
 
Z obsahu: 

Restaurace Záložna bude v provozu 

Vedení účetnictví, daňové evidence, 

mezd, zpracování všech daňových přiznání 

právnickým i fyzickým osobám, daňové pora-

denství. Levně, rychle, spolehlivě. 

Pro Litovel - Olomouc volejte tel.:  

724 074 541, monika.lajpertova@seznam.cz 

 NOVÉ ODPADKOVÉ KOŠE 

 Z ODBORU ŽIVOT. PROSTŘEDÍ 

 LETNÍ TÁBORY DDM 

 POMOZTE KAROLÍNCE 

 100 LET KLUBU ČS. TURISTŮ 

 PROGRAM SLAVNOSTÍ 

8. ročník 

Motosraz Unčovice 

24. - 25. června 2011 

SRAZ RODÁKŮ A PŘÁTEL 

obce CHOLINA 

25 a 26. ČERVNA 2011 

Na prostranství před Záložnou je plánováno letní posezení s obsluhou. Foto: J.M. 

HANÁCKÉ BENÁTKY  

125 let trati  

ČERVENKA - LITOVEL  

11. ČERVNA 2011 
 

JÍZDA VLAKEM  

S PARNÍ LOKOMOTIVOU 

DO MLADČE,  

DO PROSTĚJOVA, OLO-

MOUCE a ZPĚT více str. 15 

Mladečské jeskyně otevřeny! 
Restaurace hotelu Záložna na náměstí v Lito-

vli byla mimo provoz celých šest let. Její zno-
vuotevření v letních měsících bude veřejností 
jistě přivítáno s povděkem. 

Starosta města Ing. Zdeněk Potužák k tomu 
uvedl: „Záložna na náměstí, to byl vždycky 
pojem, restaurace byla místem schůzek pro 
Litoveláky. Zastupitelstvo města loni v prosin-
ci rozhodlo o tom, že Město opraví restaurační 
část Záložny vlastními náklady. Na celkovou 
opravu objektu Záložny, která by si vyžádala 
náklady 80 milionů, se dotační prostředky na 
podporu cestovního ruchu nepodařilo přes 
opakované žádosti získat. Samotná rekonstruk-
ce restaurace si vyžádala 17 mil. Kč. 

Velice důležité bylo získat partnera, nájemce. 
Ku prospěchu všech se jím stal Pivovar Lito-
vel. Město Litovel je pod pojmem Litovelské 
pivo známé, restaurace na náměstí by se měla 
stát „výkladní skříní“ místního pivovaru. To, 
že jsme se ve výběrovém řízení dohodli, je 
veliké plus jak pro prezentaci města, tak Pivo-
varu Litovel. Hodnotím to jako úspěšný krok 
nového vedení města k podpoře turistického 
ruchu na Litovelsku.“ 

Místostarosta Petr Šrůtek nám sdělil další 
podrobnosti: „Práce na obnově restaurační 
části hotelu Záložna v současné době (26. 5. 
2011) finišují. Na základě požadavků vybrané-
ho nájemce, Pivovaru Litovel, se mění druh 
podlahové krytiny, obložení výčepního pultu a 
další drobné úpravy. Jde o sjednocení interiéru 
s ostatními restauracemi, kde se litovelské pivo 
čepuje (např. Sigma Olomouc, Konice). Nově 
jsou vedeny veškeré inženýrské sítě včetně 
vzduchotechniky, obnovena jsou stylová okna, 

zpevněny nosné sloupy. Napojení objektu na 
kanalizaci bylo provedeno již v minulém roce. 

Prostorové uspořádání restaurace a jejího 
provozního zázemí bylo nově řešeno podle 
zpracovaného projektu. Hlavní vstup je hned 
naproti vstupu do Komerční banky (i dříve zde 
býval), výčep je umístěn tak, aby hosté měli na 
očích, jak se pivo čepuje. Restaurace bude 
kromě posezení u stolů vybavena šesti boxy, 
které zajistí hostům větší soukromí. Půjde o 
nekuřáckou restauraci. V bývalém salonku je 
umístěn bar a zázemí pro obsluhu, za barem je 
nově situovaný salonek pro uzavřenou společ-
nost. Ten má vlastní sociální zařízení i samo-
statný vstup z ulice Šafaříkovy.  

Je počítáno s venkovním posezením na ná-
městí v letním období. 

Dne 30. května bude restaurace předána sta-
vební firmou městu a město ji po sepsání 
smlouvy předá novému nájemci, Pivovaru 
Litovel. Ten chce do vybavení restaurace a 
provozní části investovat téměř 3 mil. Kč. “ 

Ředitel Pivovaru a.s. Litovel Ing. Lumír Hy-
neček upřesnil: „První hosty chceme přivítat už 
v červnu. Nyní probíhají nutné úpravy interié-
ru, na které naváže celkové vybavení, včetně 
kuchyně. Půjde o stylovou restauraci, odpoví-
dající novému konceptu našich Litovel Classic 
Restaurantů.  

Počítáme také s interiérovými prvky v kon-
textu s historií výroby piva. Budou to nejen  
dobové fotografie, ale i pivovarské nástroje 
nebo nádoby. Naše vlastní sbírka exponátů je 
poměrně rozsáhlá, se zajištěním tedy nemáme 
problém; o jejich výběru rozhodnou i možnosti  
vystavení v restauraci Záložna.“                 J.M. 



Městská televize - vysílání v červnu 

premiéry:  středa  1. 6., 15. 6. a 29.6. v 18.45 hod.  

reprízy: denně v  6.45, v 11.00, v 18.45 a ve 23.00 hod. 
on-line: http://infokanal.litovel.eu 
Informace o kulturních, sportovních i jiných nekomerčních akcích, 

událostech a zajímavostech, které chcete bezplatně zveřejnit prostřed-
nictvím TV obrazovky ve čteném zpravodajství, sdělte telefonicky či 
písemně na MěÚ Litovel tel. č. 585 153 250. 

E-mail: hlavinka@mestolitovel.cz nebo infotv@centrum.cz  

Rada města Litovle rozhodla o zřízení funkce externího městského 

architekta, na jehož pozici byl vybrán Ing. arch. Milan Obenaus. Cílem 

zřízení této pozice je průběžné sledování úrovně urbanistického a archi-

tektonického řešení staveb na území města Litovle včetně místních částí 

se zajištěním takových řešení, která by respektovala historický význam 

města a vhodně se začleňovala do jeho urbanistického a architektonic-

kého kontextu.  

Architekt bude zpracovávat vyjádření a stanoviska k urbanistickým 

studiím, investičním záměrům a návrhům staveb, které by se mohly 

významnějším způsobem podílet na vzhledu města. 

Každý, kdo má zájem stavět, přestavovat, rekonstruovat, upravovat 

fasádu nebo nějakým způsobem měnit vzhled objektu, by měl svůj 

záměr konzultovat na odboru výstavby, který také stanoví, zda je nutno 

záměr posoudit městským architektem. V přípravné fázi projektu proto 

doporučujeme předložit na odbor výstavby jednoduché skici, neboť 

včasnou konzultací a vzájemnou koordinací se dá předejít následným 

nedorozuměním či nesouhlasům.  

V případě nutnosti posouzení záměru bude předán kontakt na pana 

architekta, případně bude zprostředkována konzultace.  

Pro posouzení stavby městským architektem je nezbytné doložit situ-

aci stavby, pohledy na jednotlivé fasády objektu, u rekonstrukcí je po-

třeba doložit i současný stav včetně materiálového a barevného řešení a 

jednoduché půdorysy včetně případných řezů. Také je možno podklady 

poskytnout ve formátu PDF. Následně architekt doloží své stanovisko  

k danému záměru.         

Ing. Zdeněk Potužák 

Litovel bude mít městského architekta  

Na základě požadavku Rady města Litovel, směřujícího ke zlepšení 

čistoty a životního prostředí v našem městě, instalovaly Technické 

služby Litovel speciální koše na psí exkrementy a také nové schránky 

jako zásobníky se sáčky. 

Sdružené koše včetně zásobníků a samostatné nové plastové koše 

spolu se samostatnými schránkami na sáčky jsou umístěny zatím 

v těchto lokalitách: ulice 1. máje a park Míru, ulice Bezručova, Socho-

va, Lužní, Číhadlo u MŠ, začátek parku u Husova sboru, ulice Kolláro-

va u kopečku, sídliště Vítězná u arboreta, sídliště Vítězná před Svato-

jánským mostem, ulice Gemerská u křižovatky s ulicí Žerotínovou, 

ulice Severní, sídliště Novosady u olejové kotelny při výjezdu na ulici 

Uničovskou, sídliště K. Sedláka u hřiště a u stánku PNS. 

Prozatím bylo instalováno na území města celkem 16 ks speciálních 

odpadkových košů a zásobníků včetně. 

Žádáme majitele psů, aby dodržovali čistotu a pořádek v našem měs-

tě, aby využívali nového městského mobiliáře k tomuto účelu instalo-

vaného a zamezili znečišťování veřejného prostranství psími exkre-

menty. Městská policie bude více zaměřena na kontrolu pořádku v této 

oblasti a při zjištění znečištění hrozí majiteli psa pokuta až do výše 

1 000 Kč.         Ing. Karel Zmund, Technické služby Litovel 

Dbejme na čistotu města - upozornění pro majitele psů 

Ve městě Litovli a v místních částech bylo v průběhu 

měsíce května 2011 zaznamenáno mimo jiné i spáchání 

těchto událostí: 

V době od 21.00 hod. dne 2. května do 16.30 hod. dne 3. května 

dosud neznámý pachatel nezjištěným způsobem vnikl do osobního 

motorového vozidla na sídlišti Novosady v Litovli a odcizil ho. Vozi-

dlo bylo dne 4. května nalezeno v obci Medlov. 

V době od 20.00 hod. dne 6. května do 8.00 hod. dne 7. května dosud 

neznámý pachatel odcizil z osobního motorového vozidla, které bylo 

zaparkované na sídlišti Novosady v Litovli 4 kusy elektronů s pneuma-

tikami a vozidlo podložil dřevěnými špalky. 

Dne 15. května v době od 9.00 do 10.15 hod. odcizil dosud neznámý 

pachatel z chodby domu v Litovli na ulici K. Sedláka dětský sportovní 

kočárek. 

Dne 15. května v pozdních večerních hodinách v Litovli na ubytovně 

Pavlínka fyzicky napadl J. K. poškozenou L. H. a způsobil jí drobná 

zranění. 

V noci na 17. května v restauraci na nádraží v Litovli odcizil nezná-

mý pachatel poškozené J. M. mobilní telefon.          Policie ČR 

Tři kříže. Staré poutní místo není zapomenuto. 
 

Za Alibonou, u polní cesty, je pozůstatek kamenného kříže. Poničen 

byl asi před dvaceti lety zřejmě zlomenou lípou. Zbytek kříže však 

připomíná památné místo. V době protestantské Litovle byl v těchto 

místech katolický hřbitov. Později zde byla postavena hřbitovní kaple a 

tři kříže (Kalvárie) a z Litovle a z Choliny sem věřící konali procesí. 

Pohřbeny jsou zde i oběti napoleonských válek po bitvách u Wagramu 

v roce 1809 a po bitvě u Lipska v roce 1813. Tohle památné místo 

zůstávalo po dlouhá desetiletí stranou zájmu, ale není zapomenuto. 

Okolí zbytku kříže už bylo částečně vyčištěno od divoké skládky i od 

náletových dřevin. Připravuje se osazení tabulky s informacemi o místě 

a lavička, kde mohou návštěvníci památného místa v klidu posedět.  

O osudu kamenného kříže zatím nejsou jasné zprávy, ale pátrání po 

něm stále pokračuje.                     Text a foto: E. V. 

Poutní místo Tři kříže 



10. schůze Rady města Litovel 

se konala 21. dubna 2011 
 
Rada města Litovel projednala 

a schvaluje: 

 zveřejnění záměru pronájmu 

restaurace Záložna v Litovli  

 žádost Místní organizace České-

ho zahrádkářského svazu o promi-

nutí platby nájemného za neobsa-

zené díly pozemků a souhlasí s 

vrácením uhrazené částky 1.282 

Kč za podmínky, že na uvedených 

dílech bude zajištěna pravidelná 

likvidace plevele a trávy 

 žádost RS při ZŠ Jungmannova 

o finanční příspěvek na akci 

„Toulky Litovelským Pomoravím 

+ Dětský den“, která se bude 

konat v sobotu dne 4. 6. 2011. 

Souhlasí s poskytnutím finanční-

ho daru ve výši 3.000 Kč a sou-

časně uděluje pro tuto akci výjim-

ku z OZV č. 3/2008. 

 vyhlášení grantu ve výši 

170.000 Kč na akci Dny evrop-

ského dědictví a Litovelské slav-

nosti a grantu ve výši 100.000 Kč 

na akci Vánoce na náměstí. Bližší 

informace v Litovelských novi-

nách a na internetových stránkách 

www.litovel.eu. 

 doporučení komise pro výběr 

veřejných zakázek a uzavření 

příslušných smluv o dílo na akce: 

 Revitalizace městského koupa-

liště Litovel – přírodní koupací 

biotop (zajištění služeb kompletní 

projektové dokumentace a inže-

nýrské činnosti) s firmou BAPO 

s.r.o. Rousínov. 

 Kanalizace Litovel – Chořelice 

- stoka AL-1 (stavební práce) se 

Stavební firmou Vymětal, s.r.o. 

Litovel. 

 objednání stavebních prací sou-

visejících s opravou mostku v 

Nové Vsi dle nabídky Správy 

silnic Olomouckého kraje. Akce 

bude hrazena z rozpočtu schvále-

ného pro rok 2011. 

 uzavření dohody mezi Městem 

Litovel a Povodím Moravy, s.p. 

Brno, o umístění stavby na po-

zemcích vlastníka, tj. provedením 

terénních úprav v rámci připravo-

vané stavby „Protipovodňová 

ochrana Litovel, 0. etapa“. 

 uzavření nájemní smlouvy mezi 

Městem Litovel, jako nájemcem a 

Pozemkovým fondem České re-

publiky, jako pronajímatelem. 

Město Litovel si pronajme části 

pozemků za účelem výstavby 

cyklostezky Rozvadovice – Unčo-

vice. PF ČR stanovil nájemné ve 

výši 10.710 Kč. 

 pro poslední fázi výměny oken 

v ZŠ Vítězná uzavření Smlouvy o 

dílo s firmou ANODUS CZ, s.r.o. 

Šumperk 

 rozšíření okruhu jubilantů o 

ty, kteří se dožívají 86, 87, 88 

a 89 let věku s platností od 1. 

