahu národa;/ tu každý 
z nás vždy chtěl. / Nám patří již jen 
vzpomínka, / Vám zase život vře-
lý, / Vy nyní činy posvěťte, / Zač 
my jsme v dálce mřeli!“           E. V.  

Okurková sezóna je za námi a my si našlápneme do aktiv-
nější činnosti Seniorklubu. A to doslova. Budeme šlapat do 
pedálů ve středu 9. září, kdy jsme připravili cyklovýlet směr Nové Zám-
ky, Nové Mlýny, Chrám přátelství, Sobáčov. Tam bychom se občerstvi-
li a pak cyklostezkou do Litovle. Odjezd je ve 14 hodin z náměstí a akci 
zajišťuje pan Mirek Fendrych.  

 Mikroregion Litovelsko a Městský klub za finanční podpory Olo-
mouckého kraje pořádají v neděli 6. září v zámeckém parku v Chudobí-
ně koncert revivalové skupiny THE BEATLES REVIVAL BAND. Za-
čátek je v 16 hodin a kdo by chtěl využít dopravy autobusem, tak ten 
odjíždí v 15.30 z náměstí. Jak koncert, tak i doprava jsou zdarma. Sku-
pina má za sebou již 1 700 vystoupení, takže se můžeme těšit na zajíma-
vou podívanou a zanotovat si písničky z našich mladších let. Věříme, že 
akce bude stejně úspěšná jako podobná v Bílé Lhotě se skupinou  
„Javory“. Proto doporučujeme svým členům účast.  

V rámci setkávání seniorů proběhne ve středu 30. září beseda s velite-
lem Městské policie Litovel Bc. Lubomírem Brozou. Sejdeme se jako 
obvykle v 16 hodin v jídelně DPS a poslechneme si rady a doporučení o 
tom, jak zajistit naši bezpečnost a bránit se v kritických situacích. Bu-
dou také zodpovězeny dotazy týkající se činnosti Městské policie. Zve-
me všechny zájemce.  

Muzejní společnost Litovelska, o.s. připravila autobusový zájezd na 
sobotu 26. září s názvem „Židovské památky regionu“. Trasa zájezdu 
bude Loštice – Mohelnice – Úsov. Odjezd je v 8 hodin z náměstí, ná-
vrat je plánován kolem 17. hodiny. Cena zájezdu je 100,- Kč, pro členy 
MSL 50,- Kč. Vstupné do úsovského zámku je pro seniory stanoveno 
na 45,- Kč, oběd si každý hradí sám. Přihlášky do 13. 9. v Muzeu Lito-
vel, kontakt na telefonu 585 341 465. Je to akce, na které se podle do-
hody s MSL podílíme, a tak doufám, že je nenecháme ve štychu. Navíc 
půjde o zajímavé památky v našem okolí, o kterých zatím mnozí  z nás 
nemají žádné informace. Těšíme se na vás.                                            hj 

Město Litovel organizuje ve dnech 4. – 6. září (tj. pátek - nedě-
le)  sběr biologického odpadu.  

Stanoviště kontejnerů budou: 1. U kalového pole cukrovaru, 
2. Komárov, 3. Pavlínka, 4. Sochova ulice, 5. Červenská – u zahrádkář-
ské kolonie, 6. Žerotínova ulice- za garážemi.  

Počet stanovišť jsme opět zvýšili, již na 6, a to díky rozšíření o stano-
viště Žerotínova ulice – za garážemi. Doufáme, že občané využijí svozu 
kompostovatelného bioodpadu a že se přestane vozit tento druh odpadu 
do Třídvorky. 

Prosíme, odpad ukládejte pouze do přistavených kontejnerů.  
Je možno ukládat pouze trávu, shrabky a listí, nikoliv větve. 

Odbor ŽP MěÚ 



Ve městě Litovli a v místních částech bylo v průběhu srp-
na 2009 zaznamenáno mimo jiné i spáchání těchto událostí: 

Dne 6. srpna 2009 bylo V. K. z Litovle ve zkráceném pří-
pravném řízení sděleno podezření z trestného činu maření výkonu úřední-
ho rozhodnutí a vykázání, jelikož bez závažného důvodu nenastoupil vý-
kon trestu odnětí svobody, kam byl téhož dne dodán. 

Dne 9. srpna 2009 v časných ranních hodinách dosud nezjištěný pacha-
tel odcizil na čerpací stanici PaP Oil v obci Unčovice odstavené horské 
kolo. 

Dne 9. srpna 2009 došlo ke vloupání do restaurace Za školou v Litovli, 
kdy pachatelé byli na místě zadrženi hlídkou Městské policie Litovel. 

Dne 15. srpna a v noci na 16. srpna 2009 proběhla ve městě Litovli bez-
pečnostní akce se zaměřením na zajištění veřejného pořádku a dohled nad 
silničním provozem v době konání pivních slavností „Litovelský otvírák“ 
a cyklistického závodu „Bobr Bike“, při kterých nedošlo k závažnému na-
rušení veřejného pořádku. V průběhu akce byl zjištěn jeden řidič motoro-
vého vozidla, který před jízdou požil alkoholické nápoje. 

V době od 14. do 17. srpna 2009 dosud nezjištěný pachatel poškodil 
kamenem skleněné výplně sedmi oken na budově Středního odborného 
učiliště v Litovli, čímž způsobil škodu ve výši 3 000 Kč.           Policie ČR 

Plné znění usnesení RML je zve-
řejněno po dobu minimálně 15 dní 
na úředních deskách v ulici Husově 
(na budově knihkupectví) a trvale 
na internetových stránkách města 
Litovel v sekci úřední desky. 
 
62. schůze Rady města Litovel  
se konala dne 13. srpna 2009 

 
K již p řijatým usnesením: 

• Rada města pověřuje vedoucího 
odboru MHaSI organizací výběro-
vého řízení na stavbu „Revitalizace 
Olomouckého rybníka“.  
Rada města projednala: 

• Žádost členů SDH Savín o daro-
vání části pozemku parc.č. 330 v k.
ú. Nová Ves u Litovle. Členové 
SDH Savín žádají o darování, pří-
padně odprodej uvedené části po-
zemku o výměře cca 1 745 m2  
z celkové rozlohy 397 624 m2, na 
které se nachází areál Pinda, v ně-
mž jsou pořádána hasičská cvičení 
a taneční zábavy. S touto žádostí se 
také obrací na obce Bílá Lhota a 
Měrotín, které jsou spolumajiteli 
pozemku. Rada města nesouhlasí 
se zveřejněním záměru daru ani 
odprodeje části pozemku parc.č. 
330, v k.ú. Nová Ves u Litovle. 
Rada města souhlasí se zveřejně-
ním záměru pronájmu uvedeného 
pozemku na dobu neurčitou.  
Rada města vyhovuje: 

• žádostem předsedy LBD a sou-
hlasí s požadovanými podnájmy 

• žádosti nájemce bufetu na koupa-
lišti a souhlasí se snížením nájem-
ného za měsíc červen na 500,-  
Rada města souhlasí: 

• s konáním vánočního trhu na ná-
městí Přemysla Otakara v Litovli 
v termínu 1. 12. 2009, za cenu 
16.000,- Kč 

• v souladu se zákonem č. 

108/2006 Sb., o jednostranném 
zvyšování nájemného z bytu 
od 1. 1. 2010 s maximálním 
přírůstkem nájemného 50,4 % 
a 57,3 % u bytů „standard“ a u 
bytů se sníženou kvalitou 67,5 
% a 82,2 % 

• s uzavřením nájemní smlou-
vy na pronájem nebytových prostor 
Pohostinství v Rozvadovicích 
s paní N. M. z Rozvadovic. Nájem-
ní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou. Nájemce nebytových 
prostor nemá zájem o užívání bytu 
v objektu č.p. 57 v Rozvadovicích, 
RM souhlasí s prodloužením ná-
jemní smlouvy na byt 2+1 na dobu 
určitou do 31. 7. 2010, p. R. H. Ná-
jemní smlouva na byt bude uzavře-
na mezi ML a p. R. H. 

• s vybudováním vjezdu k areálu 
malé vodní elektrárny v ulici Javo-
říčské v Litovli na části pozemku 
parc.č. 1575/3. Příjezd bude ve 
směru od výstupiště autobusů. 
Bližší technické podmínky stanoví 
odbor dopravy a odbor MHaSI 
MěÚ Litovel. Rada města nesou-
hlasí s pronájmem části pozemku 
parc.č. 118/1 za účelem parkování 
osobního vozidla správce MVE. 

• ředitelka ZŠ Jungmannova žádá 
o výpověď z bytu bývalému školní-
kovi, který již není zaměstnancem 
školy a byt obývá sám. Škola míst-
nosti využije pro potřeby školní 
družiny a školního klubu. RM žá-
dosti vyhovuje a souhlasí.  

• s doporučením komise pro výběr 
zhotovitele díla na veřejnou zakáz-
ku a uzavřením Smlouvy o dílo na 
akci „Litovel – Nasobůrky – stezka 
pro chodce a cyklisty“, se st. fir-
mou SWIETELSKY stavební s r.o. 
odštěpný závod Dopravní stavby 
Morava, Brno, za nabídkovou cenu 
8.090.508,- Kč, vč. DPH 

• s návrhem HIK města Lito-
vel na provedení bezúplatného 
převodu 5 ks skříní na pří-
spěvkovou organizaci TS Li-
tovel  

• s udělením výjimky z OZV 
o zákazu konzumace alkoho-
lu pro akci turnaj házené v 

sobotu 22. 8. 2009 v areálu soko-
lovny v Litovli a bere na vědomí 
použití reprodukované hudby. 
Rada vyhovuje žádostem: 

• z důvodu nepříznivého počasí 
byla benefiční akce Arcus Onko 
Centra přeložena na 22. 8. 2009 – 
hřiště Tři Dvory. Pořadatelé žádají 
o finanční úhradu tisku 100 ks pla-
kátů ve výši 1.785,- Kč a o bezplat-
nou pomoc TS při zajišťování el. 
energie na akci a bezplatný výlep 
plakátů. RM vyhovuje.  

• žádosti OV Chořelice o finanční 
příspěvek na činnost družstva malé 
kopané GEMO Chořelice, poskyt-
nuto 4.000,- Kč 

• žádosti MS Unčovice o finanční 
příspěvek na odměny a ceny pro 
Myslivecký a dětský dne v Roz-
vadovicích,  poskytnuto 3.000,- Kč 

• pořadatel Litovelských slavností 
žádá o spolupráci při zajišťování 
VI. ročníku celoměstské kulturní 
akce Litovelské slavnosti a EHD 
dne 12. 9. 2009. Rada města žádos-
ti vyhovuje v plném rozsahu a 
schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku na zajištění výstavy 
v radniční věži ve výši 50 % vyna-
ložených nákladů. 
Rada města schvaluje: 

• zřízení věcných břemen mezi 
SSOK, p. o., jako povinnou a Měs-
tem Litovel, jako oprávněným, o 
umístění přechodů pro chodce (již 
vybudovaných). Zřízení v. b. pro 
umístění stavby elektrické přípojky, 
zřízení v. b. pro uložení veřejné 

komunikační sítě. 

• předložené návrhy platových vý-
měrů ředitelek MŠ Gemerská a ZŠ 
Jungmannova. 

•  Předvolební agitace  
Odbor MHaSI předkládá žádost 
OVV ČSSD o zábor prostranství 
na autogramiádu p. Jiřího Paroub-
ka, spojenou s hudební produkcí. 
V této souvislosti byla projednává-
na otázka předvolební agitace. 
Rada souhlasí s tím, že volební 
strany budou mít možnost bezplat-
ného výlepu plakátů na 3 místech 
v Litovli (ulice Palackého, Sušilova 
a nám. P. Otakara), veškeré další 
požadavky budou zpoplatněny. 
Rada vyhovuje žádosti OVV 
ČSSD a souhlasí se záborem pro-
stranství na nám. P. Otakara v Lito-
vli dne 22. 9. 2009 v době od 13.00 
do 16.00 hodin. Cena za zábor bu-
de stanovena dle platné OZV.  

