
  
Název akce:  

 

Litovelské slavnosti v rámci EHD a podpory cestovního 
ruchu 2019 

 
Popis akce:  
 

                    

 

 

V sobotu 7. září se v Litovli již tradičně konaly Litovelské 

slavnosti a Dny evropského dědictví v rámci podpory 

cestovního ruchu. I když počasí tentokrát vůbec nepřálo 

a pršelo bez malých přestávek celý den, tak se 

návštěvníci nenechali odradit a přišli se podívat na 

bohatý hudební a kulturní program, který byl připraven.  

 

Již dopoledne bylo otevřeno litovelské Muzeum se všemi 

svými expozicemi (návštěvnost v tento den byla 213 

osob), skoro celý den byly pořádány výstupy na radniční 

věž (tu navštívilo 358 osob), odpoledne bylo možné 

navštívit Muzeum harmonik, prohlédnout si kapli sv. Jiří či 

kostel sv. Marka nebo využít komentované prohlídky 

památek města. Hlavní program vypukl těsně před 13. 

hodinou zdravicí starosty města Viktora Kohouta a hostů. 

Návštěvníky přivítali: primátor města Revúca Ing. Július 

Buchta, senátorka MUDr. Alena Šromová, 1. náměstek 

hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Jiří Zemánek, 2. 

náměstek hejtmana Ing. Jan Zahradníček, 3. náměstek 

hejtmana Mgr. Dalibor Horák a předseda Seniorklubu 

Lubomír Faltus. Primátor města Revúca přijal při této 

zdravici „primátorský“ klobouk, který pro něj speciálně 

zhotovila paní Marie Mazánková.   

Poté se na pódiu začaly střídat hvězdy jedna za druhou: 

jako první vystoupil Marek Ztracený s kapelou, ve 14 hodin 

ho vystřídala kapela Queen Princess revival. V krátké 

hudební přestávce vystoupily mažoretky Linetbells Litovel. 

Pozdní odpoledne patřilo skupině Premier a večer ovládla 

pódium kapela Citron s Láďou Křížkem a Tanjou.  

Velkému zájmu se v deštivém počasí těšil turistický vláček 

a prohlídky jednotlivých památek a výstav. Společnosti 

EKOKOM a Elektrowin si pro děti připravily spoustu aktivit, 

které se týkaly správného třídění odpadů. Dále 

nechyběla kreativní dílnička a miniZOO v režii DDM Litovel 

nebo simultánka v šachu. Akce byla finančně podpořena 

Olomouckým krajem. 

Termín realizace: 7.9.2019 

Náklady akce: 525.618,81- Kč  

Finanční zdroje: Olomoucký kraj – dotace 
Vlastní a jiné zdroje 

40.000,- Kč                                                   
               459.926,81,-Kč 
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