4. 2011, souhlasí s hodnotou 

dárkového balíčku pro tyto 

jubilanty do 250 Kč a součas-

ně navrhuje zařadit do 2. 

rozpočtových změn finanční 

prostředky na pokrytí navýše-

ní rozpočtu SPOZ 

 výjimku z nejvyššího počtu dětí 

pro 4 oddělení MŠ Gemerská na 

počet 25. 

 projednat s projektantem hřbi-

tovní zeleně možnou změnu pro-

jektu v hlavní přístupové aleji 

z opadavé formy zeleně na neopa-

davou 

 úhradu zvýšené ztráty na spo-

jích dopravní obslužnosti veřej-

ným dopravcům Vojtila Trans 

s.r.o. a Veolia Transport Morava, 

a.s. z důvodů úplné uzavírky sil-

nice II/447 v ul. Žerotínově v Li-

tovli související se stavbou „Ka-

nalizace a ČOV Litovel – dokon-

čení“. Předpokládané zvýšené 

náklady budou činit cca 70 tisíc 

Kč a částka na jejich úhradu bude 

zařazena do 2. rozpočtových 

změn roku 2011. 

 pověření vedoucímu OŠKS 

provést výběrového řízení na 

dodavatele akce: výměna oken 

v objektu SOŠ Litovel 

 revokaci usnesení č. 165/6 s 

tím, že bod 3 - zrušení jednosměr-

né ulice Novosady do sídliště 

Novosady neplatí a bude pone-

chán stávající stav. Ostatní část 

usnesení zůstává v platnosti. 

Rada města Litovel bere na 

vědomí: 

 zprávu o odvodech z pronájmů 

prostor v kulturních domech a 

venkovních hřišť v místních čás-

tech a neschvaluje předložený 

návrh úprav ceníku 

 zprávu TS Litovel, p.o. o hospo-

daření organizace za rok 2010, 

schvaluje hospodářský výsle-

dek  a  schvaluje  návrh na rozdě-

lení hospodářského výsledku  za 

rok 2010 v celkové výši 493.810 

takto: 293.810,98 Kč - příděl do 

rezervního fondu a 200.000,00 Kč 

– příděl do fondu odměn. 

 zprávu TS Litovel, p.o. o hospo-

daření v lesích za rok 2010 

 informace z jednání Bytové 

komise ze dne 19. 4. 2011  a 

schvaluje předložené návrhy. 

Rada města Litovel neschválila: 

 pronájem unimobuněk na po-

zemku za loděnicí bude součástí 

pronájmu areálu pro TJ Vodní 

sporty Litovel, proto nelze žádosti 

Klubu přátel malé kopané Březo-

vé o jejich přidělení vyhovět. 

 poskytnutí finančního příspěvku 

organizaci Sociální služby 

pro seniory Olomouc na za-

bezpečení jejich činnosti v 

Litovli 

 žádost Sdružení Linka 

bezpečí o finanční příspěvek 

na činnost. 

 

11. schůze Rady města Li-

tovel se konala 12. května 2011 
 

Rada města Litovel projednala 

a schvaluje: 

 na základě požadavků OV Vís-

ka souhlasí s umístěním dopravní 

značky A 22 s dodatkovou tabul-
kou „Chodci a cyklisté ve vozov-
ce“ na ulici Dukelské, a to na 

jedné straně od křižovatky ulic 
Dukelské a Příčné a na druhé 

straně od křižovatky ulic Dukel-
ské a Nádražní 

 přechod pro chodce na komuni-

kaci v místní části Nasobůrky je 

řešen v rámci již zpracované pro-
jektové dokumentace 

 nájemní smlouvu na pronájem 

části pozemku parc.č. 479/21 
ostatní plocha/sportoviště a rekre-
ační plocha, o výměře 5 781 m2 

z celkové rozlohy 8 369 m2 v k.ú. 
Litovel uzavírané mezi Městem 

Litovel a Tělovýchovnou jedno-
tou Vodní sporty Litovel 

 zveřejnění pronájmu části po-

zemku parc.č. 50/1 zahrada, v k.ú. 

Chořelice (121 m2) za účelem 

zřízení zahrádky k odpočinku a 

relaxaci pro nájemce z objektu 

č.p. 1238 v Chořelicích. Nájemné 

bude činit 2 Kč/m2/rok. 

 pronájem pozemků 258 a 694 

m2 v k.ú. Savín, panu J. P. z Mys-

lechovic, za účelem využití jako 

pastviny pro koně. Cena za proná-

jem bude činit 1 Kč/m2/rok.  

 zveřejnění záměru pronájmu 

nebytových prostor v objektu 

bývalého sociálního zázemí ka-

menolomu v Nové Vsi 

 bezplatné zapůjčení venkovního 

areálu Sokolovny v Litovli dne 

17. 6. 2011 Rodičovskému sdru-

žení za účelem pořádání Školní 

slavnosti ZŠ Vítězná Litovel 

 nabídku firmy ALFAPROJEKT 

Olomouc a.s. a uzavření smlouvy 

o dílo na zpracování projektové 

dokumentace – studie na akci: 

„Regenerace panelového sídliště 

Uničovské předměstí“. 

 nabídku Ing. Jiřího Vrublovské-

ho, projektanta v oboru dopravní-

ho stavitelství a uzavření smlouvy 

o dílo na zpracování projektové 

dokumentace akce: „Oprava ko-

munikace U Skopalů v místní 

části Nasobůrky“. 

 nákup nového herního prvku 

Lanovka od dodavatelské firmy 

TR Antoš, s.r.o.,  Turnov pro 

místní část Chudobín. Cena vý-

robku, vč. montáže, dopravy a 

DPH bude činit 138.605 Kč.  

 uzavření Smlouvy o dílo mezi 

Městem Litovel a firmou Stavební 

konstrukce Kapl Litovel na vybu-

dování pevného oplocení sportov-

ního a dětského hřiště v místní 

části Chudobín. Náklady na vybu-

dování budou činit 28.407 Kč 

včetně DPH. 

 uzavření Smlouvy o dílo mezi 

Městem Litovel a firmou TR 

Antoš, s.r.o.,  Turnov na zajištění 

výroby a montáže herních prvků 

z akátového dřeva na akci „Lito-

vel Park Míru – dětské hřiště“ 

 odprodej 24 ks židliček z  ma-

jetku MŠ Gemerská za cenu 410 

Kč/ks 

 umístění dvou herních prvků 

(školní tabule a vodník), zakoupe-

ných v roce 2010, na pozemek 

v ul. Vítězné, v němž sídlí církev-

ní mateřská škola Svatojánek 

 konání veřejnosti přístupné akce 

dne 4. 6. 2011 od 19.00 do 02.00 

hodin v KD Myslechovice a v 

souladu s OZV č. 1/2007 souhlasí 

s ukončením akce v 02.00 hodin 

následujícího dne 

 konání veřejnosti přístupných 

akcí dne 1. 7. 2011 a 2. 7. 2011 

vždy od 20.00 do 02.00 hodin v 

parku v Savíně a v souladu  OZV 

č. 1/2007 souhlasí s ukončením 

akcí v požadovaném čase 

 konání veřejnosti přístupných 

akcí dne 17. 6. 2011 od 19.00 do 

02.00 hodin v zahradě u KD ve 

Vísce, dne 24. 6. 2011 od 20.00 

do 02.00 hodin a dne 25. 6. 2011 

od 17.00 do 03.00 hodin na hřišti 

v Unčovicích. Dále v souladu s 

OZV č. 1/2007 souhlasí, že 

všechny tři akce budou ukončeny 

v uvedených časech. 

 poskytnutí 2 ks bezplatných 

parkovacích karet Římskokatolic-

ké farnosti Litovel 

 čerpání částky 24.000 Kč z 

investičního fondu ŠJ Studentů 

v Litovli na úhradu studie úprav 

ŠJ Studentů 

 záměr zveřejnění pronájmu části 

pozemku st.parc.č. 20/1 zastavěná 

plocha a nádvoří, v k.ú. Nasobůr-

ky, za účelem zřízení předzahrád-

ky u pohostinství 

 poskytnutí drobného věcného 

daru zakladateli a dlouholetému 

členu volejbalového oddílu TJ 

Sokol Unčovice panu V. při příle-

žitosti jeho životního jubilea.  
Rada města Litovel žádá: 

 posouzení omezení rychlosti na 

komunikaci č. II/44 v lokalitě od 

„Pindy“ po odbočku do místní 

části Savín. 

Výběr redakce 



O plánech a záměrech odboru životního pro-

středí v letošním roce i pro další léta  

s vedoucím odboru Ing. Pavlem Kurfürstem. 
  
Nejprve se zmíním o odpadovém hospodář-

ství. V letošním roce plánujeme další úpravy 

stanovišť na tříděný odpad. Pamatujeme i na 

místní části města, počítáme s úpravou stano-

višť v Rozvadovicích a Unčovicích. Nádoby 

jsou tady umístěny na návsi a navíc poblíž 

sakrálních památek, nepřispívá to k pěknému 

vzhledu návsí. Jsou proto navrženy jiné lokali-

ty, kam budou kontejnery na odpad přesunuty. 

Souvisí to i s celkovou úpravou návsí, kdy 

tady plánujeme i obnovu zeleně. V Litovli 

samotné pokračujeme s výsadbou zeleně v oko

-lí těchto stanovišť, ve snaze učinit je méně 

nápadná a vzhledově přijatelnější. 

Zabýváme se i otázkou podzemních kontej-

nerů na odpady. V Litovli je v tomto případě 

problém s vysokou hladinou podzemních vod. 

Je tady ale názor projektantů, že by to nemuse-

lo vadit. Zvažujeme proto vybudování stano-

višť podzemních kontejnerů hlavně na sídliš-

tích, a pokud se najde odpovídající stavební 

řešení, počítáme s výstavbou 4 - 5 sběrných 

míst na odpad formou podzemních kontejnerů. 

Letos bude také zpracován projekt na rozší-

ření sběrného dvora v Litovli na ulici Cholin-

ské, počítá se s jeho rozšířením v roce 2012 

nebo 2013, podle finančních možností města. 

Dále je tady výstavba kompostárny v Na-

sobůrkách. Tu zkomplikovala nastalá situace, 

kdy ve vodě studní v blízkých Haňovicích i v 

Nasobůrkách byly zjištěny kontaminující a 

nebezpečné látky, jejichž zdroj se předpokládá 

ve skládce odpadů Nasobůrky. Skládka bez-

prostředně navazuje na pozemek pro výstavbu 

kompostárny, proto ani nebudeme v letošním 

roce žádat o přidělení finančních prostředků na 

její projekt. Dále jsou to i současné vysoké 

finanční odvody za vynětí půdy ze zeměděl-

ského fondu, půda je tady zařazena do 1. stup-

ně bonity, čemuž ale dle dalších ukazatelů 

neodpovídá. Čekáme proto na provedení po-

zemkové aktualizace bonity půdy. 

Veřejná zeleň je součástí životního prostředí 

a jsou na ni trvale vyčleňovány nemalé finanč-

ní prostředky. Projekt na hřbitovní zeleň lito-

velského hřbitova v Chořelicích je vypracován 

a byla na něj přidělena dotace. S realizací se 

počítá letos na podzim (po svátku Památky 

zesnulých), kdy by se začalo s kácením pře-

stárlých dřevin. Jde o 130 stromů, které by 

nová výsadba bohatě nahradila, nově by mělo 

být vysázeno 160 kusů dřevin. Součástí úprav 

hřbitova je i demolice skleníku, na uvolněném 

prostranství je plánovaná výsadba alejky stro-

mů. Nejproblémovějším úsekem projektu je 

obnova centrální přístupové aleje, která je v 

současné době ze vzrostlých smrků. Dle doku-

mentace je však část smrků již napadena čer-

venou hnilobou, v projektu je navrženo jejich 

nahrazení kultivarem méně vzrostné lípy.  

S ohledem na časté námitky občanů jsme za-

čali s projektantem jednat o jiné variantě osá-

zení aleje; buď jehličnany, nebo vhodnými 

listnatými stromy malého vzrůstu. 

V současné době je vypsána aktuální výzva 

pro projekty v oblasti životního prostředí, je 

tady široká škála možností. Litovel má zpraco-

vaný projekt na založení parku na Staroměst-

ském náměstí a budeme jej do 15. července 

posílat na Státní fond ŽP se žádostí o dotaci. 

Dále jsou tady projekty na řešení návsí přidru-

žených obcí, včetně zeleně. Pokud získáme 

finanční prostředky, provedli bychom v tomto 

roce obnovu zeleně ve Třech Dvorech a čás-

tečně i v Rozvadovicích a Unčovicích. Projekt 

na uliční zeleň v Březovém budeme zpracová-

vat, stejně jako vyprojektování lesoparku v lo-

kalitě Pavlínka v Litovli. 

Dalším z okruhů, které máme na starosti, je 

ekologická výchova, klademe na ni velký 

důraz. Ve spolupráci s Městským klubem jsme 

vyhlásili pro letošní rok fotosoutěž zaměřenou 

na přírodu Litovelska, prameny a studánky. 

Jejím výsledkem bude nejen výstava fotografií 

ve Výstavní síni Městského klubu, ale i kalen-

dář sestavený z nejzdařilejších fotografií. 

Na poli ekologické výchovy spolupracujeme 

jak s CHKO, tak s dalšími organizacemi města 

- školy - rybáři - hasiči. V dubnu jsme uspořá-

dali akci Ukliďme svět, do které byly zapojeny 

také osadní výbory, podařilo se nasbírat 3,9 

tuny odpadů! Je naší snahou, aby podobná 

akce nebyla jen jednorázová, ale aby péče o 

vzhled a čistotu města také ze strany občanů 

byla celoroční, trvalá. Naše úvahy vyústily  

v záměr obnovit Okrašlovací spolek, který  

v Litovli působil za 1. republiky. (Jeho název 

nám možná dnes zní poněkud starobyle, tyto 

spolky se však obnovovaly i v jiných měs-

tech.) Chceme zapojit Město, CHKO, Muze-

um a další… 

Rozpočet odboru životního prostředí pro 

letošní rok zůstal v zásadě na stejné výši jako 

v minulém roce. To, co vyvstává jako velký 

problém, je likvidace kontaminované skládky 

v Nasobůrkách. Musí se provést ještě další 

průzkumy lokality a dnes nevíme, kolik nás 

toto bude stát. Město podalo trestní oznámení 

na neznámého pachatele, jde v tomto případě 

hlavně o zdokumentování vlastníků, vztahů... 

Brzdí nás to ve výstavbě kompostárny. Byly 

již prováděny práce na rekultivaci skládky, ty 

jsme zastavili. Snažíme se o to, aby zdroj kon-

taminace vod byl co nejdříve zlikvidován, a  

k tomu bude třeba získat rovněž finanční pro-

středky z dalších zdrojů, především z fondů 

EU.                              Děkujeme za informace. 