• Stížnost obyvatel domu č.p. 496 
v ulici Gemerské v Litovli 
Občané z uvedeného domu si stě-
žují na zhoršené životní prostředí a 
rušení nočního klidu provozem re-
staurace v objektu rodinného domu 
č.p. 59 v ulici Žerotínově v Litovli.  
Rada města se stížností zabývala, 
záležitost bude řešit stavební úřad 
ve spolupráci s Krajskou hygienic-
kou stanicí Olomouckého kraje. 
Městská policie bude častěji kont-
rolovat po 22. hodině rušení noční-
ho klidu v této lokalitě. 

• Kácení dřevin v parku 
Vedoucí OŽP informuje, že byla 
provedena prohlídka zdravotního 
stavu dřevin v městském parku a 
předkládá seznam stromů, které je 
nutno skácet.     Rada města sou-
hlasí s kácením dřevin v parku dle 
seznamu, který byl zpracován od-
borem ŽP.                                J. M. 
V souladu se zákonem jsou jména 
občanů uváděna pouze iniciálami. 

každý den na TV obrazovkách 
kdykoli na webových stránkách města  

premiéry:         středa     9.9. a 23.9.     v 18.45 hod.  
reprízy:            denně v 6.45, v 11.00, v 18.45 a ve 23.00 hodin 
                         on-line: http://infokanal.litovel.eu 

Litovelský INFOkanál mohou přijímat všichni TV účastníci napojení na 
kabelovou TV firmy UPC ČR, a.s. na kanále S9 (CC 09), v rámci infor-
mačního kanálu UPC EXPRESS. Tento program běží v cca 1,5 hodinové 
smyčce a obměňujeme ho nejméně 1x měsíčně. Kazety VHS se staršími 
vysíláními INFOkanálu je možné si zapůjčit v Městské knihovně Litovel. 
Jednotlivé příspěvky jsou ke stažení na webu města (viz. odkaz výše). Při-
pomínky, názory, náměty, ale i věcnou kritiku týkající se vysílání můžete 
volat nonstop na telefonní záznamník tel. č. 581 003 467. Informace o 
kulturních, sportovních i jiných nekomerčních akcích, událostech a zají-
mavostech, které chcete bezplatně zveřejnit prostřednictvím TV obrazov-
ky ve čteném zpravodajství, sdělte telefonicky či písemně na MěÚ Litovel 
tel. č. 585 153 250, e-mail: hlavinka@mestolitovel.cz nebo in-
fotv@centrum.cz                                                               Jaroslav Hlavinka 

Městská televize Litovelský INFOkanál  

vysílání v září 2009 



O našich občanech jsme měli možnost se dočíst v novinách a časopisech 
během roku 2008. Dovolte tedy uvést ty nejzajímavější články.  

 
V Litovelských novinách číslo 2/2008 bylo vzpomenuto jedno vzácné 

jubileum. Významného výročí 80 let se 2. února dožil dlouholetý kronikář 
a historik města Litovle a troufám si říci i můj milý přítel, pan Lubomír 
Šik. Narodil se v Litovli, kde prožil své dětství i mládí. Po válce nastoupil 
do zaměstnání v podniku Křižík, pozdější TESLA Litovel. Tady pracoval 
v různých funkcích až do odchodu do důchodu v roce 1988. Jej, stejně ja-
ko jeho manželku, paní Marii Šikovou, postihla normalizace a oba byli na 
čas vyřazeni z veřejného života. Až koncem 70. let mohl začít 
s přednáškovou činností. Na konci roku 1989 se stal zakládajícím členem 
Občanského fóra, členem Rady města Litovle, redaktorem Litovelských 
novin, předsedou kulturní komise a převzal i vedení litovelské kroniky. 

Jeho zájmy směřovaly do mnoha směrů. Byl cvičitelem turistiky, hrál 
divadlo, vedl fotokroužek a od založení působil ve výboru SZK Tesla Li-
tovel. V závěru šedesátých let patřil mezi vedoucí junácké organizace. Na 
kulturním poli realizoval cykly přednášek pro veřejnost z historie, umění, 
dějin města, pořádal znalostní soutěže Kvíz klub, výstavy PF, výstavy ze 
sbírky historické fotodokumentace Litovle. Dosud pořádá procházky Lito-
vlí spojené s výkladem historie města, především v rámci akcí EHD.  

Díky své činorodosti a zápalu se stal známou litovelskou osobností, vý-
tečným znalcem, propagátorem a popularizátorem místní historie. Je auto-
rem mnoha publikací, díky kterým zmapována historie města. Pan Lubo-
mír Šik byl v roce 2004 v anketě „Osobnosti města Litovle“ oceněn za zá-
služnou celoživotní práci. Nyní spolupracuje především s Muzejní společ-
ností Litovelska, pro kterou pořádá přednášky, a s Letopiseckou komisí. 
Jeho databáze osobností, událostí a faktů ze života města a jeho kvalifiko-
vaná pomoc, postřehy a připomínky pomáhají dotvářet i současnou kroni-
ku města a za to Ti, Luboši, obrovský dík a uznání. 

 
Talentovaný mladý muž, absolvent našeho GJO, Právnické fakulty Ma-

sarykovy univerzity v Brně (současně studoval i ekonomiku) Mgr. et Bc. 
Tomáš Rozsypal (28) byl prezentován v časopise Reflex (41/08), kde vy-
práví o svých zážitcích při studiu na právnické fakultě Středoevropské 
univerzity v Budapešti. Vzpomíná, jak jistý profesor na Masarykově uni-
verzitě v Brně tvrdil, že jméno je třeba orámovat tituly z obou stran, a tak 
si i on připojil za jméno „exotický“ titul L.L.M. Je to právnická obdoba 
titulu MBA a cesta k němu byla nelehká. Přijímací zkoušky na Středoev-
ropskou univerzitu se konají v hlavních městech zemí, odkud zájemci o 
studium pocházejí. Z České republiky se nakonec dostali jen dva z dvaceti 
uchazečů. Tuto univerzitu založil a financuje pan George Soros, Američan 
maďarského původu, který obrovsky zbohatl na měnových spekulacích 
s britskou librou, a už mnoho let podporuje nadané studenty a studentky 
ze zemí s nově utvářenou demokracií. 

Tomášovi kolegové nebyli jen Evropané, zejména ze zemí bývalého So-
větského Svazu, ale i Indové, Malajsijci a Afričané (afričtí studenti byli 
výhradně muži). Žít mezi cizinci mu příliš nevadilo. Měl již své zkušenos-
ti, vždyť v Brně byl místopředsedou Klubu zahraničních studentů. Všichni 
pobírali stipendium. Univerzita nabízela několik variant studia a jeho 
školné bylo deset tisíc eur ročně a příspěvek na životní náklady ve výši sto 
dvacet tisíc forintů měsíčně, což je na naše asi třináct tisíc. Ve srovnání 
zkušeností ze studia v Brně a v Budapešti však vychází univerzita pana 
Sorose lépe vybavením, počtem studentů ve skupině, a hlavně kvalitou a 
způsobem výuky. Na škole se vyučovalo americkým systémem business 
school, v České republice bohužel jen málo používaným. Nespočívá 
v biflování mnoha pouček, termínů a dat, ale ve schopnosti získat infor-
mace a s nabytými vědomostmi dále pracovat. Studování desítek stránek 
soudních rozhodnutí jako příprava na každou hodinu, samostatné prezen-
tace předem nastudované látky ostatním studentům, hodiny internetového 
a bibliografického vyhledávání informací, to byly některé z mnoha způso-
bů, jimiž škola vedla k samostatnosti. Dnes už je Tomáš advokátním kon-
cipientem v Praze a má roztomilou malou dcerku. Jeho zážitky 
z Budapešti však zapomenout nejdou; po roční stáži ve španělské Gironě 
to bylo vlastně jeho druhé delší seznámení se s životem za humny. 

 
Třetím z Litoveláků, o nichž se píše, je pan Ing. Keno Dimov (Reflex 

28/08), místopředseda České asociace extrémních sportů. Snad v úvodu 
vysvětlení – co jsou to outdoorové, extrémní či adrenalinové sporty se u 
nás nejméně do roku 1990 nevědělo – dnes o nich ví snad už každé malé 
dítě. Jejich náplň poznáte dále z textu, ale nejprve si představme známého 
spoluobčana. Keno má jméno po bulharském otci, ale vyrůstal a žije 
v Litovli. Ve zdejší TJ Vodní sporty se vypracoval na mistra republiky ve 

sjezdu na divoké vodě. Na vojně se dostal do střediska Dukly v Brandýse 
nad Labem, kde začal jeho životní příběh. Spolu s kamarády se rozhodl, 
že sjedou řeku Buri Kandaki v Nepálu, kterou ještě nikdo nesjel. Všichni 
se znali z Dukly a patřili k nejlepším na divoké vodě, vytvořili posádku 
raftu a stali se v této nové vodácké disciplíně mistry republiky.  

Nakonec se v maličko pozměněné sestavě dostali dvěma auty za dvacet 
dní do Nepálu a na rozjezd si vyzkoušeli jednu z takzvaných komerčních 
řek – Sun kosi, Slunečnou řeku. Deset dnů pluli džunglí, urazili 250 kilo-
metrů, ale v nebezpečných peřejích raft Matylda převrátili. Po několika 
kilometrech se podařilo raft obrátit a většinu věcí vylovit, ale posádka si 
v depresi uvědomila, že takoví světoví borci ještě asi nejsou. A to na po-
čátku devadesátých let sjížděli raftem obtížné řeky v Norsku, teď ale neho-
da na komerční řece vlila do duší strach a obavu z každých i sebemenších 
peřejí. Ale to ještě není konec. 

Když dorazili k břehům Buri Kandaki s průtokem asi sto padesáti kubí-
ků, přišlo jim, že je to jen větší potok. Po tři dny vše probíhalo v pohodě, 
vlny byly jen asi dvoumetrové, ale situace byla stále dramatičtější. Násle-
dovaly skoky, vodopádky, válce, ostrá rozhraní a raft se obrátil. A najed-
nou všichni bojovali o život a kolega Drahomír Streit nevydržel se silami. 
Jeho tělo našli až po pěti kilometrech, a tak tragickou smrtí plavba po čty-
řech dnech a šedesáti kilometrech skončila.  

Keno Dimov na divoké vodě závodil i po třicítce, nadále raftoval a ještě 
nyní s kamarády bikery sjíždí každoročně strmé cesty v horách nad Lago 
di Garda v Itálii. V roce 1996 se stal spoluzakladatelem asociace, která 
dnes sdružuje asi 4 000 outdoorových „šílenců“. Ti musí mít své zážitky 
každý víkend a osmdesát procent z nich tvoří ženatí chlapi. I on, nyní otec 
už tří dcer a podnikatel své „úlety“ poněkud omezil. O to víc se věnuje 
asociaci a organizaci BOBR CUPu, extrémního závodu tříčlenných štafet, 
jenž se u nás v Litovli pořádá již od roku 1995. A proč se tak jmenuje? 
V začátcích závodu, kdy ještě neměli pořadatelé organizaci úplně zvládnu-
tou se hájili vtipem, že BOBR znamená „blbě organizované běsnění rap-
lů“. Dnes je to celorepublikově známý závod a díky Ti, Keno, za něj! 

 
Medaile z paralympiády do Litovle – to je titulek z první stránky LN č. 