Redakce  

Z Odboru životního prostředí MěÚ Litovel 

Území Hané navzdory 

tomu, že nemá historicky 

jednotně stanovené hrani-

ce, má svůj vlastní neopa-

kovatelný charakter, daný 

přírodním bohatstvím, úrodnými poli a staletý-

mi tradicemi, které vtiskly svéráz hmotné i 

nehmotné kultuře. 

Haná - regionální produkt je novou značkou 

pro výrobky, garantuje původ výrobků na 

Hané a jejich jedinečnost vyplývající z vazby 

na tento rovinatý kraj. Značka je udělována 

řemeslným, potravinářským nebo zeměděl-

ským výrobkům, které musí být dostatečně 

kvalitní, nesmí poškozovat přírodu a životní 

prostředí. 

Jedním z řemesel, které našlo přímo v Lito-

vli ideální podmínky pro svůj rozvoj, bylo 

hrnčířství spojené s výrobou kachlů - kamnář-

stvím. Okolí poskytovalo dostatek kvalitních 

jílů - pamětníci si ještě vzpomenou na doly v 

Července, kde se hlína těžila (část jich ještě 

zůstala zachována). Další podmínkou je zdroj 

vody a dřeva, všeho je tady dostatek a kerami-

ka se tu vyrábí jak se říká „od nepaměti“. Dnes 

má řemeslo v Litovli pohříchu málo pokračo-

vatelů. V původní hrnčířské dílně pracuje pan 

Josef Lamr sám. Keramičkou, která sice nemá 

své kořeny tady v Litovli, přesto na tradici 

lidové hrnčiny velmi úspěšně navazuje, je paní 

Miluše Hlavinková. Je potěšující, že právě její 

výrobky získaly certifikát, opravňující nést 

označení - Haná - regionální produkt. Tvarově 

výrobky vychází z tradiční hrnčiny, užitnými 

vlastnostmi ale odpovídají potřebám moderní 

kuchyně. Jde o kameninu, která snese mnoho-

násobně vyšší zátěž než dřívější hrnčířské 

výrobky. Výborně poslouží na pečení, může se 

velmi dobře uplatnit jako stylové vybavení 

kuchyně. Nádobí se dá mýt v myčce, můžete 

je dát do mikrovlnky. Rovněž z tradice vychá-

zí drátování výrobků, má jak estetickou hod-

notu, tak užitnou. Chrání výrobky před rozbi-

tím, a paní Hlavinková je ráda na svých výrob-

cích používá.  

Na Litovelsku dále získaly značku Haná - 

regionální produkt přírodní ovocné mošty  

z Mezic, vyrábí a dodává je pan Ondřej Špun-

da, a originální šperky ze dřeva a přírodních 

materiálů z dílny pana Petra Bárty z Bouzova.  

Regionální značka garantuje původ výrobku 

z Hané, originalitu a vazbu na toto území, a 

především slouží ke zviditelnění místních 

výrobků. Značku uděluje o. s. MAS Moravská 

cesta. Další zájemci o její udělení se mohou 

obracet se žádostmi na koordinátorku: Julii 

Zendulkovou, tel.: 724 111 510, email:  

julie.zendulkova@moravska-cesta.cz   

Text a foto: Jana Motlová 

Značka Haná - regionální produkt 

Je radost sledovat ruce keramika při točení na 

kruhu. Paní Hlavinková nabízí svou kameninu 

na řemeslných trzích po celé republice i v zahra-

ničí. Tady v Litovli ji můžete zakoupit v obchůd-

ku při její dílně na Šmakalově ulici, nejlépe  

v pracovní dny (tel.: 608 423 739).      

mailto:julie.zendulkova@moravska-cesta.cz


Centrální zásobování teplem 

Při výrobě tepla pro centrální zásobování je teplo dodáváno většímu 
množství bytových domů nebo celým městským částem. Teplo je ke 
konečným odběratelům distribuováno pomocí rozvodných sítí; při jeho 
výrobě jsou využívány kotle velkých výkonů, které jsou instalovány 
v samostatných kotelnách umístěných obvykle mimo obytné budovy, 
což přináší výrazně vyšší bezpečnost bydlení s ohledem na vznik požá-

ru, výbuch paliva, hlučnost a vibrace zařízení.  

Výhodou centrálního zásobování teplem je relativně snadná a rychlá 
možnost případné změny paliva, například při dlouhodobějším výpadku 
dodávek zemního plynu, nebo při změně situace na trhu s palivy, pokud 
by se přechod na jiný typ paliva ukázal výhodným. Jestliže by v bu-
doucnu došlo k této situaci, je snazší a finančně méně náročné přebudo-

vat jeden velký zdroj tepla, než desítky menších lokálních zdrojů.  

Kotelny jsou rozděleny do kategorií podle výkonu a od toho se odvíjí 
i požadavky na instalované zabezpečovací prvky, vybavení kotelen a 
jejich provozování. Mezi základní zabezpečovací zařízení patří např. 
detekce úniku plynu, přehřátí kotelny, zaplavení kotelny, přetopení 
kotlů, detekce ztráty plamene, funkce přívodu spalovacího vzduchu, 
větrání kotelny a další. Dojde-li k hlášení poruchy některého zabezpe-
čovacího prvku, dojde k zastavení přívodu plynu a celkovému odstave-
ní kotelny. Pro uvedení kotelny znovu do provozu je nutná přítomnost 
kvalifikované obsluhy, která vyhodnotí příčinu vzniku poruchy a přijme 

potřebná opatření.  

Z hlediska bezpečnosti jsou velké kotelny nejlépe sledovány, jsou 
prováděny periodické revize a kontroly, výhodou je pravidelná přítom-

nost obsluhy a umístění mimo obytných prostor.  

Domovní kotelny 

Domovní kotelnou se rozumí vymezený prostor v objektu, v němž 
jsou umístěny spotřebiče spalující zemní plyn. Vyrobené teplo zpravi-
dla slouží pro vlastní spotřebu objektu a bytových jednotek v něm umís-
těných. Vybavení a provozní požadavky se výrazně liší podle instalova-
ného výkonu spotřebičů. Je nutno provádět periodické revize a kontroly 
instalovaných zařízení, musí být splněny podmínky dostatečného větrá-

ní a přívodu spalovacího vzduchu.  

Míra bezpečnosti domovních kotelen je vysoká za předpokladu, že 
jsou prováděny všechny předepsané revize zařízení a jsou dodrženy 

doporučení a požadavky výrobce spotřebičů. Význam těchto pravidel-
ných kontrol bývá často podceňován, což zvyšuje bezpečnostní rizika 

při provozu.  

Plynové spotřebiče v bytech a rodinných domech  

Výhodou lokálních spotřebičů spalujících zemní plyn je jejich téměř 

bezobslužný provoz, dobrá možnost regulace a chod v automatickém 
režimu bez nutnosti časté docházky, jako je tomu při přikládání u kotlů 
na tuhá paliva. Hlavní nevýhodou z hlediska bezpečnosti je jejich umís-
tění v obytných prostorách a časté zanedbávání či neprovádění servis-
ních prohlídek. Pravidelné servisní prohlídky jsou přitom základem 
péče o plynová zařízení a měly by být provedeny odborným servisním 
technikem alespoň jedenkrát ročně. Další problém často vzniká při 
stavebních změnách a rekonstrukcích objektů, kdy dochází ke změně 
podmínek provozu plynového zařízení. Nejčastěji se vyskytuje problém 
s nedostatečným přísunem spalovacího a větracího vzduchu pro spotře-
biče s usměrňovači tahu, kdy je potřeba mít vždy na paměti, že na spá-
lení jednoho kubíku plynu je třeba cca 12 m3 vzduchu. Pokud jsou tedy 

prováděny nějaké dodatečné stavební úpravy v prostoru nasávání spalo-
vacího vzduchu např. výměna oken, instalace digestoře nebo dodatečná 
montáž ventilátoru, mělo by být provedeno opětovné posouzení reviz-
ním technikem plynových zařízení. Ten ověří, zda stavební zásah neo-

vlivňuje bezproblémový a bezpečný provoz spotřebičů. 

Rizika a nebezpečné stavy - hlavními riziky z hlediska provozu ply-
nových zařízení umístěných v obytných budovách jsou nebezpečí požá-
ru, nebezpečí výbuchu a otrava oxidem uhelnatým. Poněvadž je zemní 
plyn bez zápachu, je distributorem odorizován (přidávání těkavých 
látek vytvářejících charakteristický zápach), je tak relativně snadné 
odhalit netěsnosti a úniky pouhým čichem. Díky tomu je nebezpečí 
výbuchu uniklého plynu zástupně menší problém, než o mnoho zákeř-
nější otrava oxidem uhelnatým. Oxid uhelnatý (CO) vzniká nedokona-
lým spalováním při nedostatku vzduchu, projevuje se oranžovým svíti-
vým plamenem, je výbušný ve směsi se vzduchem a prudce jedovatý 
při vdechnutí. Je to bezbarvý plyn bez zápachu lehčí než vzduch. Váže 
se na krevní barvivo což je hlavní nebezpečí při nadýchání, neboť vazba 
oxidu uhelnatého na hemoglobin je přibližně dvěstěkrát silnější než 
vazba kyslíku, proto jeho odstranění z krve trvá mnoho hodin až dní. 
Projevuje se zprvu bolestí hlavy, malátností, později zmateností až bez-
vědomím spojeným se ztrátou dechu. První pomoc spočívá v přerušení 
kontaktu s CO (vyvětrat, vynést z prostoru), dále podání kyslíku a po-
kud došlo k zástavě oběhu je třeba resuscitovat. 

V případě zjištění úniku zemního plynu, který prozradí charakteristic-
ký zápach, je třeba postupovat v následujících krocích. Zavřít přívod 
plynu, obvykle hlavním uzávěrem, a důkladným vyvětráním - nejlépe 
vytvořením průvanu snížit koncentraci plynu v prostoru. Po celou dobu 
je třeba se zdržet používání otevřeného ohně, elektrických spotřebičů a 
jiných zdrojů jiskření, jež by mohly způsobit iniciaci směsi plynu se 
vzduchem a tím případný výbuch.  

Petr Vaněk, MTS a. s. Litovel 

Vytápění zemním plynem – typy vytápění a bezpečnostní rizika 

Rozvod nemusí být vždy tragédií 
 

Život kohokoli z nás není vždy idylický… V životě každého člověka 

mnohdy nastávají různé životní zvraty, jež často dokáží vzbudit strach, 

stres či trauma. Jednou z takových životních změn je i rozvod, ale ne-

musí tomu tak být vždy.  

V případě, že dojde ke skutečnosti, že manželé již spolu dále nechtějí 

žít, je nutno nejprve posoudit, zda se v onom konkrétním případě bude 

jednat o rozvod sporný či nesporný. Málokterý pár si uvědomuje, 

zejména z důvodů mnohdy vyhrocených situací spojených s rozvodem, 

že nejsnazší a nejrychlejší je možnost dohody, tedy řešení celé situace 

nesporným rozvodem podle ust. § 24a zák. o rodině. Hlavním předpo-

kladem nesporného rozvodu je ovládnout své emoce a následně pak 

společně uzavřít dohody o podstatných záležitostech jako je dohoda o 

výchově a výživě dětí a dohoda o vypořádání společného jmění manže-

lů. I když se tato představa společné dohody zdá někdy až nereálná, je 

zejména za pomocí advokáta mnohem snazší, a to zejména z toho důvo-

du, že advokát nahlíží na danou věc z pohledu třetí, nezaujaté strany. 

Pokud tedy úspěšně zvládnete uzavřít dohody a prokážete, že Vaše 

manželství trvalo více než jeden rok, přičemž společně již nežijete déle 

jak 6 měsíců, nic nebrání tomu, aby Vaše společná etapa života byla 

ukončena společným návrhem na rozvod manželství. V případě, že se z 

manželství nenarodily děti, je tímto vše za Vámi, jelikož o tomto Va-

šem společném návrhu může být rozhodnuto i bez Vaší přítomnosti, 

takže Vám bude pouze doručen rozsudek o skutečnosti, že Vaše man-

želství bylo rozvedeno. Pokud se však za manželství narodily děti, čeká  

Vás navíc jedno stání před soudem, při němž soud posoudí Vaši dohodu 

o výchově a výživě dětí z důvodů ochrany zájmů dítěte. 

V případě dalšího typu rozvodu, tj. sporného rozvodu, mnohdy ale jde 

o běh na dlouhou trať, ať už je to způsobeno nemožností manželů se na 

čemkoli dohodnout či průtahy v soudním řízení. Pokud se tedy vydáte 

touto strastiplnou cestou, nejprve budete muset řešit výchovu a výživu 

dětí. Teprve až poté, kdy bude vydán pravomocný rozsudek týkající se 

výchovy a výživy dětí, bude soud následně řešit Váš návrh na rozvod 

manželství. Zde se však na rozdíl od nesporného rozvodu nevyhnete 

důkladnému zkoumání Vašeho rozvratu manželství ze strany soudu. 

V této souvislosti uvádím, že společně se zánikem manželství zaniká i 

společné jmění manželů, avšak jeho vypořádání není předpokladem pro 

rozhodnutí soudu o rozvodu manželství. V případě, že soud dospěje 

k závěru, že manželství je trvale a hluboce rozvráceno, že nelze očeká-

vat obnovení manželského soužití, manželství rozvede a je na účastní-

cích, aby podali ve lhůtě tří let návrh na vypořádání společného jmění 

manželů. Ve většině případů je to největší kámen úrazu, jelikož pokud 

manželé nemají majetkové vztahy předem smluvně upraveny, takovéto 

vypořádání pak většinou končí i „bojem o vidličku“. I když rozvod 

manželství v dnešní době není zcela tak neobvyklou záležitostí, stále je  

to spletitá záležitost, která do značné míry ovlivní Váš budoucí život, a 

proto je vždy lepší požádat v dané situaci o právní radu či pomoc, než 

zbytečně prodlužovat rozvodové řízení o další roky a tím si ubírat ty 

své. Závěrem tedy dodám „boj je mnohdy zbytečnou prohrou pro obě 

strany“. 

Mgr. Peter Mrázik, advokátní kancelář JUDr. Radek Mach 

Právnické okénko 



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

tel., fax: 585342448, ddmlitovel@ddmlitovel.cz  
Program na ČERVEN 2011 

Letní tábory DDM Litovel 

v době hlavních prázdnin 2011 

30. 6. - 6. 7. Indiánský tábor - LT Cakov pro děti  

ze sociálně znevýhodněného prostředí. Tábor je konán ve spolupráci  

s Městem Litovel a hrazen z účelové dotace.     Hedvika Weberová, DiS. 

  7. - 16. 7.  Kronika rodu Cakowicků - LT Cakov  

tábor s integrací postižených, pro děti od 6 let.  

Cena 2 400 Kč.      Mgr. J. Čekelová, Š. Grunová, Dis., M. Škulavíková 

11. - 15. 7.  Výletníček - příměstský tábor pro děti od 6 

let se spoustou výletů. Cena 1 000 Kč.              Hedvika Weberová, Dis. 

17. - 23. 7.   Týden s Benem - LT Cakov pro děti od 7 

let nebo mladší s rodiči, cena 2 200 Kč.      Mgr. Miroslava Grulichová 

  1. –  5. 8.  Odborné soustředění TS KASTER  
LT Cakov, pro členy TS KASTER. Cena 650 Kč    Monika Pospíšilová 

  7. - 14. 8.  Léto Bílého Bizona a nejen to... 
tradiční LT opět v Cakově pro děti od 6 let. Cena 2 500  Ing. Pavel Sova 

15. - 19. 8.  Hlídání dětí s prima programem  
pro děti od 6 let. Cena 600 Kč.           M. Škulavíková, Š. Grunová, DiS. 

22. - 26. 8.  Čarovná cestička – příměstský tábor 

s bohatým programem pro děti od 7 let. Cena 1 100 Kč. 

          Alena Černá, Šárka Grunová, DiS. 
 

Přihlášky v DDM Litovel, Komenského ul. nebo si je můžete stáhnout 

z webových stránek www.ddmlitovel.cz Bližší informace získáte na 

plakátcích, v DDM nebo na tel.: 585 342 448. Další telefonní čísla na 

příslušné pracovníky jsou uvedena na plakátcích nebo na webu. 

Úspěch ve výtvarné soutěži 
Mezinárodní výtvarné soutěže „Životodárná voda“ se zúčastnila i 

Základní škola Vítězná, zastoupená žáky 9. tříd. Do soutěže se zapojilo 

celkem 123 základních škol, základních uměleckých škol nebo gymná-

zií s celkem 849 pracemi. 

A výsledky? Super! Práce Šárky Cinkové z  9. C byla vybrána mezi 

vítěznou skupinu patnácti prací! Spolu s ostatními pracemi bude zaslá-

na na mezinárodní výstavu do Londýna, jež se stane výstavou putovní 

po celé Evropě a ve dnech 12. – 23. 9. budou práce k vidění i v České 

republice. Šárce blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci 

naší školy!                  V. Novák 

„Win the Easter Bunny“ 
Dne 19. 4. 2011 proběhla soutěž v anglickém jazyce „Win the Easter 

Bunny“. Čtyřicet soutěžících ze čtyř škol (ZŠ Senice na Hané, ZŠ Pňo-

vice, ZŠ Jungmannova a naší školy) mezi sebou bojovalo o co nejlepší 

spelování slov. Soutěž se skládala z osmi kol. V 1. – 4. kole si žáci 

vylosovali kartičky se slovy a snažili se co nejlépe a nejrychleji daná 

slova vyspelovat. Do dalších kol postoupilo 21 žáků. V  5. – 8. kole si 

žáci opět vylosovali kartičky, slova si prohlédli, ale již bez zrakové 

opory se pokusili slova vyspelovat. Porota hodnotila správnost, kvalitu 

a plynulost. A jak to všechno dopadlo? Zde jsou vítězové. 

Vítězem soutěže se stala žákyně Karolína Fedor (ZŠ Litovel, Vítězná 

1250). Druhé místo obsadil David Šmíd ( ZŠ Jungmannova) a třetí se 

umístil Marek Gottwald (ZŠ Litovel, Vítězná 1250). 

Všem vítězům gratulujeme.              Zapsala Kamila Bendová 

Úspěch ve Fyzikální olympiádě 
Ve středu 30. března 2011 se konalo okresní kolo Fyzikální olympiá-

dy, ve kterém se náš žák Josef Kolář ze třídy 8. B umístil na vynikají-

cím 2. místě, což je v konkurenci se studenty gymnázií skvělý úspěch a 

máme z něho opravdu velkou radost. 

Zároveň byl tento žák, jako jediný z naší školy, úspěšným řešitelem 

okresního kola matematické soutěže Pythagoriády. 

Pepovi gratulujeme, děkujeme za výbornou reprezentaci ZŠ Vítězná 

a přejeme hodně dalších úspěchů v přírodovědných soutěžích. 

Ze Základní školy Vítězná 

17. června Nesnáším loučení… Každoročně se v době letních 

prázdnin Klub mladých zavírá, využijte poslední možnost v tomto 

školním roce a přijďte do svého oblíbeného klubu. Otevřeno bude od 

13.30 do 17.30 hod., KM, Sušilova ul.        Šárka Grunová, DiS. 
 
18. června Hurá prázdniny – soutěžní dopoledne určené všem 

dětem, které nechtějí jen sedět u televize. Připravené jsou různé hry,  

soutěže a pro ty nejmenší představení Divadélka Rolnička, které se 

uskuteční v 11.00 hod. Drobné občerstvení zajištěno. Vstup zdarma. 

Areál DDM na Staroměstském náměstí v 10.00 hod.       Alena Černá 
 
25. června Sobota v sedle – Ranč „N“ Albrechtice u Rýmařova. 

Tradiční výlet pro příznivce westernového ježdění. Sraz účastníků je v 

8.00 hodin na parkovišti u DDM na Komenského ulici v Litovli. Cena 

akce je 300 Kč za účastníka.    Ing. Pavel Sova 

 

KRÁSNÉ PRÁZDNINY PLNÉ SLUNÍČKA A DOBRODRUŽSTVÍ 

VŠEM DĚTEM PŘEJE 

KOLEKTIV ZAMĚSTNANCŮ DDM 

Dne 7. května se skupina roztleskávaček Golden Bees zúčastnila 

finále soutěže amatérských mažoretek ve Ždánicích. Děvčata se umís-

tila na výborném 2. místě, domů si přivezla stříbrné medaile, ze kte-

rých měla obrovskou radost. 

Děkujeme za úžasný výkon.  

Vedoucí skupiny M. Tchírová a L. Bohuslavová 

Stříbrná pro Golden Bees 

Základní škola Vítězná společně s RS pořádají 

ŠKOLNÍ SLAVNOST na téma ZAMĚSTNÁNÍ 

V pátek 17. června 2011 v 8 - 20 hod. 
Program dne: 

10.00 řazení před školou, pochod kolem Sokolovny, rybníků, doprav-

ního hřiště, ul. 1. máje na náměstí 

10.30 náměstí Př. Otakara, proslovy starosty města, ředitele školy, 

pochod kolem Polikliniky do areálu Sokolovny 

15.00 zahájení odpoledního programu          Za bezpečnost dětí 

15.15 loučení s odcházejícími žáky             od 15.00 hodin 

20.00 ukončení slavnosti            odpovídají rodiče. 

Došlo po uzávěrce 

Bronzová medaile šachistů  

TJ Tatran Litovel v extralize ČR 
Historického úspěchu dosáhli šachisté TJ Tatran Litovel, když po 

loňském suverénním postupu z 1. ligy do nejvyšší šachové soutěže - 

Extraligy ČR, překvapili celou šachovou veřejnost. Vybojovali senzač-

ní třetí místo a tím i pro Litovel cennou bronzovou medaili. Více infor-

mací přineseme v dalším čísle Litovelských novin. 



Planeta Země je naším společným domovem. Dává nám vzduch, který 
dýcháme a vodu, kterou pijeme. Je to náš chlebodárce a jediné místo, kde 
můžeme žít. A jak dlouho si tu ještě budeme užívat, záleží na tom, jestli 
bude Země spokojená s naším chováním a nechá nás tu ještě další a další 
staletí. A stejně jako každý z nás má svůj svátek, i naše planeta slaví 22. 
dubna Den Země. A právě tento svátek nám nabízí příležitost něco pro 
naši Zemi udělat.  

My ze ZŠ Jungmannova jsme to brali jako samozřejmost, protože jako 
správná škola usilující o titul Ekoškola se ekologicky chováme každý 
den. Ale v rámci oslav Dne Země jsme chtěli svoji ekologicky prospěš-
nou činnost ještě znásobit.  

Proto jsme vymysleli na 19. duben speciální program zaměřený na 

ekologicky prospěšné aktivity. Kluci z 9. tříd pracovali na školním dvoře a 
v okolí školy. Děvčata z 8. a 9. třídy připravila ekostezku pro první stupeň. 
Na naučné stezce v lese Doubravka vytvořila pro žáky prvního stupně 
stanoviště s různými úkoly. Mladší spolužáci museli prokázat své přírodo-
vědné znalosti: rozpoznávali rostliny, živočichy, zkoušeli hmatový i čicho-
vý kontakt s přírodou a nakonec si i zasportovali. 

Ostatní žáci, kteří zůstali ve škole, se rozdělili do pětičlenných skupi-

nek a se svým patronem (učitelem) se vydali podle pokynů na stanovená 

místa v lese nebo v okolí. Tady plnili připravené úkoly a na závěr si vy-

tvořili každý jednoho „traváka“. 

Největší událostí byla ale žákovská konference na téma „Životní pro-
středí a my“. Účastnili se jí kromě členů ekotýmu ZŠ Jungmannova a 
některých učitelů z téže školy i představitelé našeho města Litovle – pan 
místostarosta Petr Šrůtek a vedoucí odboru školství, kultury a sportu Ing. 
Vlastimil Habermann. Za správu CHKO Litovelské Pomoraví nás navští-
vila paní Olga Žerníčková. S delegací žáků ze ZŠ Vítězná a ZŠ Bílá Lho-
ta přišli i jejich učitelé.  

Konference začala tím, že paní ředitelka Mgr. Eva Hrachovcová se-
známila naše hosty s tím, jakým způsobem naše škola usiluje o titul Eko-
škola a co jsme pro to už udělali. Potom vystoupili hosté. Následovaly 
prezentace nás, žáků, na nejrůznější ekologická témata. Např. recyklace 
papíru, třídění odpadů, ekologické bydlení, výroba pitné vody, globální 
oteplování, akustický smog apod. 

Nutno podotknout, že Ekokonferenci dělila na dvě části přestávka, na 
kterou byla nachystána spoustu dobrot (mimochodem i muffiny, které 
jsme pekli my ze 7. B a chlebíčky, které připravila děvčata ze 7. A). 

Po skončení Ekokonference už pomalu končily i činnosti ostatních 
žáků. Dopoledne všem rychle uteklo, všem se práce líbila a všichni byli 
spokojeni. Nejen, že udělali něco prospěšného pro přírodu, pro naše měs-
to, pro naši školu, ale také se spoustu nového dozvěděli a naučili. 

          Petr Komárek, 7. B (a Mgr. Vlasta Vaňková) 

Den Země na Základní škole Jungmannova  

Družstvo zrakově postižených žáků Základní školy prof. V. Vejdov-

ského z Litovle zažilo ve dnech 24. 4. – 1. 5. 2011 nevšední cestu, neboť 

bylo pozváno na Světové sportovní hry mládeže do tureckého hlavního 

města – Ankary. Hry jsou obdobou her olympijských a soutěžilo tady na 

3 000 mladých sportovců z 90 zemí světa v nejrůznějších sportovních 

disciplínách od atletiky přes kopanou až po tenis. Mezi soutěže zařadili 

pořadatelé i jednu disciplínu pro handicapované sportovce, a tou byl 

goalball. Pokud ještě nevíte, co to goalball vlastně je, tak tedy vězte, že 

jde o speciální kolektivní hru určenou zrakově postiženým sportovcům. 

Tříčlenná družstva se snaží pomocí hodu ozvučeným míčem vstřelit 

soupeři branku a jejich orientace je možná pouze podle zvuku míče a 

pomocí linií vytyčených na hřišti. A protože na Moravě se hraje nejlepší 

goalball právě v Litovli, tak společně s výběrem z Čech sestavil Český 

svaz zrakově postižených sportovců družstvo České republiky právě ze 

žáků ZŠ prof. V. Vejdovského v Litovli. 

Pořadatel - město Ankara - se o naše reprezentanty postaral opravdu 

dobře a uhradil veškeré náklady včetně ubytování ve velmi kvalitním 

hotelu i letecké dopravy. Goalballový turnaj se hrál ve dvou dnech za 

účasti devíti týmů. Ve dvou skupinách se hrála utkání každý s každým a 

poté šla družstva do vyřazovacích bojů systémem play off. Našemu týmu 

se v konkurenci družstev z Thajska, Iráku, Bulharska či Švédska příliš 

nevedlo. Po prohře s pozdějším vítězem, Turky, skončilo své účinkování 

už ve čtvrtfinále a umístilo se na 5. – 8. místě.  

Pořadatelé se ovšem snažili, aby si děti neodnesly jen sportovní zážit-

ky, a směřovali celý program na poznávání historie, kultury a tradic Tu-

recké republiky. Naši zástupci dostali k využití dokonce autobus s řidi-

čem, vedoucím a tlumočnicí. Měli tak možnost zevrubně poznat turecké 

hlavní město (4,5 milionu obyvatel), pyšnící 

se moderní výstavbou, nádhernými parky i 

sportovišti, ale i všudypřítomnými sochami 

zakladatele moderního Turecka – Mustafy 

Kemala Atatürka. Odkaz „Otce všech Tur-

ků“, který se v první polovině 20. století 

rozhodl Turecko od základů změnit, se těší 

v zemi veliké vážnosti a úctě. Má v srdci Ankary rozsáhlý památník, kde 

je i pohřben. Ten jsme měli tu čest navštívit hned před slavnostním zahá-

jením her. Pořadatelé nás v průběhu pobytu vzali i na starý hrad – pev-

nost ze 16. století, do kouzelné země pohádek, na lunapark, do etnogra-

fického muzea. Turecko je země se silnou vírou v Boha, pochlubili se 

tedy i mešitou Kocatepe, jež je po istanbulské Modré mešitě druhou nej-

větší v zemi. Naši hoši se tak mohli dovědět mnohé i o islámu a porovnat 

zdejší zvyky a kulturu s tou naší. Zejména ženy v šátcích a hlas muezí-

nův, který pětkrát denně volá věřící k modlitbě, působily opravdu exotic-

ky a vpravdě voněly Orientem. Ale to, myslím, bylo hlavním posláním 

sportovního setkání; nejenom sportovní zápolení, ale především poznání 

části této nádherné země v její kráse, jinakosti i rozmanitosti. Děti takto 

ztrácejí ostych z jiných národů a kultur a navíc zjišťují, že znalost světo-

vého jazyka je pro vzájemnou komunikaci naprosto nezbytná. V zemi 

půlměsíce jsme strávili deset dní, které se nám zapsaly nesmazatelně do 

paměti. Poznávat jinou zemi, jazyk, historii a kulturu je vždycky oboha-

cující a zvláště pro žáky školou povinné má nezbytný a nepostradatelný 

význam! 