11/08. Píše se v něm, že Rada města Litovle ocenila skvělé výsledky pana 
Rostislava Pohlmanna na paralympiádě v Číně a pozvala jej na slavnostní 
oběd, kde mu byla předána finanční odměna a květinové dary. Dále se pak 
mluví o jeho úspěších a zážitcích z pobytu v Číně. Pan Pohlmann se ze 
soutěží vrátil se dvěma bronzovými medailemi za hod diskem a hod oště-
pem. V oštěpu se mu podařilo hodit 39,85 m pátým hodem, a tak se mu ve 
44 letech podařilo znovu překonat osobní rekord. V disku, kde byli dva 
horcí favorité, se mu podařilo porazit ostatní závodníky a získat medaili. 
Obě medaile jsou o to cennější, že v Číně se utkalo dvakrát tolik soupeřů, 
než na předešlých hrách v Aténách. (podrobněji viz článek v LN) 

 
O nejmladším nakonec. Z Litovelských novin 1/08 se dovídáme o 

úspěšném studentovi 4. ročníku GJO Petru Stadlbauerovi. Ten se stal nej-
prve vítězem krajského kola 43. ročníku chemické olympiády kategorie A, 
tedy té nejtěžší. Poté, v témže ročníku, vyhrál i kolo celostátní. Po příprav-
ných kurzech v Praze pokračovala soutěž těch nejlepších z celého světa na 
36. ročníku mezinárodní olympiády tentokrát v Moskvě. Na této olympiá-
dě, jejíž prestiž a obsazení je srovnatelné se sportovními olympiádami, se 
utkali soutěžící ze všech konců světa. Převládala mužská část, i když ně-
kolik odvážných dívek soutěžilo také. Z České republiky byli do Moskvy 
vysláni čtyři nejúspěšnější soutěžící, kteří byli vybráni po velmi náročných 
vyřazovacích kolech. Petra o medaili připravila jen smůla v praktické části 
soutěže, a tak si přivezl „pouze“ tzv. bramborovou medaili za 4. místo. 
Ale i tak to byl grandiózní úspěch! 

Můžeme být pyšní, že jeden z nejlepších studentů světa v oboru chemie 
je studentem našeho gymnázia. Stal se laureátem prestižního ocenění, jak 
se často říká české nobelovky, Praemium Bohemiae 2007 pro studenty. 
Toto ocenění převzal od předsedy České akademie věd Prof. RNDr. Vác-
lava Pačesa, DrSc. Také ministr školství Mgr. Ondřej Liška pozval Petra 
spolu s dalšími úspěšnými olympioniky z mezinárodních olympiád 
v přírodovědných oborech na společné setkání v Praze. Další ocenění, kte-
rého si velmi váží, je cena Nadace Jaroslava Heyrovského 2007 pro nej-
lepší studenty v oboru chemie. (Akademik Jaroslav Heyrovský byl prvním 
československým držitelem Nobelovy ceny, která mu byla udělena za ob-
jevy v polarografii v roce 1959). Petr Stadlbauer se stává jedním 
z nejúspěšnějších studentů litovelského gymnázia za celou dobu jeho exis-
tence, a patří mu tak dík za vzornou reprezentaci školy i našeho města.   

                  Z kroniky města Litovle 2008, PhDr. Josef Hubáček, kráceno 



• 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 

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  

Počátkem srpna došlo k obnovení původního vchodu do nárožní bu-
dovy České spořitelny na západní straně náměstí. Dosud se vcházelo 
z boční strany - z Kostelní ulice. 

Historie městské spořitelny se datuje od roku 1870, kdy vznikla jako 
protiváha české rolnické záložny, založené již o rok dříve. 

Zpočátku měla kanceláře v radniční budově. Po vítězných volbách 
v listopadu 1899, kdy život ve městě ovládli Češi, přešla do českých ru-
kou. Vrchním ředitelem spořitelny se stal Váczlav Socha – první český 
starosta města. 

Své sídlo – dům č.p. 770, situovaný na západní straně náměstí Pře-
mysla Otakara, získala spořitelna koupí od jeho majitelů – bratrů Wrta-
lových - v roce 1918. Jde o původní právovárečný a šenkovní rohový 
objekt ze 16. století se zachovalou historickou dispozicí a pozdně klasi-
cistní fasádou. Jeho nejstarší podobu ilustruje fotografie z roku 1870, 
kterou otiskujeme. Vlevo od nárožního domu Františka Wrtala vidíme 
na tomto starém snímku ještě původní podobu části městských kasáren 
vedle radnice vybudovaných v letech 1747 – 1754 a vzrostlou lípu. 
Druhá a třetí lípa rostly u vchodu do radnice. K tomu dodejme, že měs-
to mělo stálou vojenskou posádku od roku 1657. Stavební úprava toho-
to objektu /po zrušení kasáren/ a radnice se uskutečnila dle plánu olo-
mouckého stavitele Johanna Aulegka v roce 1872, kdy vznikl jednotný 
komplex tří budov /radnice, radniční věž jako kompoziční střed a c. k. 
okresní hejtmanství v místě kasáren/. Tuto západní stranu náměstí ilu-
struje od konce 90. let 19. století množství dobových místopisných po-
hlednic, uložených ve fotoarchívu realitní kanceláře DIMAS v Litovli.  

V roce 1922 byl dům zvýšen o jedno patro a stavitelem Václavem 
Volným přestavěn v duchu pozdní secese do dnešní podoby. Interiér 
městské spořitelny v přízemí dokumentují dobové fotografie v publikaci 
Aloise Ryšavého s názvem „Šedesát let městské spořitelny“ vydané 
v roce 1930. Moderně zařízené místnosti zahrnovaly zasedací síň, ředi-
telnu, velkou kancelář, čekárnu a trezor.  

Z původních dvou vstupů do domu z náměstí – jak je dokumentuje 
dobová fotografie z roku 1870 a později řada místopisných pohlednic – 
vznikla v rámci přestavby v roce 1922 okna. Tento stav trval až do čer-
vence tohoto roku, kdy jeden ze vstupů byl opět obnoven. Klienti tak po 
řadě let chodí do budovy z náměstí, pro klienty České pojišťovny zůstá-
vá k dispozici původní vchod z Kostelní ulice.       Vítězslav Kollmann 

Stará fotografie dokladem k obnovení původního 
vchodu do České spořitelny na náměstí Př. Otakara. 

Náměstí Přemysla Otakara od východu na fotografii z roku 1870 – re-
profoto z archivu firmy DIMAS Litovel. Díky dochované fotografii mo-
hl být vchod do Spořitelny z náměstí obnoven. 

Náměstí Přemysla Otakara s novým vstupem do Čs. spořitelny 
                                                                                 foto V. Kollmann  



12. září             Free space – aneb sobotní slavnostní znovuotvíračka 
Klubu mladých (budova bývalého agitačního střediska, Sušilova ul.). 
Otevřeno bude 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 doprovodem 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 zá-
bavných 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                                                    Mgr. Ivona Odstrčilová 
 

DĚTI, POZOR, ČERVENÁ!  Výtvarná soutěž  
pro všechna školská zařízení Litovle i litovelského regionu  

Výtvarné práce s dopravní tematikou malba, kresba, frotáž, koláž...  
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 do DDM Litovel, Ko-
menského 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 

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,- 

Český rybářský svaz, MO Litovel, si tímto dovoluje pozvat litovelskou 
veřejnost na několik akcí pořádaných v  září tohoto roku. 

V rámci Litovelských slavností - v sobotu 12. 9. 2009 - se koná na 
prostranství před gymnáziem prezentace činnosti ČRS MO Litovel. Vý-
stavka z činnosti organizace, ukázky rybolovu na rybníku (děti si mohou 
samy vyzkoušet pod vedením zkušeného rybáře). Zájemcům budou 
k dispozici přihlášky ke členství v ČRS. Akce proběhne za každého poča-
sí - v případě jeho extrémní nepřízně se bude konat v omezeném rozsahu. 

V pondělí 14. září 2009, v 16.00 hod., úvodní setkání tradičního ry-
bářského kroužku pro děti, sídlo ČRS MO Litovel (Palackého 29, Lito-
vel). Zde obdrží zájemci přihlášku spolu s bližšími informacemi o průběhu 
kroužků. Schůzky kroužku jsou plánovány po 14 dnech. Cena je pouze 
200 Kč (za celý školní rok). Seznámíte se zde se základy rybařiny, tj. zá-
kladními znalostmi o životě našich ryb i ostatních vodních organismů, s 
přehledem rybářského řádu, určujícího pravidla pro rybaření, a v nepo-
slední řadě získáte přehled možností lovu ryb – na plavanou, na polože-
nou, muškařením, vláčením apod. Kroužek bude zakončen zkouškami. 
Kroužku se mohou účastnit i ti, kteří již rybářské zkoušky složili – mohou 
si prohloubit své znalosti a procvičit své praktické dovednosti. 

Na základě § 29, odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství a pověřova-
cího dekretu Ministerstva zemědělství České republiky je Český rybářský 
svaz, místní organizace Litovel, jedinou organizací v našem městě, jež má 
právo provádět rybářské zkoušky, nezbytné pro vydání prvního rybářské-
ho lístku (jenž je zase nutný pro výdej povolenky k rybolovu). Případná 
docházka dítěte do rybářského kroužku vedeného jinou organizací nezna-
mená při skládání rybářských zkoušek žádné výhody či úlevy. 

V sobotu 19. 9. 2009 pořádá ČRS MO Litovel  
rybářské závody v lovu ryb udicí na Německém rybní-
ku v Litovli . Závody budou dva – společný pro mládež a 
dospělé a samostatný závod pro děti. 

 
Závody pro mládež a dospělé: prezence závodníků 

od 6.00 hod., start závodu: 7.00 hod., startovné: 150,- Kč. Předpokládané 
vyhlášení výsledků a předání cen vítězům: 12.45 hod.  

 
Závody pro děti (do 15 let věku včetně): prezence závodníků od 

13.30 hod., start závodu: 14.00 hod., vstup volný – bez startovného, účast-
nit se mohou mladí rybáři i ti, kteří by se rybářem teprve stát chtěli a ne-
jsou v současné době držiteli rybářského lístku. Předpokládané vyhlášení 
výsledků a předání cen vítězům: 16.30 hod. (na pořádání závodů pro děti 
se bude podílet i Město Litovel finančním příspěvkem, jemuž za podporu 
této akce patří dík).  

 
Pravidla závodu: lov na 1 prut s jedním návazcem s jednoháčkem, zá-

kaz vnadění (včetně krmítek), podběrák a vyprošťovač háčků s sebou 
(více viz vývěsky ČRS MO Litovel nebo www.crslitovel.cz).  

 
Pro účastníky závodu i ostatní návštěvníky akce je zajištěno bohaté ob-

čerstvení i tombola, kde bude možno vyhrát ulovené ryby. V případě ex-
trémní nepřízně počasí bude akce přeložena – sledujte, prosím, vývěsky 
ČRS MO Litovel (před sídlem MO na Palackého ulici č. 29. nebo na ulici 
1. máje v prodejně hraček) nebo www.crslitovel.cz. 

 
                                                O. Dočkal, P. Machala, ČRS MO Litovel  

 



O záměru rekonstruovat kapli sv. Jiří v Lito-
vli Litovelské noviny podrobně informovaly v 
březnovém čísle 2008. Finanční prostředky na 
uvedený záměr se podařilo získat, a to ve výši 
346.954 EUR z tzv. Norských fondů, také 
Město Litovel na opravu kaple finančně při-
spěje. Stavební práce tak mohly být letos v 
květnu započaty, dokončeny byly velice rych-
le – v srpnu. Zahrnovaly zajištění statiky kap-
le, odvlhčení zdiva a rekonstrukci staré původ-
ní dlažby z přelomu 16. a 17. století, zčásti do-
plňované novými replikami dlaždic. Krov kap-
le byl rovněž ošetřen. V půdním prostoru bylo 
z dřívějších oprav, hlavně z 80. let min. stol., 
ponecháno množství stavební suti, která byla 
nyní odstraněna. (Původní střecha kaple byla 
plošší.) Bylo opraveno schodiště na kůr kaple. 
Objevil se i komínový průduch z 20. let min. 
stol., který se bude hodit, bude využit pro od-
větrávání kaple. Při zajišťování statiky se zjis-
tilo, že podloží je ještě více narušeno, než se 
předpokládalo, vlivem povodní se tento stav 
stal havarijním. Veškeré práce se prováděly 
tak, aby nebyly porušeny vnitřní omítky kaple. 