(Turecká vlajka - bílý půlměsíc a hvězda v červeném poli.)  

Mgr. Mirko Spurník  

Žáci školy prof. Vejdovského soutěžili v  Turecku 

 



I letos se mohou příznivci folkové hudby 

těšit na minifestival, který již tradičně proběh-

ne v prostorách vodácké restaurace Loděnice v 

pátek 24. června 2011 od 17 hodin. 

Vystoupí: 

BUJABÉZA - kapela z našeho regionu 

občas přezdívána Hanácké Čechomor. 

Skladby čerpá především ze sborníku Františ-

ka Sušila. Písním ponechává text, který ve 

většině případů zkrátí, v hudbě se snaží vychá-

zet buď z původního nápěvu, nebo volí melodii 

úplně jinou, podporující atmosféru písničky.  

EPY DE MYE - akustické trio z Jihla-

vy a Týna nad Vltavou.  

Epy de Mye je nevyléčitelná hudební choro-

ba šířící se rychlostí zvuku. Na energických 

koncertech uslyšíte převážně autorské písně 

Honzy Přesličky s dobře sezpívanými trojhla-

sy, roztančený kontrabas v rukou Lucie Cícho-

vé a spolehlivá kytara Lukáše Kazíka. Kapela 

zpestřuje své písně občasným zahrnutím swin-

gových instrumentálek. Odehraným koncertem 

často pro kapelu muzicírování nekončí.   

ŽAMBOŠI - folkové duo Jana Žambo-

cha a Stanislavy Brahové ze Vsetína. Vystupují 

spolu od roku 2002 a již v tomto roce se umísti-

li na šestém místě v soutěži o Krtečka (nyní 

Krtek) na festivalu Zahrada a jejich písnička 

Pravda o múzách vyšla na sampleru Zahrada 

písničkářů (Indies Records, 2002). Od té doby 

koncertovali s Ivo Cicvárkem a Martinou Tr-

chovou a také jako předskokani skupiny Jabl-

koň, Pavla Žalmana Lohonky i Radůzy. V dub-

nu 2006 vyšlo u Indies Records debutové al-

bum To se to hraje…, které produkoval Tomáš 

Zeno Václavík a hraje na něm několik hostů 

(Jan Noha, Petr Surý, Petr Vavřík, Lucie Red-

lová, Michal Žáček, Ivo Cicvárek, Pavel Hlou-

šek, Stanislav Hladík). Album bylo oceněno 

Andělem v kategorii Folk & country. 

Písničky Jana Žambocha jsou často postave-

ny na vtipných textech a pointách, někdy však 

jsou i o závažných tématech, např. Krátká pa-

měť o holocaustu. 

Od podzimu 2006 s nimi vystupuje djembista 

Jiří Nedavaška. V květnu 2009 vyšlo nové 

album Přituhuje, které opět získalo Anděla v 

kategorii Folk & country. 
 

JAROSLAV SAMSON LENK - 
český folkový a trampský zpěvák, kytarista, 
textař, písničkář (na fotu vpravo). Když se po 
vojně na nábor dostal na Kladno, založil tam 
folkovou skupinu Máci (1976-1993). Do 
trampské skupiny Hop Trop se dostal po se-
známení s jiným jejím členem Ladislavem 
Huberťákem Kučerou (údajně díky rozbité 
kytaře, kterou si u Huberťáka nechával opra-
vit). Od roku 1993 vystupuje se svou skupinou 
Samson a jeho parta. V triu s Vlastou Redlem 
a Slávkem Janouškem nahráli tři dlouhohrající 
desky. Do jeho tvorby patří mimo jiné i písně 

k večerníčkům (Madla a Ťap, Vydrýsek, Mé-
ďové, Ježek Aladin atd.). V roce 2008 s ním 
spříznění lidé založili malou soukromou roz-
hlasovou stanici Rádio Samson.  

Festival je oficiálním zahájením Litovelské-
ho hudebního léta. Na Vaši hojnou účast se 
těší Městský klub Litovel a generální sponzor 
Vodohospodářská společnost ČERLINKA a 
vodácká restaurace Loděnice.           A. Skládal 

FOLKOVÉ POMORAVÍ 2011 

Poslóchéte, pamatojete si, jak naši prarodiče 

znale zpaměti pomalo celé kalendář? Já ja! A 

dodnes to obdivojo, protože v té jejich době 

nebele média co to muhle vopakovat, přepo-

minat če otravovat s tém v reklamách! Dneská 

bech řekl, jaké to bel trénink paměti - kde 

bodó kery svátke, kde a kemo a v kerym čase 

só zasvěceny oslave, hode, pótě, jarmarke a co 

já vim fšecko… 

Naše mladecká stařenka si pamatovale data 

narozeni sákra celé našé rodine! „Pocem 

chlapče, te se Zdeneček, že, od Maře, tebe 

přenesle - počké - ja v červenco pětatřecátyho! 

Chceš na sodufko?“ Pravda, e do kalendářa si 

značele „duležity“ termine a fakta a měle jich 

tam vepsany e tak šekovně, že sme temo zanic 

nerozoměle. A belo tam e kemo opečó k naro-

zeninám če ke svátko dort, nebo podkovo. Ja - 

ten kalendář - to belo vic, než dneská internet! 

A divéte se - šlo to! Stréček si tam značival e 

bóřke nebo selny dyště, kde pudó s kobeló 

přepostit, če kolek splatile Záložně za ten nové 

žebřeňák. Ani nemlovte, co bech já za to dal, 

debech takové kalendář dneská měl - co rodin-

nó památko! A řekno vám, že sem z hruzó 

zjistil, jak mi vnuci nevijó, kde se jim narodile 

rodiče, natož pak má dědovská maličkosť. A 

že bévá svatyho Řehoře, če svaté Anne, to de 

mimo ně! Je to cheba - hlava mapa - na blbine 

nebévalo misto, ani čas, a duležity bele jenom 

te věce správny a potřebny. Jak vás tak zdra-

vim v tym červno, ledičke mily, dovolte mně 

přepomenót - vosmyho je Medarda, štereadva-

cátyho je Petra a Pavla a ve středo 22. června 

na Pavlino - si s nama přendite splknót, ož se 

těšim!     

Váš z Hanácké ambasáde Zdenek Brané. 

ŽÊVOT JE KRÁSNÉ!… 

Z HANÁCKÉ AMBASÁDÊ 

PRO LITOVEL 

A OKOLI 

Poslóchéte! 

multižánrový festival  

Zahrada 1. - 4. července 

v Náměšti na Hané 
První den festivalu bude patřit hlavně Vlas-

tovi Redlovi. Na festivalu se budou potkávat 

legendy: Žalman a spol., Peter Lipa, Sto zví-

řat, Tomáš Klus, Jan Nedvěd, Hradišťan, AG 

Flek, Cop, Jablkoň … Z USA přijede formace 

skvělých muzikantů ETSU Old Time Band. 

Blues zastupuje i duo Beňa & Ptaszek nebo 

formace Bluesberry, která letos slaví 100 let. 

Určitě vás roztancují kapely Fleret, Happy to 

Meet nebo bubenická smršť Jumping Drums. 

Výčet hvězd zdaleka není úplný.  

A pozor: MÁJOVÁ SLEVA permanentek 

na Zahradu jen do 23. května. Další informace 

najdete na www.casopisfolk.cz     

Byl jmenován historicky prvním vysoko-

školským profesorem kytary České republiky. 

Titul mu udělil prezident Václav Havel. 

V roce 2001 byl pozván jako první kytarista 

na světě k sólovému vystoupení na slavné 

moskevské konzervatoři P. I. Čajkovského. 

Ohlas koncertu, kterého se zúčastnily špičky 

ruského hudebního života, byl zcela mimořád-

ný a vyústil v další pozvání. V témže roce 

vystoupil společně s Alfredem Strejčkem v 

Mexiku s koncertním projektem k poctě J. A. 

Komenského VIVAT COMENIUS. Bylo to 

již čtvrté společné turné těchto umělců po 

americkém kontinentu. K třiasedmdesáti ze-

mím, které do té doby navštívil, přibylo ještě 

Japonsko a Čína. V divadle v Pekingu oslnil 

svým koncertem Chvála čaje. Byl hostem 

mezinárodního kytarového festivalu Světoví 

mistři kytary, který se konal v Kalifornii v 

USA, kde se s velikým ohlasem setkala Rako-

va celovečerní suita pro sólovou kytaru Dva-

cet tisíc mil pod mořem. 

Štěpán Rak je osobností, která si své poslu-

chače podmaní intenzitou prožitku, interpre-

tačním mistrovstvím a absolutním splynutím 

interpreta a skladatele v jedné osobě, s duší 

hudby.  

Kytarový virtuóz vystoupí v krásném pro-

středí v Arboretu Bílá Lhota v neděli 26. červ-

na 2011 ve 14 hodin. Z Litovle bude do Bílé 

Lhoty vypraven autobus ve 13.15 hod. s od-

jezdem z náměstí P. Otakara.       -MK- 

ŠTĚPÁN RAK v Arboretu Bílá Lhota 

http://www.casopisfolk.cz


PODĚKOVÁNÍ HANAČCE. Besedu o hanáckém folklorním 

souboru Hanačka a hanáckém kroji si připravila vedoucí taneční složky 

paní Stanislava Kulatá, která na ukázku přinesla součásti hanáckých krojů. 

Nejprve nám vyprávěla o vzniku a tradici souboru. Již v roce 1981 

pod vedením Valerie Hladké vznikl ve Slatinicích soubor, jehož členky 

si samy šily a vyšívaly hanácké kroje. Již o rok později většinu členů 

tvořili mladí studenti z litovelského gymnázia. První vystoupení soubo-

ru se také konalo na plese v Litovli. Soubor přešel v té době do Litovle, 

kde ho doprovázela litovelská dechovka Haná. V roce 1986 byl založen 

dětský soubor Moravěnka. Dnešní soubor Hanačka má 50 členů, vede 

jej paní Stanislava Kulatá. Vedoucím Hanácké muziky je Mgr. Robert 

Najman. Soubor vystupuje na mnoha festivalech doma i v zahraničí, na 

místních slavnostech i v partnerských městech města Litovle. 

Ve druhé části odpoledne jsme měli možnost prohlédnout si sukně, 

fěrtochy, košile, rukávce, kordulky i kapesníčky. Všechny tyto součásti 

kroje jsou bohatě vyšívané hanáckými vzory. Dále nevěstin pantlík 

zdobený zrcátky a perličkami. Ženy nosily červené šátky s různými 

potisky, velice složitě vázané. I střevíce vyšívané bílou a červenou kož-

kou jsme si pozorně prohlédli. Mužský kroj nám osobně předvedl pan 

Robert Najman, i s dlouhým pláštěm a klobouky. Na závěr jsme zhlédli 

krátkou ukázku z pásma Hanácká svatba, které všude sklízí zasloužený 

ohlas. Je nám líto, že na tak zajímavou besedu přišlo málo občanů. 

Děkujeme touto cestou paní Kulaté, která nás podrobně seznámila  

s historií souboru i s hanáckým krojem. Dověděli jsme se mnoho zají-

mavostí a poznatků z lidové kultury na Hané. Je třeba poděkovat všem 

členům souboru za péči o naše kulturní dědictví, které je jejich zásluhou 

stále živé.             Libuše Grohmanová 

Po uzávěrce LN se v měsíci dubnu konaly ještě dvě akce - 

19. 4. cyklovýlet směrem na Střeň a Tři Dvory, tentokrát výjimečně se 

dvěma zastávkami na občerstvení. „U tří zlatých trojek“ totiž zlákala 12 

účastníků nabídka topinek, a tak se doba výletu poněkud protáhla. Ve 

středu 27. 4. se v Koncertním sále MK sešli zájemci o hanácký folklor 

na besedě s paní Stanislavou Kulatou. (Více se dočtete v článku paní 

Libuše Grohmanové). Škoda jen, že na tak perfektně připravené akci se 

sešlo jen kolem 25 zájemců (i když by pro někoho mohlo být výmluvou 

nádherné počasí!?). 

Největším hitem vždy bývají autobusové zájezdy, a nebylo tomu 

jinak ani teď. Po studeném, deštivém a na horách i sněživém dni jsme 

očekávali, jak se počasí vyvrbí, a vzhledem k cíli cesty na Pustevnách 

jsme málem uvažovali o sněžnicích. Ale štěstí nás zatím při našich 

výpravách neopouští, a tak nás nakonec počasí nezaskočilo, ale příjem-

ně potěšilo. Když se všech 46 účastníků vyhrnulo z autobusu na bes-

kydských Pustevnách, všichni si na sebe nabalili co se dalo. Rukavice, 

ani čepice na uši nebyly žádnou výjimkou. Vydali jsme se cestou k soše 

Radegasta a ti vyspělejší až k horskému hotelu a kapli. Stromy byly 

plné jinovatky a těžkého sněhu, cesta někde ještě s ledem a sněhem. 

Sluníčko ale brzy měnilo sníh ve vodu, která komplikovala náš postup 

vpřed a potom i cestu zpět. Ti méně zdatní se shromáždili ve stylové 

restauraci Libušín a vzhledem k počasí se konzumoval hlavně čaj a 

grog. K nim se potom přidávali ti, kteří se vraceli z vrcholové túry a 

v pravé poledne jsme odjížděli dolů do Rožnova pod Radhoštěm. Oběd 

se vydařil, menu bylo chutné, ale pro některé poněkud hladové (jistily 

to ovšem řízky v batohu!). Venku jsme se divili rozšířeným zorničkám 

účastníků, ale když se ukázalo, že za 1 pivo (slovy: jedno) zaplatili 37 

korun, uvěřili jsme, že jsou v pořádku. Ve Valašském muzeu v přírodě 

jsme nejprve navštívili nejstarší část skanzenu z roku 1927 a využili i 

možnosti dát si kávu a zákusek, pak naopak tu nejmladší s technickými 

památkami doby nedávné. A všichni jsme koukali, jak byli naši předko-

vé vynalézaví a měli smysl pro optimální využití pohonné síly vody. 

Vše bylo uvedeno do činnosti - valcha, mlýn, pila i kovárna a klapalo to 

jedna báseň. „Mlýnská dolina“ nás opravdu příjemně překvapila, dobře 

naladila a protože už byl čas odjezdu, opustili jsme kraj Beskyd s vědo-

mím, že je tady skutečně krásně a stojí za to se sem ještě někdy podívat. 

Exkurze do kamnářské a keramické dílny pana Josefa Lamra ve stře-

du 11. 5. byla velmi zajímavá. Litovel se vždy mohla chlubit kamnář-

ským dílem, v době rozkvětu tohoto podnikání tu bylo na 30 kamnářů a 

skutečně známých daleko široko. Nejprve jsme viděli, jak se kachle 

vyrábějí (a není to žádná jednoduchá záležitost!), pak jsme přešli do 

klenutých prostor, které po více než sto let sloužily k vypalování díla a 

též jsme viděli nejrůznější kamnářské i keramické výrobky z Lamrovy 

dílny. Mnozí z více než 40 přítomných si také výrobky zakoupili, aby 

měli doma něco na ozdobu i památku na vydařenou akci. 

V měsíci červnu nás čeká nejprve beseda se známým litovelským 

fotografem a členem Fotoklubu Litovel panem Miroslavem Pinkavou, a 

to ve středu 8. 6. v Malém sále Záložny od 16 hodin. Tady nás bude 

čekat spousta snímků z jeho široké fotopalety, včetně těch, které doku-

mentují činnost Seniorklubu - vše pod v Litovli proslulou značkou: 

„Foto Pinkava“! Závěr pololetí bude tradiční - ve středu 29. 6. se opět 

můžeme setkat s představiteli Města Litovel na besedě nad úspěchy i 

problémy našeho města od 15 hodin ve Školní jídelně Studentů. Po 

oficiální části se můžeme pobavit hudbou i tancem, občerstvení bude 

zajištěno. Zveme členy Seniorklubu a těšíme se na vaši účast. 

Informace o naší činnosti jsou nyní zkompletovány na nově zpracova-

ných webových stránkách města. Stačí zadat: www.mestolitovel.cz, pod 

položkou „Město“ klikněte na Sociální služby a najdete část věnovanou 

přímo Seniorklubu. Tam je náš plán činnosti, seznam členů Samosprá-

vy Seniorklubu Litovel (včetně možných kontaktů) a aktuálně vždy 

informace „Seniorklub informuje“ z Litovelských novin.             hj 

Z výletu do Beskyd. Foto: M.Pinkava 

Ve dnech 16. 7. a 27. 8. bude pořádat  
občanské sdružení ARCUS - ONKO CENTRUM  
Benefiční akce pod názvem ROCKOVÉ LÉTO 

v Července u Litovle v areálu V Olších.  
Vystoupí české a slovenské rockové hudební skupiny.  

Na benefiční akci Rockové léto 16. července vystoupí: Storn 16 hod. - 
17, Harlej 17 - 18, R.I.B. 18 - 19, Rol. Stones 19 - 20, Stracené Ráj 20 - 
21, Orchidea 21 - 22, Titanic 22 - 23, Dragon 23 - 24, Trifid 24 - 03 hod. 
Na 27. srpna již potvrdily účast: Calibos, Hergott, Traktor, Vinný Střik, 
Venefica, Pandora, slovenská kapela Helenine Oči.  
Doufáme ve Vaši podporu.                            Za pořadatele Jana Koželská 

 

http://www.mestolitovel.cz


100 LET KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ 

 – výstava k založení KČT v Litovli 

2. – 4. 6., Výstavní síň MK Litovel, ČT: 8 - 15, PÁ, SO: 8 - 18 hod. 

vernisáž: středa 1. 6. v 17 hod. 
 
SPOLEČNÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - FOTOKLUB LITOVEL 

9. 6. – 8. 7., Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT: 8 - 15, ST: 8 - 17, 

PÁ, SO: 10 - 13 hod. vernisáž: středa 8. 6. v 17 hod. 
 
TOULKY LITOVELSKÝM POMORAVÍM 

sobota 4. 6., školní dvůr ZŠ Jungmannova, 8 hod., startovné: dospělí 

20, děti, důchodci10 Kč   

12. ročník turistického pochodu určeného pro pěší i cykloturisty,  

na hřišti soutěže pro děti 

pořadatel: KČT TJ Tatran Litovel a RS při ZŠ Jungmannova 
 
HANÁCKÉ BENÁTKY 2011 – tradiční celoměstská akce 

sobota 11. 6., nám. Přemysla Otakara v Litovli, od 10 hod.,  

vstupné: předprodej 100 Kč, na místě 150 Kč, děti 6 – 10 let 50 Kč,  

na místě 100 Kč, děti do 5let zdarma 

Přehledný program Hanáckých Benátek přináší Litovelské noviny samostatně 
 
KONCERT BICÍCH NÁSTROJŮ 

úterý 21. 6., Koncertní sál MK Litovel, 17 hod. 

pořadatel: Základní umělecká škola Litovel 

PŘÊNDITE SI SPLKNÓT  

středa 22. 6., Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné dobrovolné 

host: Hanácká Mozêka, pořadatel: Hanácká ambasáda 
 
FOLKOVÉ POMORAVÍ 

pátek 24. 6., Vodácká restaurace Loděnice, 17 hod., vstupné: předpro-

dej 60 Kč, na místě 100 Kč (děti do 10 let zdarma) 

minifestival živé hudby  

účinkují: Jaroslav Samson Lenk, Žamboši, Epy de Mye, Bujabéza 
 
ŠTĚPÁN RAK 

neděle 26. 6., Arboretum Bílá Lhota, 14 hod. 

kytarový virtuóz 
 
Na červenec připravujeme:  

LITOVELSKÉ KULTURNÍ LÉTO (každý pátek a sobotu) 
 

PŘEDRODEJ: 

Městský klub Litovel, náměstí Přemysla Otakara 753, Litovel,  

tel.: 585 341 633, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz, (v případě platby 

na účet č. 35-781 697 0247/0100 kontaktujte paní Nepustilovou)  

TIC (ag. Bavi) Litovel, nám. Př. Otakara 754, tel.: 585 342 300,  

e-mail: info@bavi.cz 

www.mklitovel.cz, www.mestolitovel.cz 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 

Pravidelný týdenní program MC Rybička zůstává beze změn.  

Akce v červnu 
 

1. 6. - VÝLET DO ZOO OLOMOUC 
 
8. 6. - VÝZNAMNÝ PROJEKT OLOMOUCKÉHO KRAJE -  

přednáška Policie ČR BEZPEČNÁ JÍZDA, BEZPEČNÝ INTERNET  

2. patro MC od 16.00 hodin 
 
16. 6. – VÝLET VLÁČKEM S RYBIČKOU - odjezd v 10.09 

z vlakového nádraží Litovel město, cíl muzeum strouhátek Cholina 
 
22. 6. - PEDIG - od 16.00, 2. patro MC 

Bližší informace v MC Rybička 
 

Kontakty:  

Animátorka MC Jarmila Dospivová, 739 246 016,  

   mcrybickalitovel@seznam.cz 

Lektor angličtiny Mgr. Simon Geprtová, 604 483 831 

   Monika Blažková, 734 435 198 

Vedoucí střediska Charity Litovel: Ing. Ludmila Zavadilová,  

      736 750 222 

Cyklovýlet dne 13. 5. 2011 se i přes nepřízeň počasí vydařil. Akce byla 

součástí celorepublikové kampaně Sítě MC - Kořeny a křídla rodiny a 

měla upozornit na důležitost rodiny v dnešní společnosti. Foto: Dosp. 

Pod záštitou starosty města Litovle Ing. Zdeňka Potužáka, v pořada-

telství T. J. Sokol Litovel, se uskutečnila v sobotu 14. 5. a v neděli 15. 

5. 2011 v Litovli třetí část VII. Národní přehlídky sokolských ochot-

nických souborů. Pro přehlídku byly vybrány tři soubory. První byl  

z Čech (Praha, Toušeň, Pyšely) a představil Smetanovu – Sabinovu 

Prodanou nevěstu ve zdařilé úpravě B. Gondíka. Na 150 diváků odchá-

zelo vysoce spokojeno s kusem, který Litovel již na devadesát let nevi-

děla a který patří vpravdě mezi národní klenoty operní produkce.  

Večer se pak představil moravský zástupce, soubor ze Štěpánova,  

s výborně nastudovanou a ještě lépe sehranou aktovkou Pavla Kohouta 

Válka ve třetím poschodí. Je jen na škodu, že toto zajímavé představe-

ní vidělo jen asi 40 diváků. V neděli 15. 5. se představili litovelští 

ochotníci se zdařilým nastudováním Podskalského Světáků v režii 

Michala Schmalze. Zaplněný sál je nejpřesvědčivějším znakem kvality  

představení i obliby celého souboru.  

Přehlídka, jejímž pořádáním nás pověřila Česká obec sokolská, je jen 

dalším oceněním celého litovelského ochotnického divadla a potvrze-

ním, že patříme mezi nejpřednější soubory v České republice. Pěvně 

věříme, že tato zavazující tradice bude i nadále pokračovat a zdárně se 

v neztenčené míře rozvíjet!         Mgr. Mirko Spurník  

Přehlídka sokolských divadel 

Karolínka je čtyřletá holčička, která se narodila jako zdravé děvčát-

ko. Ve třetím týdnu života onemocněla herpetickou encefalitidou. Toto 

onemocnění jí poškodilo mozek, je zcela závislá na pomoci druhých.  

Karolínka v současné době navštěvuje mateřskou školku, tam je v 

kolektivu zdravých dětí. Potřebuje asistentku po celou dobu ve školce. 

Současná politika ministerstva školství nabídla pouze časové rozmezí 

platu asistentky na dvě hodiny týdně. 
 

Srdečně Vás zveme dne 18. 6. 2011 od 15.00 hodin 

PŘED KULTURNÍ DŮM V HAŇOVICÍCH 

NA BENEFIČNÍ VYSTOUPENÍ 
MŮŽETE ZHLÉDNOUT NAPŘÍKLAD MŠ a ZŠ HAŇOVICE,  

VYSTOUPENÍ CHOLINKY, NIKOLA HIP-HOP,  

PÍSNĚ Z MUZIKÁLU KLEOPATRA, VYSTOUPENÍ RYTÍŘŮ, 

VEČER PROJEKCE, SVĚTELNÉ EFEKTY, OHŇOSROJ A JINÉ. 

VEČER HRAJE K TANCI HEPY-END 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ – VEŠKERÝ ZISK BUDE PŘEDÁN 

RODIČŮM A ŘEDITELI ŠKOLY NA POMOC KAROLÍNCE. 

Vrzáčková a parta dobrých přátel z Haňovic 

Na pomoc Karolínce 

mailto:nepustilova@mklitovel.cz


TOMÁŠ KLUS je mladý talentovaný zpěvák, textař a he-

rec. Vyhrál zpěváckou soutěž Czechtalent ve Zlíně. Vydal album Cesta 

do záhu(d)by a Hlavní uzávěr splínu. Natočil hudbu pro film Anglické 

jahody. Studuje herectví na Divadelní fakultě Akademie múzických 

umění. Jako herce ho bylo možno vidět třeba v seriálu Hop nebo Trop  

či ve filmu Šejdrem.  

Přijďte si i vy poslechnout jeho folk-popové písničky: Pocity, Chybíš 

mi, Navěky, Marie, VeSmíru, Malčik aj. 
 

CIGÁNSKI DIABLI orchestr účinkuje na světově vý-

znamných pódiích s malými obměnami od roku 1993 a je složený z osmi 

klasicky vzdělaných hudebníků. Od prvního veřejného vystoupení zazna-

menal obrovský ohlas nejen u publika, ale i u hudební kritiky. Hudební 

virtuozita, neuvěřitelná dynamika a nápadité aranžmá během krátkého 

času vzbudily pozornost u zahraničních promotérů a vystoupení jim bylo 

umožněno v prestižních koncertních sálech jako v Berlínské filharmonii, 

Royal Opera House v Londýně, Hans Max Saal v Mnichově, Smetanově 

síňi v Praze aj. Koncerty na Kypru, v jižní Korei, Anglii, Kana-

dě,  Estonsku, ve Francii nebo ve Finsku se staly realitou. Za poslední tři 

roky stihli Cigánski diabli odehrát více jak 500 vystoupení ve střední 

Evropě. Jejich předcházející 3 alba byla odměněna platinovými deska-

mi a nejnovější CD Adagio & Furioso bylo díky vynikajícím referen-

cím ze strany kritiky umístěné do celosvětového distribučního katalogu. 

Patří mezi nejpopulárnější interprety cikánské i klasické hudby.  

Složení: Štefan Banyák (první housle), Emil Hasala (housle), Ernest 

Šarközi (cimbál), Zoltán Grunza (klarinet), Silvia Šarköziová 

(violoncello), Jozef Farkaš (viola), Alexander Mihok (kontrabas) a 

Tibor Lévai (kontrabas). 
 

VĚRA ŠPINAROVÁ s kapelou 
Po začátcích s kapelou Flamengo a Majestic se dostala díky singlu 

Music Box na špičku tehdejší české populární hudby. V současné době 

vystupuje se skupinou Adam Pavlík Band. Věra Špinarová je jednou z 

nejlepších a nejvýraznějších osobností českého popu a rocku. Kromě 

mnoha ocenění v podobě zlatých a platinových desek patří mezi prv-

ních pět nejprodávanějších českých interpretek za posledních deset let. 

Má celou řadu krásných hitů, například Meteor lásky, Music box, Bílá 

Jawa 250, Raketou na Mars nebo Měj mě rád. Největším hitem se však 

stala píseň Jednoho dne se vrátíš, jejíž melodie je z filmu Tenkrát na 

Západě. Byla pozvána na koncert Joe Cockera, který nemá nikdy na 

svých koncertech hosty ani předskokany. Patří ke stálicím naší rockové 

i populární hudby a pro svůj nenapodobitelný sytý hlas i pro tempera-

mentní a vitální vystupování na koncertech se stala jednou z nejoblíbe-

nějších zpěvaček v České a Slovenské republice. 
 

MIG 21 je česká rocková hudební skupina, jejímiž členy jsou 

Jiří Macháček (zpěv), Pavel Hrdlička (klávesy), Jan Hladík (bicí), To-

máš Polák (kytara) a Tomáš Kurfirst (baskytara). 

Charakteristickým znakem jejich textů je svébytná poetika, ovlivněná 

zpívajícím hercem Jiřím Macháčkem. Jako jedna z mála skupin na 

svých koncertech klade důraz kromě videoprojekcí i na scénografii. 

Mig 21 dokáží svou retropopovou taneční náladou strhnout i ty nejza-

rytější pesimisty a ještě je přimět k tanci. Jejich debutovým albem je 

Snadné je žít. Druhé album Udělalo se nám jasno, kde pilotní singl 

Tančím, posouvá tvorbu nenapravitelných recesistů zase „o notný kus 

dál“. Svým netradičním hudebním pojetím si pražská skupina MIG 21 

vytvořila skutečně velké zázemí fanoušků.  