Stavební práce se podařilo díky firmě, která 
uspěla ve výběrovém řízení, a to Litovelské 
stavební společnosti, zvládnout včas tak, jak se 
zamýšlelo. Díky tomu, že je prováděla místní 
firma, projevil se i hlubší vztah a zájem o stav-
bu i ze strany firemních dělníků. Práce probí-
haly pod dohledem památkářů a archeologů. 

Pan farář Josef Rosenberg k dalšímu postupu 
uvedl: „Čeká nás nejrozsáhlejší část prací, a to 
restaurování vnitřní prostory kaple, především 
nástěnných maleb, které si vyžádají téměř po-
lovinu připravených finančních prostředků. Je 
tady již postaveno lešení, které bude restaurá-
torům sloužit celý rok a půl. Nástěnných ma-
leb se dochovalo více vrstev, jsou tady středo-
věké, renesanční i pozdější barokní fragmenty. 
Které malby budou nakonec zachovány se uká-
že až během restaurování. Musí být proveden 
podrobný průzkum, vzorky maleb budou ode-
sílány na vyhodnocení. Všechny postupně od-
krývané vrstvy maleb budou dokumentovány. 
Nejcennější vrstva pak bude zachována, očiš-
těna a zafixována. Oprava kaple prováděná v 
80. letech byla k nástěnným malbám značně 
necitlivá, byla tady provedena elektroinstalace 
bez ohledu na malby ukryté pod pozdějšími 
přemalbami. Není známa datace vzniku kaple, 
zajímavá je proto i možnost jejího bližšího ur-
čení, ke kterému by mohly odkryté malby na-
pomoci. Víme z dřívějších průzkumů, že se 
tady dochovaly gotické konsekrační neboli 
světící kříže (celkem 12, část je jich odkryta), 
renesanční epitaf, jehož nápis ještě neznáme. 
Postupné odkrývání vrstev bude velice zajíma-
vé a napínavé, nevíme přesně, co všechno se 
pod pozdějšími výmalbami ukrývá. 

Kamenné i dřevěné prvky stavby budou re-
staurovány rovněž. Dojde k osazení bezpeč-
nostních mříží u vstupů. Okenní vitráže, nově 
pořizované v 80. letech minulého stol., dnes 
již netěsní a výtvarným pojetím odpovídají  
„modernímu“ stylu té doby. Budou nahrazeny 
vitrážemi v duchu historických replik. Oprava 
stávajících vitráží by navíc byla hodně náklad-
ná, chceme je ale uchovat v náhradních rá-
mech, pro tento účel pořízených.  

Vybavení interiéru bude nové, není počítáno 
s klasickými lavicemi, budou tady pohodlné 
židle pro 80 osob. Oltářní stůl bude zřejmě 
osazen původní kamennou deskou, která se 
tady našla.  

Ve výzdobě kaple bude i cenná dřevořezba – 
pieta, pocházející původně z kostela v Roz-
vadovicích (na fotu vpravo). Barokní deskový 
obraz je také velmi pozoruhodný, stejně tak i 
barokní dřevěný reliéf s korunováním panny 
Marie. Dále tu budou umístěny restaurované  
v Litovli dochované obrazy, mezi nimi i obraz 
sv. Jiří, který pochází z oltáře této kaple a je  
z 18. Století (na fotu dole). Restaurátorského 
ošetření se dočkají i podstavníky pod svíce, 
bohatě zdobené pro jednotlivé městské cechy. 

Kaple byla v posledních 70 letech využívána 
jen příležitostně, kupříkladu v 68. roce se tady 
konaly hudební zkoušky mládeže pro boho-
služby v kostele sv. Marka. To, že využití kap-
le bylo sporadické, neprospělo uchování pů-
vodního vybavení, stejně jako změny majitelů 
kaple. Dnes již chybí i pamětníci, kteří by do-
svědčili, co se v kapli odehrávalo, jak byla vy-
bavena. Víme, že hlavní bohoslužby se slouži-
ly v kostele sv. Marka. 

 

Vznik kaple je rovněž pozoruhodný, byla 
postavena pro věřící z reformovaného proudu 
církevního učení, vzešlého z husitského hnu-
tí,“ uvedl pan farář Rosenberg. 

Po celkové opravě a restauraci kaple včetně 
vybavení novým mobiliářem se počítá s jejím 
znovuotevřením v roce 2011. Objekt bude 
sloužit k náboženským, kulturním a vzděláva-
cím účelům. Pozdně gotická kaple dochovaná 
v původní podobě s minimem pozdějších zása-
hů se tak stane pro Litovel hodnotným prosto-
rem pro pořádání akcí a obřadů.  

Zpracovala Jana Motlová 

AŽ 3 000 Kč A BAČKŮRKY NAVÍC! 
Uzavřete smlouvu o stavebním spoření  

pro své dítě do jednoho roku věku a ušetřete až 
3 000 Kč. 

Až do konce září neplatí naši nejmenší klienti  
u prvotní smlouvy o stavebním spoření úhradu za 
uzavření smlouvy, a to až do výše cílové částky  
300 000 Kč. 
Smlouvu je nutné uzavřít nejpozději v den 1. naro-
zenin Vašeho dítěte. 

SE STAVEBNÍM SPOŘENÍM  
OD LIŠKY ZÍSKÁTE: 

• Státní podporu ve výši 15 % z ročně naspoře-
né částky. Maximálně z 20 000 Kč, tedy až  
3 000 Kč ročně. 

• Čistý úrokový výnos až 6,94 % ročně. 

• Výhodné úročení zůstatku na účtu stavebního 
spoření roční úrokovou sazbou až 2 %, a to po 
celou dobu spoření. 
 

KANCELÁ Ř LITOVEL 
1. máje 706, 784 01 LITOVEL 

I. Stodolová 775 119 441 
M. Tichá 776 334 682 

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČZS Litovel 
pořádá výstavu ovoce, zeleniny a květin. Výsta-
va se koná ve dnech 5. a 6. září 2009 v klubovně 
ZO ČZS v Sušilově ulici č. 32, otevřena bude od 
9.00 do 18.00 hod., v neděli do 17.00 hod.  

Výstavy se mohou zúčastnit všichni pěstitelé 

svými výpěstky, které lze donést  
v pátek 4. září od 13.00 do 15.00 
hodin do klubovny.  

Zveme všechny ke zhlédnutí  
výstavy.  

Zahrádkáři Litovel 



 jak děti...  
-  minidiskotéka s Míšou Růžičkovou 
-  soutěže a atrakce pro děti firmy Dostál Elektro 
-  rytířská stezka pro děti 
-  ukázky výcviku psů 
-  ukázky leteckých modelářů – lety nad rybníkem 
-  rybolov na rybníku  
-  Dobrodružná Země – nafukovací adrenalinová dráha pro děti  
-  Dětský lunapark na náměstí  
…tak milovníky adrenalinu  
-  ukázky zásahů Vězeňské služby Mírov a Hasičského sboru Litovel 
-  adrenalin aktivity společnosti Bufur 
-  paintball střelnice  
- večerní strašidelné kostýmované prohlídky v muzeu 
…tak módní fandy  
-  módní show s Monikou Žídkovou 
…tak milovníky historie  
-  výstavy a expozice v místním muzeu 
-  řemeslný trh a ukázky řemesel 
-  šermířská klání, dobové divadlo 
-  výstava věnovaná historii radniční věže 
…tak milovníky zábavy 
-  Ivana Mládek a Banjo Band 
-  Komediální skupina Maniaci – retrohitparáda  
 
Předprodej vstupenek na tradičním místě: v Litovli na náměstí - CK 
BAVI. Více info na www.litovel.eu, www.bavi.cz nebo tel: 585 371 076 

…tak milovníky známých a oblíbených hitů 
-   Dalibor Janda  
-   Rosomák – Olympic revival 
-   Skupina CHINASKI 
…tak milovníky pohody  
-   A.M.Úlet a Shankar Blue  
-   Skupiny Madalen, Fan Tajm  
-   seskupení Čoboláci a Písklata 
…milovníky piva 
-   exkurze pivovarem  
-   bohaté „pivní“ zázemí 
…milovníky zajímavostí  
-   exkurze válcovým mlýnem  
    pana Staroštíka  
…milovníky tance a pohybu 
-  taneční show DDM Litovel a TJ 
Styl Dance Uničov a vystoupení 
úspěšných mažoretek z Mohelnice  
-   ukázky bojového umění 
…milovníky silných strojů  
-   tradiční spanilá jízda motorek a 
čtyřkolek  
-   ukázky hasičské techniky  
...zkrátka, že je program určen všem těm, kteří přijdou a budou se chtít 
bavit….  
Těšíme se na Vás.                          za CK BAVI Litovel Kamila Matečková 

XVI. ročník pod záštitou Mons. Jana Graubnera  
Sobota 19. 9. 2009, chrám sv. Michala, 19.00 hod. 
Sergej Rachmaninov:  Nešpory, op. 37 
Otakar Brousek / recitace 
Slovenský filharmonický sbor, Blanka Juhaňáková / sbormistryně  
Středa 23. 9. 2009, kostel Zvěstování Páně, 19.30 hod. 
Komorní koncert                                            / u kapucínů / 
G. P. Telemann - G. F. Händel - J. D. Zelenka - J. L. Dusík -D. Scarlatti  
S. Vorlová - C. Debussy - L. Janáček  
Bořivoj Navrátil / recitace, Karolína Berková / mezzosoprán 
Vilém Veverka / hoboj, Kateřina Englichová / harfa  
Sobota 3. 10. 2009, chrám sv. Mořice, 19.00 hod. 
Jaromír Hnili čka: Jazzová mše 
Jaromír Hnilička / trubka, Ladislav Lakomý / mluvené slovo 
Smíšený pěvecký sbor ARS BRUNENSIS, Dan Kalousek / sbormistr 
B SIDE BAND Brno, Josef Buchta / umělecký vedoucí 
Komorní orchestr - členové Filharmonie Brno, Jiří Petrdlík / dirigent  

Sobota 10. 10. 2009, dóm sv. Václava, 19.00 hod. 
Josef Haydn: Stabat mater 
Luisa Albrechtová / soprán, Mária Henselová / alt, Otokar Klein / tenor  
Juraj Čiernik / bas  
Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek / sbormistr 
Moravská filharmonie Olomouc, Petr Altrichter / dirigent 
 
Sobota 17. 10. 2009, chrám sv. Michala, 19.00 hod. 
Duchovní hudba vrcholné renesance 
C. G. da Venosa - J. L. Hassler - Ch. Luython, J. C. non Papa 
Pavel Černý / varhany 
OCTOPUS PRAGENSIS, Petr Daněk / umělecký vedoucí 
 
Sobota 24. 10. 2009, chrám Panny Marie Sněžné, 19.00 hod. 
Jules Massenet: Maří Magdaléna 
Adriana Kohútková /soprán, Jana Sýkorová / alt, Tomáš Černý / tenor 
Ivo Hrachovec / bas 
Český filharmonický sbor Brno, Petr Fiala / sbormistr 
Janáčkova filharmonie Ostrava, Jaromír M. Krygel / dirigent 

Ve 13.30 hodin se na náměstím koná  
AUTOGRAMIÁDA S MISS ČR A MISS EUROPE  

MONIKOU ŽÍDKOVOU 
 

14.30 hod. - pódium na náměstí MÓDNÍ PŘEHLÍDKA  
 

Následuje odjezd MONIKY do nově vzniklého STU-
DIA Miss cosmetic v Litovli, ŠMAKALOVA 206.  

Slavnostní otevření studia Monikou s manželem i dětmi.  
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE STUDIU 16.00 - 17.00 hod. 