Po úspěšných předchozích dvou albech s hity jako jsou Snadné je žít, 

Slepic pírka, Nocí půjdu sám, Tančím či Malotraktorem přichází skupi-

na se svým třetím počinem. Album Pop Pop Pop je odzbrojující sondou 

do současné populární hudby s typicky „migovským“ nadhledem k 

danému tématu. V již osvědčeném tandemu – hudba Tomáš Polák, text 

Jiří Macháček - vzniklo dvanáct písní mj. žalm nad ztrátou hokejových 

iluzí Jaromíre, indiánská hříčka Ho-Ka-He, originální anglický retro-

song Here Comes The Gun či protiválečně laděné Vlajky vlají. 

DIVOKEJ BILL je kapela z Úval. Frontman Vašek Bláha 

dříve působil v kapele Medvěd 009 a celou dobu mají tyto hudební 

formace k sobě hodně blízko. Prvním oficiálním albem skupiny je Pro-

pustka do pekel, jehož největším hitem se stala skladba Plakala. Po 

vydání alba přibývá nabídek k hraní a kapela se stává populárnější. 

Jezdí po klubech jako předkapela Nahoru po schodišti dolů band. Al-

bum Svatá pravda je trochu pomalejší a je opět natočen klip k písničce 

Miláčku, co je ti? Kapela hraje se Žlutým psem. Jako protest v akci 

Umění proti cenzuře vzniká píseň Na tvý louce zelený. Album Mezi 

nima má název podle jejich oblíbené hlášky z nahrávání, která zname-

ná, že se člověk plně koncentruje. Písnička Znamení a s ní spojený 

videoklip varuje před sebevraždami mladých lidí v Čechách.  

Jedna z nejoblíbenějších českých kapel vydává svůj první výběr nej-

větších hitů. Divokej Bill natočil za svou existenci spoustu písní, které 

vyšly na pěti studiových albech. Ty nejhitovější songy zařadila na svůj 

reprezentativní výběr nazvaný Unisono (Best of 2000 - 2010). Nechybí 

na něm třeba Plakala, Rozárka, Pocit, Znamení, Malování, Čmelák, Síť, 

Unisono a Batalion. Pecky Čmelák a Unisono vycházejí navíc. 
 

STO ZVÍŘAT  
Skupina Sto zvířat na podzim 2010 oslavila své 20. narozeniny. 

Vznikla v roce 1990 jako projekt Jana Kaliny (bicí, zpěv, autor hudby) 

a Tomáše Belka (tenorsaxofon, texty), kteří právě přišli z vojny a oslo-

vili zpěvačku Janu Jelínkovou. Spolu s dalšími spoluhráči se stali vzá-

pětí nevědomky průkopníky stylů ska a rocksteady u nás. 

Ve Zvířatech se vystřídalo značné množství špičkových muzikantů. V 

současné době zmíněnou trojici doplňují Jan Šobr (kytara), Petr Hos-

tinský (klávesy, zpěv), Martin Líska (trombon), Pavel Herzog (trubka), 

Jiří Hanzlík (barytonsaxofon), Wilco Wersteeg (basa) a Miki Nop (bicí). 

Sto zvířat má za sebou více jak 1200 koncertů a festivalů v Čechách, 

desítky koncertů v Německu, Francii a Švýcarsku a dvouměsíční turné 

po USA. Během své dvacetileté existence vydali 7 řadových alb a DVD 

Jste normální? Ze Sto zvířat se postupem let stala jistota českých rocko-

vých klubů a jako jedna z našich nemnoha kapel se pravidelně účastní 

všech velkých letních festivalů (Rock for People, Trutnov Open Air, 

Sázava Fest, Mighty Sounds, Votvírák a další). 

Složení: Vašek Bláha - el. kytara, zpěv, Miloš Jurda Jurač - basa, 

zpěv, Štěpán Karbulka - zpěv, Adam Karlík - housle, zpěv, Honza Jack 

Bartl - banjo, Roman Prochajda Procházka - akustická kytara, zpěv, 

Martin Pecan Pecka - akordeon, Ondra Pospíšil - zvuk, Marek Žežulka 

- bubny.  
 

Kapela QUEENMANIA vznikla v roce 1992 jako 

pocta skupině Queen a geniálnímu umělci Freddie Mercurymu. Za 15 

let profesionálního účinkování na hudební scéně získala Queenmania 

různá prestižní ocenění a uznání. Skupina má více než 1 mil. spokoje-

ných fanoušků, dostala mnoho ocenění a uznání, patří mezi nejlepší 

skupiny na světě. Queenmania je dokonalé provedení hudby, autentic-

kého zpěvu, choreografie, kostýmů, scén, ale i souhra světelných efektů 

a kvalitního zvuku.  

Se svou velkolepou mega show představila už více než 25 státům 

světa 100% zážitek živého koncertu Queen.  Na každém koncertě zazní 

největší hity jako We Are The Champions, We Will Rock You, nebo 

Bohemia Rhapsody. Je to Queen – fenomén, který se dá zažít jen na 

fascinujícím koncertě Queenmanie spolu s 21 světovými hity v nejlepší 

show od éry Queen. 

Členové: Peter Pau Pačut jako „Frediie“, Joe Hajšo jako „Brian“, 

Peter Hajšo jako „John“, Jiří Jirsa jako „Roger“, Michal David jako 

„Spyky“. 
 
Všichni účinkující vystoupí naživo na hlavní scéně na náměstí Pře-

mysla Otakara. Přijďte je podpořit a prožít nezapomenutelnou atmosfé-

ru HANÁCKÝCH BENÁTEK 2011. Celý programový blok bude zahá-

jen dopoledne v 10.00 hodin a vyvrcholí ve 23 00 hodin ohňostrojem  

v parku před gymnáziem.  

Hanácké Benátky - program na hlavní scéně na náměstí 

Pozvali jsme pro Vás účinkující, kteří ve svém žánru patří k tomu nejlepšímu  
a na mnohých festivalech vystupují jako hlavní hvězdy. 



Založení Klubu českých turistů v Litovli je spojeno s mladečskými 
jeskyněmi. Ty v únoru 1911 koupila za 6000 korun Krajinská muzejní 
společnost. Ihned byly zahájeny práce na jejich prozkoumání a zpřístup-
nění. Největší podíl na tom měli ředitel gymnázia dr. Josef Fürst, stavitel 
Otakar Douša a obchodník Stan. Smékal. Pro popularizaci jeskyní založi-
li 25. 5. 1911 odbor Klubu českých turistů, prvním předsedou zvolen dr. 
Jan Smyčka, dr. Josef Fürst zde pracoval jako jednatel, pak místopředse-
da a předseda. Odbor roku 1912 červeně vyznačkoval turistické cesty v 
okolí Litovle, zejména do Mladče, před jeskyněmi postavil jednoduchou 
chatu, do roku 1913 instaloval elektrické osvětlení v jeskyních a roku 
1914 vydal čtyřbarevnou turistickou mapu Litovelska v měřítku 1 : 
100.000. 

Klub českých turistů působil i po válce pod patronátem Krajinské 
muzejní společnosti. Roku 1921 měl 34 členy. Velká část aktivit byla 
spojena s oblastí Mladče, mladečských jeskyní.  

V létě 1924 odbor KČT nově vyznačil okolí Mladče k Podkově a na 
Rytířský sál, aby umožnil co nejčetnější návštěvu těchto míst. Byla vy-
značena i třesínská cesta do Bouzova od jeskynního pavilonu novou 
sáňkovací dráhou. Sáňkovací dráhu v Mladči nechal upravit Gustav Friš-
tenský, v roce 1929 byl iniciátorem pořádání 1. sáňkařských závodů. Dr. 
Fürst byl zvolen předsedou klubu, od r. 1923 vykonával funkci jednatele 
Ladislav Spurný, pokladník městské spořitelny. 

V srpnu 1924 uspořádal Klub čsl. turistů vycházku do Mladče, nově 
zřízený litovelský salónní orchestr Osvalda Stryka zde zahájil pravidelné 
nedělní koncerty.  

Roku 1925 měl Klub 56 členů, předsedou zůstával dr. Josef Fürst a 
jednatelem Ladislav Spurný. Na valné hromadě o rok později zvolen 
Ladislav Spurný předsedou, jednatelem soudce František Spora. Klub 
měl tehdy 61 členů, uspořádal 3 přednášky se světelnými obrazy, 10 
výletů, přestěhoval noclehárnu z gymnázia do mladečské chaty.  

Krajinská muzejní společnost, za výrazné účasti pana Smékala, posta-
vila roku 1930 při jeskyních v Mladči novou turistickou chatu s hotelový-
mi pokoji a společnou noclehárnou (dnes je v soukromém majetku, je zde 
restaurace a ubytovna). Oblibu si získalo pěkné nové koupaliště, které v 
Mladči otevřela v červnu 1931. Stalo se spolu s jeskyněmi a jejich novou 
chatou oblíbeným nedělním výletem Litoveláků.  

Předsedou KČT byl roku 1930 stále Ladislav Spurný, pořádání výletů 
měl na starosti František Eigel, jednatelem byl Jan Rohm, po něm dále 
Jan Vrána. Klub měl kolem sta členů.  

KČT pořádal výlety v letní i zimní sezóně, snažil se organizovat i lyža-
ře, r.1934 založil lyžařský odbor v čele s profesorem Pavelkou. Zejména 
se ale staral o značení turistických cest. V roce 1934 vyznačil zelenou 
barvou novou cestu ze Slavětína přes Javoříčko ke Zkamenělému zámku, 
dále obnovil značení (provedené před 24 lety) od Templu přes Nové 
Zámky do Úsova. 

Roku 1935 měl Klub českých turistů v Litovli 181 členů, udržoval 
studentskou noclehárnu v Mladči se 3 lůžky. Vyznačili turistické cesty 
Slavětín - Javoříčko - Nové Zámky a Úsov - Mladeč. V tomto roce turisté 
uspořádali 10 výletů (ušli 216 km) za průměrné účasti 17 osob. 

V květnu 1936 oslavil odbor Klubu českých turistů v Litovli čtvrt 
století činnosti. Po náhlé smrti Lad. Spurného byl předsedou zvolen Ru-
dolf Pivovar. Odbor měl v této době 196 členů, tradičně se účastnil Ná-
rodní poutě na Bradlo, která se konala vždy začátkem května pro povzbu-
zení českého pohraničí. 

Revírník V. Švec roku 1937 objevil v Javoříčku, v tzv. Svěcené díře, 
nové jeskyně. I když ještě vůbec nebyly upraveny, zval už průvodce 
Brosinger odvážné turisty na prohlídku pomocí žebříků. Měla trvat 1,5 
hodiny.  

Noviny informovaly již v r. 1938, že v jeskyních Javoříčko se otevírají 
nové prostory a jeskyně jsou přístupné badatelům. 

KČT potvrdil roku 1938 předsedou Rudolfa Pivovara, místopředsedou 
byl Josef Vymětal, jednatelem Fr. Loutocký. Přes prázdniny r. 1938 zří-
dil KČT turistickou noclehárnu v chlapecké škole, ubytovala 55 turistů. 
Po zabrání Sudet bylo 7 postelí zapůjčeno chudým studentům ze Zábře-
ha, kteří chodili do litovelského gymnázia. 

Válečná doba turistické aktivity zcela umrtvila, nepřístupné byly pro 
Litoveláky nejen Jeseníky, ale i tradiční cíl výletů, Nové Zámky.  

Nové možnosti se pro turisty otevřely teprve když se po válce zlepšila 
situace v dopravě. Litovelský odbor KČT v roce 1947 nově vyznačil 120 
km turistických cest. Předsedou byl stále R. Pivovar, jednatelem pan 
Štěrba, pokladní V. Vyplelová, propagačním referentem Josef Chlíbek. 

Ve škole Jungmannova byla o prázdninách roku 1947 zřízena nocle-
hárna s 12 lůžky. Protože majetek Krajinské muzejní společnosti přešel 
na město, byla i péče o mladečské jeskyně předána městu, které financo-
valo údržbu turistické chaty s noclehárnou i doplnění inventáře. Odpo-
vědným radním byl Oldřich Kubálek. 

TURISTICKÉ ODBORY. Na místo předsedy Klubu českých turistů  
po Únoru navolen Josef Chlíbek, ale organizovaná turistika se v Litovli 
rychle rozpadla. Nově založené turistické oddíly při odborových jedno-
tách Slovanu a Tatranu připravovaly spíše řídké závodní výlety. Turistiku 
prováděli členové oddílů individuálně, v TJ Tatran organizoval některé 
turistické aktivity Josef Cabejšek.  

Roku 1956 došlo ke sloučení tělovýchovy pod TJ Tatran, který tak 
převzal všechen bývalý majetek Sokola, tj. i rekreační chaty v Petříkově. 
Dva z petříkovských domků byly postupně demolovány, v jedné chalupě 
zřízen sezónní restaurační provoz zv. Mázhaus, 4 budovy se 40 lůžky 
byly využívány pro ubytování při lyžařském výcviku a rekreaci. V této 
souvislosti zde byl v listopadu 1957 založen lyžařský oddíl. Předsedou 
turistického odboru byl Miroslav Toman, ve výboru J. Cabejšek a Tomáš 
Híreš. Uspořádali výlet na Rampach, roku 1957 vyškoleni dva značkaři a 
20 členů se zúčastnilo krajského srazu turistů v Javoříčku. 

Také roku 1958 bylo uspořádáno jen několik výletů do litovelského 
okolí pro žáky škol v rámci nové akce „100 jarních kilometrů“. Tato akce 
byla zpočátku hlavní a takřka jedinou aktivitou turistického oddílu Tatra-
nu. V roce 1959 se turisté zúčastnili krajského srazu v Horní Lipové, kde 
25 chlapců a děvčat dostalo odznaky za splnění úkolů soutěže „100 jar-
ních kilometrů“. V Gramozávodech ale již tehdy souběžně existoval 
turistický oddíl zaměřený spíše na náročnější turistiku dospělých, hlav-
ním organizátorem zde byl Svatopluk Rieger. 

Odbor turistiky Tatranu pod vedením Miroslava Tomana se v roce 
1960 věnoval především organizaci vycházek školní mládeže v rámci 
akce „100 jarních kilometrů“, zasloužil se o vybudování noclehárny  
v sokolovně. V roce 1960 se turisté zúčastnili krajského srazu v Karlově. 

Po zapojení skupiny zaměstnanců Tesly se Svatoplukem Riegrem, 
Ladislavem Roubíčkem a Lubomírem Šikem se odbor začal více věnovat 
i turistice dospělých a uskutečnil řadu turistických zájezdů na naše hory. 
V srpnu 1963 se litovelští turisté zúčastnili celostátního srazu ve Svratce. 
Odbor turistiky získal jako první v jednotě za úspěšnou činnost titul 
„Vzorný oddíl ČSTV“.  