V těchto dnech vzniká nová výstava, která zachycuje zajímavé a vý-
znamné změny a okamžiky budovy radniční věže, její bohatou historii. 
Výstava je instalována na prostředním odpočívadle přímo ve věži.
Návštěvníci mohou vidět několik zajímavých reprodukcí, historických 
kreseb či fotografií, s patřičným komentářem. Na prvním odpočívadle 
jsou potom nainstalovány fotografie lunet Františka Flasara, které se 
nachází v obřadní síni zdejší radnice. Zájemci se mohou na tuto expozi-
ci podívat celé září denně po - so vždy v 10.30 a ve 14.00 hod., kdy 
probíhají pravidelné výstupy na ochoz radniční věže. Pro skupiny mož-
no i v jiný čas - po předchozí domluvě.  

Poděkování všem, kteří se na přípravě výstavy podíleli. Zvláštní díky 
patří Muzeu Litovel, Olomouckému archivu a panu Kollmannovi za za-
půjčení materiálů. Výstava vznikla za podpory Města Litovel.  

Za TIC a BAVI Litovel Kamila Matečková 

V minulém čísle Litovelských novin jsme nechali nahlédnout pod pokličku příprav Litovelských slavností, které připravujeme na 12. září, 
konat se budou na několika scénách v našem městě. Nyní přinášíme kompletní programovou nabídku a věříme, že nadchne: 

U příležitosti konání Litovelských slavností pro vás připravilo Mateř-
ské centrum Rybička DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 12.00 - 15.00 
hodin, na který všechny srdečně zve.  



The BEATLES revival 
neděle 6. 9., zámecký park v Chudobíně, 16 hod., 
vstup zdarma (včetně autobusové dopravy) 

- odjezd z náměstí z Litovle v 15.30 hod.  
- koncert s drobným občerstvením se koná za každého počasí 
- spolupořadatel: Mikroregion Litovelsko a Olomoucký kraj  
PETR MARTINEK – autorská fotovýstava 
vernisáž: středa 9. 9. v 17.00 hod. 
10. – 30. 9., Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8 – 15, ST 8 – 17, PÁ 
8 – 13, SO 10 – 13 hodin, volný vstup  
ZAHÁJENÍ TANE ČNÍHO KURZU PRO ZA ČÁTEČNÍKY  
pátek 11. 9., Velký sál Záložny v Litovli, 17.30 hod. 
pod vedením tanečních mistrů Coufalových  
ZAHÁJENÍ TANE ČNÍHO KURZU PRO DOSPĚLÉ  
pátek 11. 9., Velký sál Záložny v Litovli, 20.15 hod. 
pod vedením tanečních mistrů Coufalových   
CORNI DELICATI – sexteto lesních rohů v rámci koncertů KPH 
neděle 20. 9., Koncertní sál MK Litovel, 19.30 hod. 

• KURZ RUČNÍCH PRACÍ - můžete si sami vyhotovit pěkné a origi-
nální výrobky. Budeme rádi, když s nimi uděláte radost sobě i svým 
blízkým (info v kanceláři MK)  
• KURZ ANGLI ČTINY A FRANCOUZŠTINY  (info v kanceláři MK) 
• ŘECKÉ TANCE  (každé pondělí od 5. 10., úvodní setkání zdarma) 
• KURZY PRO DĚTI  (mažoretky, latinsko-americké tance) 
 
Předplatné:  
DIVADELNÍ sezóna 2008/2009          1. – 2. řada: 750 Kč, 
4. – 6. řada: 700 Kč, 8. – 10. řada 600 Kč, 11. – 20. řada 500 Kč 
KONCERTNÍ sezóna 2008/2009     350/200 Kč (důchodci a studenti) 
 
Připravujeme: VĚROVANKA, VELKÁ ZEBRA (divadelní komedie)  
 
Předprodej:    MK Litovel , nám. Př. Otakara 753, Litovel,  
                        tel.: 585 341 633, e-mail: brustikova@mklitovel.cz 
                        TIC (Bavi) Litovel, nám. Př. Otakara 754,  
                        tel.: 585 342 300, e-mail: info@bavi.cz  

www.mklitovel.cz, www.mestolitovel.cz 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 

středeční kurzy cca 2 hodiny, sobotní kurzy cca 4 hodiny 
- ceny kurzů uvedeny včetně veškerého materiálu (děti 70 % z ceny) 
středa 23. 9. v 18 hod. (začátečníci a děti od 10 let), 360 Kč - základy 
pedigu (proutěná ošatka na pevné dno, miska, zvoneček aj.) 
sobota 26. 9. ve 14 hod. (pokročilí I.) - pedig (proutěný zdobený tác, 
miska aj.), 360 Kč  
středa 30. 9. v 18 hod. (pokročilí a děti od 10 let), 360 Kč - pletení 
ošatky z papíru 
sobota 10. 10. ve 14 hod., 360 Kč - malovaný modelovaný šperk 
středa 14. 10. v 18 hod., 510 Kč - enkaustická malba (malba horkým 
voskem pomocí žehličky - obrázek) 
sobota 17. 10. ve 14 hod., 390 Kč - decoupage 3D (ubrousková techni-
ka s koláží přímo na plátno) 

středa 21. 10. v 18 hod. (i pro děti od 10 let), 310 Kč - decoupage 
(zdobení ubrouskovou technikou – obrázek, květináč) 
středa 4. 11. v 18 hod. (i pro děti od 10 let), 360 Kč - korálkování 
(výroba sady šperků dle vámi zvolené techniky a materiálu) 
sobota 7. 11. ve 14 hod., 360 Kč - drátovaný šperk (práce s dráty, po-
lodrahokamy a korálky aj.) 
středa 25. 11. v 18 hod. (i pro děti od 10 let), 260 Kč - zdobení perníčků  
středa 2. 12. v 18 hod., 260 Kč - gelová svíčka (dárek k Vánocům...) 
 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK VŽDY 4 DNY  
PŘED ZAČÁTKEM KAŽDÉHO KURZU 

 
(info: Městský klub Litovel) 

Mikroregion Litovelsko a Městský klub Litovel za finanční podpory 
Olomouckého kraje pořádají koncert jedné z nejúspěšnějších evropských 
revivalových skupin, která vystupuje od roku 1996 a má za sebou více než 
1700 úspěšných koncertů, TV natáčení aj., a to nejen v Čechách ale i v 
Holandsku, Polsku, Francii, Maďarsku, na Slovensku a dokonce v rodišti 
legendární čtveřice – severoanglickém Liverpoolu!  

Klíčem k tomuto obrovskému úspěchu je nejen dokonalé nastudování a 
provedení každé z padesáti skladeb, které má skupina v repertoáru, ale i 
neuvěřitelná fyzická a hlasová podobnost členů skupiny s opravdovými 
Beatles. Perfektní image doplňují čtyři sady přesných kopií kostýmů, ve 
kterých Beatles vystupovali, stylové účesy a detailně okopírované charak-
teristické pohyby jednotlivých členů na pódiu. Dokonalý "Stage Look" 
korunuje pro Beatles nepostradatelný levoruký baskytarista, který s leh-
kostí a dokonalým feelingem hraje party svého protějšku – Paula McCart-
neyho. Dále skupina používá jedině originální výběrové nástroje Ricken-
backer, Gretsch, Hofner a Ludwig a aparatury VOX, na něž hráli Beatles a 
díky nimž je dosaženo absolutně autentického zvuku, který znáte z desek 
či záznamů koncertů Beatles. Dokonce i takové zdánlivě nepodstatné de-
taily jako originální boty Beatles Chelsea Cavern Boots jsou pro skupinu 
důležité. Žádná odchylka od originálu není dovolena a každičký detail má 
své důležité místo a pomáhá utvářet perfektní celek, který přesvědčí i toho 
nejzarytějšího detailistu a milovníka originálu. 

Koncert Beatles Revivalu z Kladna je opravdovou a dokonalou kopií 
koncertu legendárních Beatles. Jako důkaz slouží i to, že skupina byla po-
zvána do rodiště Beatles - anglického Liverpoolu, což se dosud žádné ne-
anglické skupině nepodařilo. Anebo to, že po vystoupení v Adelphi Hotel 
v Liverpoolu přišel dokonce skupině poděkovat dlouholetý tajemník Bea-
tles Alistair Taylor a prohlásil, že vystoupení skupiny bylo naprosto doko-
nalé a chvílemi prý nevěřil, že na pódiu nehrají praví Beatles, přestože s 
nimi strávil na cestách dlouhých pět let.  

Můžete si být jisti, že Beatles Revival bude opravdovou ozdobou lito-
velské akce, která se koná v neděli 6. září v 16 hod. v zámeckém parku  
v Chudobíně. Nebude chybět ani občerstvení s posezením. Vstup zdarma 
včetně autobusové dopravy (odjezd z náměstí z Litovle v 15.30 hod.).  

Naordinoval vám lékař radost? Ne? Tak si ji naordinujte sami. Pro-
tancujte se ke zdraví. Dopřejte si každý týden svou porci radosti.  

Chcete se cítit svěží, mladá a nebezpečně krásná? Rozhýbejte tělo v 
rytmu temperamentních i tklivých řeckých tanců. Tance jsou kruhové, 
vhodné pro všechny věkové kategorie, ženy i muže. Účast partnera není 
nutná. 

Pokud si chcete uchovat energii letního slunce i v nastávajících pod-
zimních dnech, neváhejte a přijďte se podívat na ukázkovou hodinu 5. 
října zdarma. Hodiny pod vedením zkušené lektorky Mirky Stroupkové 
budou probíhat každé pondělí od 18 hodin v Koncertním sále Městské-
ho klubu Litovel.  

Bližší informace a přihlášky v kanceláři MK, tel. 585 341 633, 775 
339 098, e-mail: brustikova@mklitovel.cz.                                     -MK- 



Stát za fotoaparátem mě bavilo od útlého mládí. Již od deseti let jsem 
fotografoval na černobílý film a sám si snímky doma vyvolával ve foto-
komoře. Mělo to své nenapodobitelné kouzlo, čekat až se snímek po-
zvolna začne vynořovat na papíře pod vývojkou za lehkého svitu červe-
ného světla... 

Po sametové revoluci a nástupu na tehdejší dobu celkem levné barev-
né fotografie jsem se fotograficky na 10 let odmlčel. Na přelomu tisíci-
letí jsem si v rámci přípravy na studijní pobyt v Austrálii pořídil analo-
govou zrcadlovku Canon EOS 300 a začal se opět fotografování aktivně 
věnovat. Exotickou krásu australské přírody lze zachytit poměrně snad-
no, s jejich neuvěřitelně pohodovým životním stylem a přátelskou pova-
hou je to už podstatně těžší. „No Worries Mate - bez obav příteli“, tento 
slovní obrat nikdy nezapomenou prohodit, pokud nastane nějaký pro-
blém. Po návratu domů jsem záhy podlehl digitální fotografii a pořídil 
si starší digitální zrcadlovku Canon D10, a tak snímky z dalších cest po 
Egyptě, Malajsii, Indonésii a Thajsku jsou již foceny digitálně.    

Vedle fotografování pestré a exotické přírody ve světě mě u nás doma 
nejvíce inspiruje půvab dívčí tváře a krása ženského těla. Z této části 
fotografií chci upozornit na fotografie z tabla přerovského gymnázia, 
které prezentuji ve formě proměny dívek z civilního vzhledu do vizáže 
vytvořené Hanou Pauchovou, tak aby vizáž ladila k tomu, co milého či 

je vystihujícího si dívky přinesly s sebou (plyšové zvířátko, lentilky, ti-
sícikorunu, kopačák, boxerky…). Bylo to velmi zdlouhavé a náročné 
focení, neboť pro nezkušené dívky bylo velmi těžké zajímavou vizáž ve 
spolupráci se mnou proměnit v dobrou fotografii. Jak se tablo povedlo, 
můžete posoudit sami. Pro mě a vizážistku Hanku byla velmi příjemnou 
odměnou již příhoda z tohoto focení, kdy dívky, co přišly na focení, 
koukaly na notebook a prohlásily, že tam mám krásné fotky půvabných 
dívek - to musí být profesionálky! Dlouho trvalo, než jsme je přesvědči-
li, že ty dívky jsou jejich spolužačky, vyfocené před půl hodinou. Tato 
kolekce fotografií je doplněna dalšími portréty převážně dívek 
z blízkého okolí v různých tematických celcích.  

Poslední významnou částí vystavených fotografií jsou snímky oslavu-
jící krásu ženského těla. Věřím, že i tyto fotografie osloví nejen pán-
skou část návštěvníků.                       Ing. Petr Martinek – autor výstavy 

PONDĚLÍ         9.30 – 11.30 hod.       KAŠPÁRKOVO DOPOLEDNE S PROGRAMEM (děti 2,5 – 4 roky), Jana Baciak 
                         10.30 – 12.00 hod.       VOLNÁ CVI ČEBNA – pro děti a rodiče, skluzavka s balónky, velké míče, cvičebna 2. p.  
                         15.00 – 16.30 hod.       BABY CLUB  (děti 12 – 18 měsíců), Jana Baciak 
                         15.00 – 17.00 hod.       VOLNÁ CVI ČEBNA – pro děti a rodiče, skluzavka s balónky, velké míče, cvičebna 2. p.  
ÚTERÝ              8.30 – 10.00 hod.       CVIČENÍ PRO MAMINKY S MIMINKY (děti 3 – 12 měsíců), Jana Baciak 
                           9.30 – 11.30 hod.       KAŠPÁRKOVO DOPOLEDNE S PROGRAMEM (děti 1,5 – 2,5 roku), Jana Baciak 
                         10.30 – 12.00 hod.       VOLNÁ CVI ČEBNA – pro děti a rodiče, skluzavka s balónky, velké míče, cvičebna 2. p.  
                         14.30 – 16.30 hod.       KAŠPÁRKOVO ODPOLEDNE S PROGRAMEM (děti 2,5 – 4 roky), Jana Baciak 
                         16.30 – 17.30 hod.       CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI ( děti 3 – 6 let), Petra Hublarová 
                         17.30 – 18.00 hod.       POHÁDKOVÁ BABI ČKA – čtení a vyprávění pohádek z knížek (děti 3 – 6 let), M. Kratochvílová 
STŘEDA            9.30 – 11.30 hod.       EKOPROGRAM PRO VŠECHNY , M. Blažková 
                         10.30 – 12.00 hod.       VOLNÁ CVI ČEBNA – pro děti a rodiče, skluzavka s balónky, velké míče, cvičebna 2. p. 
                         20.00 – 21.00 hod.       KURZ BŘIŠNÍHO TANCE – pro přihlášené (10 maminek, babiček), V. Schmiedová 
ČTVRTEK         9.30 – 10.30 hod.       CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (děti 1,5 – 2,5 roku), Jana Baciak 
                         10.45 – 11.45 hod.       CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (děti 2,5 – 4 roky), Jana Baciak 
                         18.00 – 19.00 hod.       PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER (1x za měsíc) – přednášky odborníků (hlídání dětí zajištěno v 1. patře) 
PÁTEK              9.00 – 10.30 hod.       BABY CLUB  (děti 12 – 18 měsíců), J. Skácelová 
                         10.00 – 12.00 hod.       KLUBÍ ČKO 
                                                              (1,5 – 2,5 roku) J. Skácelová 
 
ANGLI ČTINA A KLUB ARCHA  
- OD POLOVINY ZÁ ŘÍ BUDOU UPŘESNĚNY TERMÍNY! 
 

Ilustrační foto archív 

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

Myslivečtí Trubači z Doubravy Vás zvou  
na mši svatou ke cti sv. Huberta, patrona lesníků a myslivců,  

která se koná dne 13. 9. 2009 v 9.30 hod.  
v kostele sv. Marka v Litovli. 

Zpívanou a troubenou bohoslužbu bude sloužit P. Josef 
Rosenberg. Pod vedením pana Vlastimila Mazánka 
hrají Trubači z Doubravy a zpívá pěvecký sbor Schola. 

září:               CORNI DELICATI - sexteto lesních rohů 
20. 9. 2009 v 19.30 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné: 70 Kč   
říjen:              JANÁČKOVO TRIO  - housle, violoncello a klavír 
18. 10. 2009 v 19.00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné: 70 Kč  
listopad:        Q-VOX - mužské vokální kvarteto 
12. 11. 2009 v 19.30 hod., varna Pivovaru Litovel, vstupné: 100 Kč  
únor:              IRVIN VENYŠ (klarinet)  
                       & DANIEL WIESNER (klavír) 
23. 2. 2010 v 19.30 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné: 70 Kč  
březen:          JOSEF ŠPAČEK – houslový recitál s klavírním doprov.  
4. 3. 2010 v 19.30 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné: 70 Kč  
duben:                          MARKÉTA MAZOUROVÁ – klasika na bicí  
12. 4. 2010 v 18.00 hod., Mladečské jeskyně u Litovle, vstupné: 100,- 
komorní skladby na netradiční nástroje (Bach, Vivaldi, Monti) 



Muzeum Litovel zve všechny zájemce na výstavu s názvem „Petr Lin-
duška – sběratel“. Výstava bude otevřena slavnostní vernisáží ve čtvrtek 3. 
září v 18 hodin ve výstavním sále  litovelského muzea a potrvá do 29. lis-
topadu 2009. Muzeum má v září otevřeno od středy do neděle od 9 do 17 
hodin. Od října do konce roku 2009 pak od 9 do 16 hodin. Pan Petr Lin-
duška je známý svými mnohými aktivitami, jako sběratele ho však zná 
málokdo. Požádali jsme jej proto o stručnou vlastní charakteristiku. 

Petr Linduška – malý profil sběratele 
Narodil jsem se 21. července 1961 ve Šternberku a rané dětství jsem 

prožil v Kovářově. Do školy jsem začal chodit v roce 1967 v Litovli na 
Jungmannově ulici. Po vychození devítiletky jsem vystudoval Střední kni-
hovnickou školu v Brně a po vojně pracoval jako knihovník v Okresní 
knihovně Olomouc. Po šesti letech jsem vystřídal několik dalších zaměst-
nání – provozní náměstek ředitele drogerie, skladník Oděvní tvorby, aran-
žér a pomocník grafika na propagaci Jednoty Olomouc, až nakonec jsem 
se vrátil opět ke knihám. Ve státním podniku Kniha Olomouc jako revi-
zor, posléze jako skladník v knihkupectví u Edelmanna, pak jako OSVČ v 
knihkupectví Gong v Olomouci, poté jako vedoucí Tycha Olomouc v Uni-
čově, pak v Olomouci a zcela nakonec jako OSVČ v Litovli. Tady půso-
bím od roku 1996, tzn. 13 let.  

Pokud jde o moje záliby, co pamatuji, vždycky to bylo nějaké sběratel-
ství. Již v dětství v Kovářově jsme s ostatními kluky sbírali prázdné kra-
bičky od sirek, které lidé odhazovali jen tak u silnice. Pak přišly na řadu 
známky, ale poté, co mi bylo ukradeno moje nejoblíbenější album, jsem 
jejich sbírání zanechal. Přesně v deseti letech jsem u tety objevil dvě kula-
té pohlednice – Prahu a České Budějovice. To bylo v roce 1971 a tehdy 
bylo v Československu vydáno asi 200 kulatých pohlednic. Dva kusy, to 
už je slibný začátek, a tak jsem se pustil do shromažďování kulatých po-
hlednic. Dnes mohu říci, že mám zřejmě největší sbírku kulatých pohled-
nic v ČR, ne-li v Evropě, a ta čítá asi 2.500 kusů. Jen z ČR a Slovenska 
jich mám přesně 400. K tomu jsem vzal na milost i oválné a čtvercové, ale 
těch mám jen malé množství. Nedá se říci, že by byl mezi kulatými po-
hlednicemi nějaký Modrý Mauritius, ale jako raritka mi připadá pohledni-
ce z Malty, na které je vyobrazeno osm autobusů – jako by to bylo to hlav-
ní, co je na Maltě k vidění. Mám kousky z celého světa, jen z Asie mi stále 
chybí, nepočítám-li Turecko.  

Dále sbírám: zápalkové nálepky – hlavně provenience české, fezové ná-
lepky, knihy ilustrované Zdeňkem Burianem, staré pohádkové a dobro-
družné knihy s krásnými ilustracemi, knihy a ostatní tiskoviny s obrázky 
Marie Fischerové - Kvěchové, reklamní pohádky, poštovní knížky, kartič-
kové kalendáříky, odznaky, hrací strojky, žiletkové obaly, reklamní kartič-
ky z období první republiky, atd. Kromě zápalkových nálepek však v míře 
rozumné. Mám už pěknou sbírku pohlednic Litovle a okolí. Sbírám i lite-
raturu, která se týká regionu Litovelska a Hané a následně ji půjčuji kama-
rádům a zájemcům. 

Další moje aktivity:  
Ochotnické divadlo – jako herec i jako režisér, v současné době spolu-

pracuji nebo pracuji na 4 hrách současně, pátá se připravuje  
Hanácká ambasáda – jako člen tvořím podstatnou část textů pro všechny 

aktéry – v hanáčtině 
Ilustrace – v minulosti jsem se věnoval ilustrační činnosti – mám na 

kontě asi 10 knih pro děti (jedna z nich dole na fotografii) 

Petanque – od roku 2000 do 2008 prezident místního klubu (KLIP Lito-
vel), nyní řadový hráč a člen výboru 

V současné době občas napíšu nějakou hanáckou pověst nebo básničku 
a chystám vydání knížky těchto textů.  

Děti mám už dospělé, takže doma se věnuji hlavně manželce, ale málo. 
Mám ale dobrou vůli to napravit.                                            Petr Linduška 

V rámci Dnů evropského dědic-
tví a Litovelských slavností přišlo i 
litovelské muzeum se svou troškou 
do mlýna. V sobotu 12. září 2009 
od 9 do 17 hodin bude otevřeno 
pro širokou veřejnost. Muzeum na-
bídne stálou expozici řemesel, živ-
ností a obchodu i aktuální výsta-
vu „Petr Linduška – sběratel“. Ce-
na vstupného je stejná jako každý 
jiný den, tj. dospělí 20,- Kč, zlev-
něné 10,- Kč. 

Nevšední zážitek si muzeum spo-
lečně s občanskými sdruženími 
Muzejní společností Litovelska a 

Kirri o.s. připravilo na večer. Půjde 
o netradiční strašidelné prohlídky 
v kostýmech volně inspirované bá-
jemi a pověstmi Martina Strouhala, 
zaměřenými na Litovel a blízké 
okolí. Náplň prohlídek nebudeme 
prozrazovat, ale jen letmo nastíní-
me. Nebudou chybět čerti, loupež-
níci a jiné nadpřirozené bytosti. Na 
samotný konec bude provedena po-
prava odsouzeného, tudíž jak je na-
značeno, prohlídky nejsou úplně 
vhodné pro děti do 10 let.  

Vstupné je jednotné - 30,- Kč a 
prohlídky budou probíhat ve 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30 a 22:00. Je 
nutné zdůraznit, že kapacita ná-
vštěvnosti je omezená. Předprodej 
vstupenek týž den - 12. září 2009 
od 17 hodin před muzeem.  

Na akci je zakázáno fotografovat 
a pořizovat videozáznam, děkuje-
me všem za pochopení. 

Bojíte-li se rádi a chcete-li se při-
tom i pobavit, pak jste srdečně vítá-
ni.                    RoN a David Křížan 

ZÁJEZD MSL 
„Židovské památky regionu“ 

v sobotu 26. září 2009. Poslední 
volná místa!!! Informace a pro-
gram zájezdu viz srpnové LN.  

Nastávající tento rok byl vždy 
nepříjemným, povětří vždy ne-
zdravé, sychravé, mnoho neštěstí, 
buď nemocí, buď válkou neb vy-
topením. Zima je velice nepříjem-
ná, samé mlhy, samá sychravosť. 
V březnu z 11. na 12. se rozvod-
nila řeka Tisa v Uhrách, která 
strašně pustošila u města Segedi-
na. Voda stála asi 4 neděle 
v jedné výšce. U nás bylo též ne-
příjemno, samé deště a nepohody. 
Na jaře se zaselo dosti pěkně, obi-
lí vzešlo pěkné, řepy byly pěkné, 
zemáky též pěkné a do června ze-
máky se nemohly okopat pořádně, 
ba některé se ani neokopaly a bylo 
též zemáků velmi málo, to všech-
no následkem dešťů. Po svatém 
Duchu přišla velká voda, rozvod-
nily se malé řeky u Šumberku, 
stekly se a rozvodnily Moravu, 
voda v moc místech přelila hráze 
a strašně pustošila, rola v luhách 
byly pokryty vodou, zemáky se 
nemohly opravit a tak se neudaři-
ly, bylo velmi málo jich. Všeho 
bylo málo, řepy se podařily dosti. 
Na podzim se nemohlo set, pořád 
bylo sucho, nechtělo pršet, proto 
orat se nemohlo. Pak byla sušina 
veliká odspodu, žita pomálu 

vzcházely. Lidé seli až do zamrz-
nutí. V tom roce začalo mrznout 
na podzim hned na začátku ad-
ventu, zima stoupla na 22 stupňů, 
co zůstaly zemáky, pomrzly ve 
sklepích a chudším lidem, kdo ja-
ké měl, tak zmrzly. Cigánů zmrzlo 
20 a děti ze školy jdoucí taky. Po-
mrzlo toho moc. 

Vůbec celý rok byl nepříjem-
ným. Kroupy potloukly na moc 
místech a strašně, u nás Bůh za-
chránil od toho nepříjemného živ-
lu. Tento rok budiž památkou na 
mnoho let. Z deníku, psaného od 
r. 1862 Josefem Spurným z Roz-
vadovic, upravil Dr. Zubal.  

Mohlo by se zdát, že výstava „
František Flasar a jeho dílo“ 
v Muzeu Litovel, která skončila 
15. března 2009 a vydání Alma-
nachu obce Červenky přibližně ve 
stejné době završily všechny pát-
rací akce po díle místního výtvar-
níka. Muzejní společnost Litovel-
ska a naši příznivci však nadále 
pokračují ve shromaždování in-
formací o životě a díle Františka 
Flasara. Jezdí na výlety a dovole-
né nejen po České republice, ale i 
do zahraničí, a tak již od května 

víme, že v Polsku ve Vambeřicích 
se nachází v jedné z křížových 
chodeb poutního kostela Panny 
Marie obraz Františka Flasara z 
roku 1974 z cholinského probošt-
ství namalovaný ke stoletému vý-
ročí první pouti v roce 1871. 
Možná by se v našem regionu na-
šel i nějaký pamětník, který se 
v roce 1974 poutě do Vambeřic 
účastnil, což jistě muselo být vel-
mi dobrodružné… V muzeu uví-
táme jakékoliv informace, příp. 
fotografie k této události. 



Z Hamadánu jsme se nočním pohodlným klimatizovaným autobusem 
dostali 540 km na jih do města Sůsy (Šuš), označovaného jako jedno 
z nejstarších měst na světě. První doklady o osídlení jsou ze 4. tisíciletí př. 
n. l. Tady jsme obdivovali krásu další zajímavé památky. Kromě jiných 
také hrobku starozákonního proroka Daniela. Bílá střecha zvláštního tvaru 
přitahuje poutníky, a tak tu prý bývá spousta lidí. Díky nočnímu autobusu 
jsme tady byli za úsvitu a takřka sami. Atmosféra tohoto místa při výcho-
du slunce byla nezapomenutelná. 

Hlavním cílem našeho pobytu v této části země byl zikkurat Čogha Zán-
bíl. Leží zcela mimo jakékoliv trasy v poušti 40 km od Sous. K jeho ná-
vštěvě jsme si tedy museli vzít taxi. Čogha Zambíl je krásnou ukázkou ar-
chitektury Elamitů. Byl objeven v roce 1935 při pátrání po naftě. Původně 
ležel ve středu města Dur Untaš, jehož rozkvět se datuje do 13. st. př. n. l., 
ale z něho se nedochovalo vůbec nic. Zikkurat původně měl 5 pater, dnes 
zůstala pouze tři, ale to nic neubírá na jeho kráse. Byl zasvěcen nejvyšší-
mu bohovi Elamitů Inšušinakovi. Jeho neuvěřitelné rozměry 105 x 105 m 
z něj dělají jedinečnou památku, která předčí všechny známé stavby toho-
to druhu. Byli jsme tady úplně sami a to zvyšovalo prožitek spojený s ná-
vštěvou tak úžasného místa, na dlouhá století zapomenutého v íránské 
poušti. 

Město Šíráz - další náš cíl jsme navštívili ze dvou důvodů. Jednak jako 
město plné památek, krásných mešit a orientálních bazarů. A také jako vý-
chozí místo pro návštěvu Persepole, starého centra Perské říše. 

Já bych se ale zmínil o dalších setkáních se skvělými lidmi. Především 
jsme tady potkali Aliho, asi padesátiletého muže, který si všiml, jak se na 
ulici orientujeme v mapce Šíránu. Zeptal se nás co hledáme a když se do-
věděl, že chceme navštívit nejvýznamnější památky ve městě, stal se pro 
celé dopoledne naším nezištným průvodcem. Zavedl nás především do 
hrobky Emáma Rezy Ahmada a také na místa, kam bychom se bez něj ja-
ko nemuslimové nedostali… Jen nám kladl na srdce, abychom v případě 
potřeby tvrdili, že jsme muslimští věřící. Strach z všudypřítomné nábožen-
ské policie byl evidentní. Ale k tomu se ještě dostanu později.  

Ali pomohl mé ženě zapůjčit čádor, vysvětlil jí, jak se obléká, aby i ona 
mohla navštívit tato svatá místa. Mešita, která hrobku ukrývá, je skuteč-
ným klenotem islámské architektury. Díky Alimu jsme navštívili i madra-
su – náboženskou školu islámu a mnoho jiných míst. 

Ale ještě jeden zážitek ze Šírázu. Potřebovali jsme se dostat do vzdále-
ného místa ve městě, abychom navštívili známou šírázskou zahradu Zem-
ského ráje. Orientovat se v městské autobusové dopravě je velmi nesnad-
né. Všude je pouze označení v perském písmu, latinkou ani písmeno. Tak 
nezbývá jen se ptát a doufat, že budeme pochopeni anebo narazíme na ně-
koho, kdo umí pár anglických slov. Pokusil jsem se to vyřešit jinak. Posta-
vili jsme se na zastávku autobusů a do prvního, který zastavil, jsme na-
stoupili s mapou města v ruce. Ukázal jsem řidičovi cíl, jako jestli tam ná-
hodou nejede. Náhodou nejel. Ale vzal nás s sebou - ujel několik zastávek 
a pak kdesi na ulici zastavil. Nechal cestující v autobuse a vedl nás o pár 
bloků dál, kde projížděl ten správný autobus. Zastavil ho a svému kolego-
vi řekl, kde nás má vysadit. Ani jeden z řidičů si nechtěl vzít peníze za 
jízdné. To bylo na naší cestě dost běžné, že si řidiči v městských autobu-
sech nenechali od nás zaplatit. Když jsme se vraceli ze zahrady Zemského 
ráje zpět do hotelu, nenechal si zaplatit ani taxikář, kterého jsme zastavili. 
Pohostinnost lidí a úcta k cizím návštěvníkům je úžasná. 

Persepolis byla jedním z hlavních cílů naší cesty a rozhodně patřila 
k jeho vrcholům. Je vzdálená asi 60 km od Šírázu a my jsme se tam vypra-
vili na celodenní výlet. Bývalé hlavní město staroperské říše leží na velké 
plošině pod vysokým svahem, což z něho dělalo prakticky nedobytné mís-
to. Největšího rozmachu docílilo v 6. století před Kristem v době Kýra 
Velikého. Ten si postupně podmanil celou Mezopotámii (dobyl i Baby-
lon). Jeho následovníci Dáreios a Xerxes tady vystavěli obrovský palác – 
jeden z vrcholů tehdejší architektury. Každého roku se sem sjížděli vládci 
všech podrobených území, aby perskému panovníkovi skládali přísahu 
věrnosti. Ve 30. letech 4. století před Kristem však byla Persie dobyta voj-
sky Alexandra Makedonského, který z Persepole vyhnal posledního pa-
novníka Dáreia III. Říká se, že Alexandr založil v opilosti požár, když za-
píjel vítězství nad Peršany a tím zničil město. 

Přestože v následujících staletích byly kameny z Persepole lidmi z okolí 
používány na stavby, a své si přidala i častá zemětřesení, měli jsme i dnes 
co obdivovat. Na ploše 125 000 m2 se rozprostírá množství zbytků staveb, 
impozantních sloupů, krásných soch. Vše znamenitě zakonzervované, udr-
žované a perfektně popsané. Celý den jsme ohromeni bloudili tímto mys-

tickým místem, které v nás vyvolávalo úctu k prastaré historii této země. 
Na závěr dne jsme ještě zajeli do místa zvaného Naqš-e Rostam ležícího 

pouhé 4 km od Persepole. Zde jsou vysoko ve skále pohřbeni nejmocnější 
vládcové Perské říše. Svůj poslední odpočinek zde našli Artaxerxes I., 
Xerxes, Dáreios I.Veliký a Dáreios II. Impozantnost těchto hrobek můžete 
vidět i na fotografii.        

Pokračování v dalším čísle. Václav Arnoš 

Zikkurat Čogha Zánbíl 

Hrobky perských králů 

Persepolis 

Šíráz 



SPORT  SPORT  SPORT  

Prostějov. Do týmu, který nás bu-
de reprezentovat na Mistrovství svě-
ta juniorů v pétanque, byl nomino-
ván František Kaplánek z klubu 
HRODE Krumsín. Do roku 2007 
neregistrovaný hráč sdružení ČES-
KOSLOVENSKO Krumsín. V sou-
časnosti 28. hráč republikového žeb-
říčku ČAPEK. Obsadil také druhé 
místo v 1. ročníku dlouhodobé sou-
těže Juniorská liga 2008 – 09. Ve 2. 
ročníku po dvou turnajích na první 
pozici. Dalšími členy týmu jsou Lu-
cie Adlerová (17. hráčka) a Tomáš 
Michálek (14. hráč) oba Carreau Br-
no a Filip Bayer (48. hráč) z PC 
Austerlitz 1805, kteří se v Juniorské 
lize umístili do osmého místa. Trenérem českého týmu je Pavel Hnilica. 
Mistrovství se koná ve dnech 2. – 4. 10. 2009 v tuniském Monastiru. 
Našim mladým hráčům gratulujeme k nominaci a přejeme hodně úspě-
chů na mistrovství světa.                                                                    (plk)  

Zveme všechny, kteří mají rádi zpěv,  

do restaurace U Šmoldasů  
v pátek dne 18. 9. 2009 na KARAOKE. 

Bude pro vás připravena teplá kuchyně,  
pivo kvasničák a Litovel 11o.   

Rezervace na tel.: 608 444 346  
Na září pro Vás připravujeme ZVĚŘINOVÉ HODY.  

NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA  
V LITOVLI 

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

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

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 

FREE LITOVEL  

BOBR CUP 09 
ZÁVOD, KTERÝ SE NEVZDÁVÁ 

3.10.2009 
Koupaliště Litovel – 12.00 hod. 

Informace: 
www.freelitovelsport.cz 
www.inrace.cz 
AAA Promotion s.r.o. 
Krchleby 41  
789 01 Zábřeh n.Mor. 
Fax: 585 155 801 

Moravská cesta Vás zve  

na pohodové odpoledne 
MAS Moravská cesta připravuje Pohodové odpoledne s Moravskou 

cestou. Premiérově se uskuteční v sobotu 19. září 2009 od 15 hodin v 
Července. V příjemném prostředí areálu Olše bude hrát kapela Modrá 
rosa. Pro zábavu dětí i dospělých jsou přichystány soutěže a atrakce. 
Přijďte se pobavit a seznámit se zajímavými lidmi. Vstupné je dobro-
volné. Více o činnosti MAS Moravská cesta včetně aktuálního progra-
mu se dozvíte na www.moravska-cesta.cz 

Pokud máte zájem se aktivně účastnit „Pohodového odpoledne“ kon-
taktujte organizátora akce (mobil: 774 710 391 nebo e-mail:moravska.
cesta@centrum.cz). 

 
Partneři akce:  Kirri o.s., Modrá velryba, Obec Červenka,  
                         SDH Červenka, ÚSP Nové Zámky  

Od září začne opět CVIČENÍ PRO DĚVČATA  
v pravidelném čase, a to: 
v úterý 16.30 – 17.30 hod. mladší žákyně (1. – 4. tř. ZŠ)  
             17.30 – 18.30 hod. starší žákyně   (5. – 9. tř. ZŠ). 
Mladší žákyně – hodina zaměřená na rekreační cvičení na nářadí, hry a 
sportovně zaměřené soutěže. 
Starší žákyně – hodina zaměřená více na míčové hry, ale nechybí také 
v případě zájmu cvičení na nářadí a hry.  
 
Přijďte mezi nás, začínáme v úterý 22. září 2009. Těšíme se na Vás!!!   



SPORT  SPORT  SPORT  

Krásné počasí, suchá tvrdá trať, rekordní po-
čet účastníků a nový rekord, takový byl TREK 
BOBR BIKE 2009, který se jel v sobotu 15. srp-
na v Litovli a jejím okolí. Téměř tři stovky zá-
vodníků na horských kolech vyrazily úderem 
poledne z brány litovelského pivovaru na 49 ki-
lometrů dlouhou trasu, která byla i přes úterní 
déšť ve velice dobrém stavu. Hned v úvodních 
dvou kopcích se na čele vytvořil silný tandem 
Tomáš Vokrouhlík - Jan Hruška, který postupně 
zvyšoval náskok na zbytek startovního pole. 
Oba jezdci spolupracovali a podíleli se na tempu 
jaké ještě závod Bobr Bike ve své osmileté his-
torii nezažil. Ve vražedném horku se dvojice 
Vokrouhlík - Hruška po výjezdu do Bouzova 
hnala zpět k Litovli a bylo jasné, že dva roky 
starý rekord padne. Jediné, co se mělo teprve 
rozhodnout, byla odpověď na otázku: kdo bude 
vítězem? Silné duo se neroztrhlo ani při posled-

ním stoupání u Bílé Lhoty a rozhodnout musel 
až finiš. Do závěrečných metrů si nejvíce sil při-
vezl Vokrouhlík a zvítězil. Časem jedna hodina 
třicet pět minut a patnáct vteřin ustanovil vítěz 
také nový rekord tratě. Mezi ženami opanovala 
závod Jana Ševčíková ze Žamberku. TREK 
BOBR BIKE se jel podruhé také jako neoficiál-
ní mistrovství vodáků na horských kolech a 
v této kategorii dominoval Aleš Dytrt. Nejlepší 
vodačkou na horském kole se ukázala být olo-
moucká Pavlína Žižková.  

Na startovní výstřel se do prostor pivovaru 
přišlo podívat na patnáct stovek diváků. Početný 
peloton sledovaly další hloučky ve všech ob-
cích, kterými se cyklisté prohnali. Trať TREK 
BOBR BIKU si pochvaloval i druhý v cíli Jan 
Hruška. „Závodilo se mi dobře a to jednak pro-
to, že jsem závodil „doma“ (pozn. Hruška je ro-
dák z Dlouhé Loučky, nyní žije v Hradci Králo-

vé) a také díky tomu, že trasa byla suchá a rych-
lá. V minulosti jsem startoval pouze na Bobr 
Cupu, oproti kterému je Bobr Bike méně tech-
nický, je to velice příjemná trať na závodění,“  
shrnul TREK BOBR BIKE Jan Hruška a pokra-
čoval: „A čkoli to tak možná nevypadalo, nebyl 
jsem úplně v ideální formě, protože doléčuji zra-
něná kolena. Přesto se mi povedlo držet krok 
s Tomášem Vokrouhlíkem a střídat ho na čele. 
Moc se netaktizovalo, jeli jsme svižné tempo, 
takže se nakonec povedl i dobrý čas. V závěru 
už je dojezd po rovině, a tak se rozhodovalo ve 
finiši, kde jsem na výborného Tomáše už nesta-
čil,“  popsal závod jezdec v dresu Cyklotrenink.
com. „V říjnu plánuju návrat do Litovle na tra-
diční Bobr Cup, který mám v kalendáři už od 
jara,“  doplnil plány Hruška. 
Více informací na stránkách www.inrace.cz.   

David Knebel AAR Promotion s. r. o, kráceno 

Vítězem letošního jubilejního 50. ročníku  
O pohár města Litovle se stal polský prvoligo-
vý celek ASPR Zawadzkie. Domácí celek Tat-
ranu Litovel v konkurenci 5 týmů obsadil 
skvělé druhé místo. 

Polský tým ASPR Zawadzkie předváděl nej-
lepší výkony a po právu zvítězil ve všech utká-
ních. Jejich silové a tvrdé pojetí házené platilo 
na všechny soupeře. Domácí tým však nehrál o 
mnoho hůře. Po změnách ve vedení i v kádru 
před touto sezónou se tým sehrává a zlepšuje 
se zápas od zápasu. Kromě polského týmu, 
kterému podlehl hned na začátku turnaje, pora-
zil zbylé soupeře výrazným rozdílem. Výkon 
korunovala 12 branková výhra v zápase s ext-
raligovou Kopřivnicí, ve kterém podali všichni 
hráči vynikající výkony. Navíc před velmi 
slušně zaplněným hledištěm sportovní haly. 
Právě Kopřivnice obsadila třetí místo. Jedno-
značně porazila jedině Dubnici, se Dvorem 
Králové ve vyrovnaném zápase zvítězila o jed-
nu branku. Ačkoliv tým nebyl na turnaji zcela 
kompletní, předvedené výkony by na obhajobu 
8. místa v extralize zřejmě nestačili. Čtvrté 
místo připadlo slovenskému účastníku, Dubni-
ci. Prvoligovým tým prohrál s prvnímu třemi  
v pořadí výrazným rozdílem, porazil jen Dvůr 
Králové o jediný gól. Jejich hra je založena 

hodně na jednotlivcích a ve hře jeden na jed-
noho, než na týmu. Pro Dvůr Králové zbylo 
poslední místo, když nedokázal zvítězit ani je-
denkrát. K bodům ve vyrovnaných utkáních  
s Dubnicí a Kopřivnicí ale nebylo daleko.  
S žádným týmem neprohrál příliš jednoduše, 
ale v koncovkách vždy podlehl. Turnaj se bo-
hužel neobešel bez zranění, i to je důkaz toho, 
že se bojovalo naplno. Domácí tým však na to 
možná doplatil nejvíc. Hned v prvním utkání 
se zranil Jirka Číhal, když si zlomil záprstní 
kůstku na noze. Sádra na noze znamená absen-
ci mnoha týdnů. Nepříjemné zranění si přivo-
dil také brankář Petr Habermann. Po nezavině-
ném střetu se soupeřem v brankovišti si v po-
sledním utkání zranil koleno. Rozsah zranění 
ukáže až vyšetření.                    Radovan Šimek 

Nová posila Tatranu pivot Jakub Malina  
při střelbě.                      Foto: Pavel Štěpánek 

Soutěž pokračuje!  Výherci z minulého čísla 
jsou paní Jarmila Šalšová, Zdenka Elgnerová 
a Jiří Černý, všichni z Litovle.  

Blahopřejeme! 
Řešení zasílejte do redakce novin do 

poloviny měsíce. Následující den budou 
vylosováni tři výherci, kteří obdrží zdarma 
tříměsíční předplatné Litovelských novin.  

Adresa redakce: Městský úřad Litovel, nám. 
Př. Otakara 778, 784 01 Litovel. 

V minulém čísle LN jsme přinesli informaci o 
vzniku nového dívčího oddílu – DHK Litovel, 
jehož cílem je rozvíjet pohybové vlastnosti dí-
vek. Náplní tréninků bude gymnastika, atletika a 
různé pohybové a míčové hry se zaměřením na 
házenou. 

Za uplynulý měsíc jsme uskutečnili obrovský 
kus práce a DHK Litovel tak získává konkrétněj-
ší obrysy. Dohodli jsme se na obsazení trenérů. 
Nejmladší věkovou kategorii (ročníky 2001 a 
mladší) povedou trenérky Věra Grossmannová a 
Lucie Doleželová, starší miniházenou (ročníky 
1999 a 2000) budou trénovat Ivona Smrčková a 
Věra Sedlářová a mladším žačkám (ročníky 
1997 a 1998) se bude věnovat Jitka Reichelová a 
Jan Gottfried. U obou starších věkových katego-
rií bude jako trenér působit i Vlastimil Haber-
mann. Zájem pracovat s děvčaty projevila i sou-

časná hráčka Zory Olomouc Klára Melichová, 
která nám pomůže podle toho, jak jí to umožní 
vytížení v Zoře Olomouc. 

Tréninky nejmladších se stanoví podle školní-
ho rozvrhu dívek, tréninky obou starších katego-
rií budou každé úterý a čtvrtek. Předpokládáme, 
že začátky tréninků starších mini budou ve 
14.30, mladší žačky budou začínat v 16 hodin. 
Tréninky budou probíhat v hale nebo na házen-
kářském hřišti u sokolovny. 

Podařilo se nám zaregistrovat všechna tři druž-
stva do soutěží. Mladší žačky odehrají svůj první 
mistrovský zápas v neděli 20. září v Otrokovi-
cích, starší miniházená pojede o týden později 
na turnaj do Velké Bystřice a nejmladší dívky se 
poprvé představí v neděli 4. října na turnaji  
v Litovli, který pořádá Tatran Litovel. 

          Ing. Vlastimil Habermann 



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

Poděbradova 751, 784 01 Litovel  

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

• pronájem bytu 3+1, Litovel, 80 m2, přízemí, neza-
řízený, náj. 4.900,- Kč/měs. + energie 

• pronájem bytu 2+1, Litovel, 68 m2, 1. p., zaříze-
ný, náj. 7.000,- 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., bal-
kón, 2 x sklep. Cena 1,1 mil. Kč 

•prodej cihl. bytu 3+kk, DR, Litovel, 74 m2, 3. p., no-
vostavba cena 1,5 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 nových 17 RD v lokalitě 
Křelov – Břuchotín, bližší info: www.carmanhome.

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

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

Městský úřad Litovel, Redakce Litovelských novin. Tel.: 585 153 147,  e-mail: litovelskenoviny@mestolitovel.cz.  
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♦ MONTÁŽE A OPRAVY MONTÁŽE A OPRAVY MONTÁŽE A OPRAVY MONTÁŽE A OPRAVY     
                ANTÉN, SATELITŮANTÉN, SATELITŮANTÉN, SATELITŮANTÉN, SATELITŮ    
♦ SPEKTRÁLNÍ SPEKTRÁLNÍ SPEKTRÁLNÍ SPEKTRÁLNÍ     
                ANALÝZA SIGNÁLŮANALÝZA SIGNÁLŮANALÝZA SIGNÁLŮANALÝZA SIGNÁLŮ    

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

Palackého 1001 Palackého 1001 Palackého 1001 Palackého 1001     

mobil: 603 538 093 

e-mail: anteny.kulich@quick.cz 

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 