V roce 1964 už převažovala turistika dospělých, mimo akce „100 jar-
ních kilometrů“ zaměřené na mládež, zorganizoval odbor zájezdy na 
Hrubý a Nízký Jeseník, Vsetínské vrchy, Javorníky, Vysoké Tatry, Be-
lanské Tatry a Vizovické vrchy. V červnu 1964 byli litovelští turisté 
účastníky celostátního srazu na Geravách. Celkem uskutečnil odbor 41 
akcí, v nichž bylo zapojeno na 300 osob. Značkařské činnosti byly věno-
vány tři neděle a vyznačeno 26 km cest.  

Z vícedenních cest v dalších letech lze vzpomenout roku 1965 Pálav-
ské vrchy a o prázdninách týdenní putování po Krkonoších, roku 1966 
Javorníky. Mimořádnou akcí byl zájezd turistického oddílu 22. 7. - 6. 8. 
1966 přes Rakousko do Jugoslávie. Tyto oblasti byly dosud stále zařazo-
vány mezi státy nepřístupné „kapitalistické ciziny“. Jen kolektivní zájezd 
organizované turistiky získal výjimku odměnou za titul „vzorný oddíl“. 
Tradicí oddílu se už staly jarní cesty v době kolem 9. května, roku 1967 
Súlovské skály, 1968 Velká Fatra, 1969 Chočské pohoří. V té době měl 
turistický odbor 42 členů. Odbor turistiky ještě na počátku sedmdesá-
tých let vedl Miroslav Toman, zemřel v únoru 1972 v 51 letech.  

Samostatnou oblastí je historie Klubu mladých turistů v letech 1966 až 
1972, zaznamenaná ve stati o skautingu.   

L. Šik, redakčně kráceno, další část v 7. čísle Litovelských novin 

Z historie Klubu českých turistů - 100 let turistiky v Litovli 

100 LET TURISTIKY  
V LITOVLI  

výstava k založení KČT 
 

Otevřeno:  

čtvrtek 2. června 2011  

8 – 15 hodin 

pátek a sobota 3. - 4. června 

2011  

8 – 18 hodin 

vernisáž: 

středa 1. 6. v 17 hod. 



V předjarním období se naše Základní škola a Dětský domov v Lito-
vli s předstihem připravují na blížící se „sportovní sezónu“. Začínají 
přípravy na orientační závod v CHKO Litovelské Pomoraví, na prestiž-
ní soutěž základních škol praktických – Atletický čtyřboj a v neposlední 
řadě na dopravní soutěž mladých cyklistů. Přestože všechny tyto spor-
tovní aktivity jsou stejně důležité, Běh Litovelským Pomoravím je naše 
srdeční záležitost a všichni se na tuto megaakci těšíme. Ředitel závodu 
Mgr. Pavel Matoušek věnuje přípravě mnoho času a vždy překvapí 
novými nápady a novými disciplínami. 

Každoročně pořádáme školní kolo a následné regionální kolo z mno-
ha důvodů v dubnu – v březnu je ještě zima a nevhodný terén v lese, v 
květnu už je zase pozdě kvůli komárům; vše ovšem záleží na vývoji 

počasí. Školní kolo letos proběhlo 19. dubna. Všichni žáci byli podle 
věku rozděleni do kategorií mladších žáků a starších žákyň a žáků. 
Malé děti plnily cestou po vyznačené trase na Doubravce úkoly na čty-
řech stanovištích, starší děti měly podstatně delší trasu a více úkolů, 
celkem na sedmi stanovištích. V mladších žácích zvítězilo družstvo ve 
složení S. Čecháková, M. Suchoňová, Frant. Putna a R. Vystrčil. Vítěz-
né družstvo starších žákyň: Š. Smékalová, P. Suchá a J. Langerová, 
starších žáků: J. Lang, D. Škop a Frant. Černý. 

Regionální kolo Běhu Litovelským Pomoravím bylo stanoveno na 
středu 27. dubna 2011. Bohužel počasí ze začátku týdne poněkud zkla-
malo, proto jsme tento termín zrušili a přesunuli na čtvrtek 5. května. 
Pozvánku na závody přijaly všechny zvané školy, což samo o sobě 
svědčí o velké oblibě orientačního závodu. Naši kolegové z ostatních 
škol přijíždějí vždy s očekáváním, co jsme si pro ně připravili nového a 
smekají pomyslný klobouk před fantazií organizátorů a oceňují vyso-
kou kvalitu závodu. Ani letos jsme je nezklamali. Z deseti disciplín 
bylo 5 zcela nových a 2 novelizované. Nechybělo ani milé překvapení 
v podobě zavedení nové tradice udělování putovního poháru pro druž-
stvo vítězné školy. 

Na závody se dostavilo celkem 7 základních škol: prof. Z. Matějčka 
Olomouc, prof. Z. Matějčka Olomouc – Bělidla, Uničov, Šternberk, ZŠ 
a DD Zábřeh, SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov a samozřejmě naše litovelská 
škola. 14 tříčlenných družstev – 7 dívčích, 7 chlapeckých – absolvovalo 
vyznačenou trať v lese Doubrava dlouhou cca 5 km. Různorodé úkoly 
dokonale prověřily kondici žáků, jejich fyzičku, ale také jejich smysly, 
nápaditost a pohotovost. Pro zajímavost uvádím nově zařazené disciplí-
ny: „Překonání vzdálenosti na kartonech s pet lahvemi“ „Slalom mezi 
kužely s tyčkou a pingpongovým míčkem“ „Naplnění kýble vodou 
pomocí pet lahví“ „Kolečka a jízda zručnosti naslepo“ „Překonání pře-
kážky (využity pneumatiky)“. Všechna družstva šťastně dorazila do cíle 
a po spočítání časů se mohly vyhlásit výsledky. V kategorii dívek vy-

hrála 1. místo hlídka ZŠ prof. Z. Matějčka, na 2. se umístila ZŠ 
Šternberk a na 3. ZŠ a DD Zábřeh. V kategorii chlapců 1. místo obsadi-
li chlapci ze ZŠ Uničov 2. ZŠ, DD a ŠJ Litovel, 3. místo ZŠ Šternberk. 

Prvním držitelem „Putovního poháru Běhu Litovelským Pomoravím“ 
se stala ZŠ Šternberk. Už nyní mají v plánu vyhrát putovní pohár ještě 
2x za sebou, aby jim už zůstal, ale my budeme připraveni je porazit. 

Běh Litovelským Pomoravím si i letos zachoval svou vysokou kvali-
tu. O tom, že soutěž žáky baví, svědčí i fakt, že přes náročnost disciplín 
a místy náročný terén, který připravilo deštivé počasí, bojovali všichni 
s plným nasazením. Jako vždy se ukázalo, že žáci jsou schopni vzájem-
né tolerance, spolupráce, jsou ochotni si pomoci a podpořit se navzá-
jem. Proto budeme pokračovat v organizování tohoto závodu i v dalších 

letech, protože má smysl. Děkujeme všem zúčastněným závodníkům za 
ukázku obdivuhodných výkonů a vzorného chování v souladu s příro-
dou. Děkujeme také všem kolegům za pomoc při organizaci a na všech-
ny se těšíme zase za rok na stejném místě!      Mgr. Marcela Opletalová 

SPORT  SPORT  SPORT  

Běh Litovelským Pomoravím – závod s tradicí 

Pokračování cestopisu DĚJINY MI DAJÍ ZA PRAVDU - KUBA 

PROSINEC 2010 najdete v dalším vydání Litovelských novin. 

Výstava 100 let hasičů v Litovli 

Slavnostní vernisáží byla v sobotu dne 21. května 2011 zahájena  

v prostorách městského muzea výstava 100 let českého hasičstva  

v Litovli. Hasičské odpoledne na náměstí Přemysla Otakara se konalo 

tentýž den. Přesně ve 14.00 hodin, kdy měla být akce na náměstí zahá-

jena, se spustila bouřka s deštěm a hromobitím. Naštěstí se přehnala a 

hasičské odpoledne mohlo začít. 

Posadit se do hasičského auta - to vždy nejvíce nadchne děti. Foto dole. 

„Kolečka a jízda zručnosti naslepo“ – jednomu závodníku (řidiči) se 
zavázaly oči, druhý si sedl do stavebních koleček a byl vezen slalomem 
po vytyčené trati. Sedící musel slovně řidiče navádět, aby trať úspěšně 
projeli tam i zpět. Každý člen družstva musel jednou být jako řidič.  
(U této disciplíny bylo pro některé jedince velmi překvapující, že 
„vlevo“ bylo na úplně jiné straně, než si doteď mysleli.) M.O. 

Z vernisáže výstavy: Význam hasičských jednotek, tady na Lito-
velsku zejména pro důležitou pomoc při povodních, ocenil ve svém 
slovu starosta města Ing. Zdeněk Potužák. Na vernisáži mimo jiné 
promluvili plk. Ing. Karel Kolářík – ředitel Hasičského záchranného 
sboru Olomouckého kraje, npor. Bc. Petr Höchsmann – velitel požární 
stanice Litovel (na fotu vpravo) a Josef Vlček – bývalý zaměstnanec 
HZS Olomouckého kraje. 

Výstava v 1. poschodí litovelského muzea bude přístupná do 30. 
října ve dnech středa - neděle od 9.00 do 17.00 hodin (v říjnu do 16.00 
hodin). Zvou Vás pořadatelé - Muzeum Litovel ve spolupráci s Hasič-
ským záchranným sborem Litovel.                               Text a fota: J. M. 



SPORT  SPORT  SPORT  

Střední průmyslová škola  

a Obchodní akademie 

Uničov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní 164, Uničov 783 91 

Telefon: 585 087 531  

unicprum@unicprum.cz 

Internet: www.unicprum.cz 

v y h l a š u j e  

2 .  k o l o  P Ř I J Í M A C Í H O  Ř Í Z E N Í  

Obor: STROJÍRENSTVÍ 

Zaměření:  Počítačová podpora strojírenství 

Finance a podnikání 
Přihlášku lze stáhnout z internetových stránek.    

Nebojte se studia tohoto oboru.  

Studium není těžké, zvládnou ho i děvčata! 

Vzdělání s výbornou perspektivou  

na trhu páce! 

 

PROVOZOVNA  

PŘESTĚHOVÁNA!  

SÍDLÍ V LITOVLI  

NA JAVOŘÍČSKÉ ulici 1313/6a.  

TEL. 585 154 631 MOB. 724 158 043 

6.,7.,8.,a 9. číslo  vydat, KONČÍ 

783 22 OLBRAMICE 49 

TEL.: 724 102 802 

E-mail: ro-mann@seznam.cz 

KOMINICTVÍ 
6. A 7 VYDAT, KONČÍ 

Letecká na kuželně 

Tradiční koulení o ceny pro veřejnost zvané 
LETECKÁ na kuželně Modrá hvězda navští-
vilo bezmála 40 občanů. Den 8. května si 
zpříjemnili procházkou po Staroměstském ná-
městí a sportovním výkonem. Těší nás, že i 
když se akce koná pouze jednou za rok, tak je 
vždy hojně navštěvovaná. Pro ty, kteří se 
umístili na předních místech, se našlo i nějaké 
ocenění. Poskytli nám je sponzoři z Litovle a 
okolí, mnohokrát jim za ně děkujeme.  

 
Ve dnech 6. - 8. května 2011 jsme byli po-

zváni našimi kamarády na návštěvu do Dráž-
ďan – Radebeulu. V rámci návštěvy jsme 
sehráli přátelské utkání, ve kterém jsme bohu-
žel prohráli o 173 kuželek. Po ukončení utkání 
jsme navštívili národní park Saské Švýcarsko, 
kde jsme prošli Kosím údolím s výšlapem přes 
Švédské díry (pásmo strží s asi 700 schody) až 
na Bastei (shluk skalních věží). Tady jsme se 
mohli kochat překrásnými výhledy z mnoha 
terasových vyhlídek                  Kamil Axmann 

Minitoulky 
a 

Dětský den 

Dobrou sezónu zakončili v květnu házenkáři 
Tatranu Litovel v 1. lize muži i 2. lize starších 
dorostenců. 

Prvoligový tým mužů se podařilo po gene-
rační obměně již během loňského ročníku sta-
bilizovat, a tak měli trenéři Zdeněk Sléha a 
Libor Šmíd dobré základy pro svou práci. Pozi-
tivní je, že tým je až na jedinou výjimku tvořen 
z odchovanců litovelské házené. Po podzim-
ních bojích byl tým se 7 výhrami z 11 zápasů 
dokonce na 2. místě prvoligové tabulky. Na 
jaře se však musel vypořádat s horším rozloso-
váním a těžkými zápasy. Start do odvet byl 
výborný, muži dovezli výhru z derby v Kostelci 
na Hané a doma si poradili s lídrem soutěže ze 
Šumperka. Potom však přišla série zmiňova-
ných těžkých utkání s týmy srdnatě bojujícími 
o záchranu v soutěži - z 5 utkání litoveláci 
získali jen 2 remízy. I přesto tým zůstával až do 
posledního kola v bojích o přední pozice, neboť 
první liga byla letos nesmírně vyrovnaná. Po-
slední prohra v Karviné však znamenala až 
konečné 6. místo s 24 body za 11 výher, 2 re-
mízy a 9 porážek. Na vítězný celek TJ Šum-
perk však naši házenkáři ztratili jen 4 body. 

Oporou v brance byl Michal Baránek, jehož 
úspěšnost zákroků se pohybovala přes 40 %. K 
nejlepším obráncům patřili Michal Havlíček, 
Tomáš Hanák a Zdeněk Kuchař, v útoku byli 
úspěšní David Barabáš, Tomáš Macek, Jiří 
Číhal a opět Zdeněk Kuchař. Hned pětice střel-
ců se dostala nad hranici 70 branek: David 
Barabáš (80), Jiří Číhal (79), Josef Pohlmann 
(75), Jakub Schmalz (73) a Tomáš Macek (70).  

Pro příští sezónu by měl tým zůstat ve stáva-
jícím složení, navíc bude doplněn hráči 
z dorostu a pravděpodobně také kvalitními 
hráči z blízkého okolí. 

Starší dorostenci pod vedením trenérů Vili-

ama Sitára a Petra Filipa dosáhli ve 2. doroste-
necké lize na 3. místo. Ve 22 utkáních nasbírali 
výborných 33 bodů za 16 výher, 1 remízu a 5 
proher. Na suverénní dvojici - vítězný Zlín i 
druhý Cement Hranice - ztratili 7 bodů. Kvalit-
ními výkony a s velkým výkonnostním pokro-
kem byl v brance oporou David Krejčí. Z hráčů 
v poli byla nejvýraznější trojice spojek Matěj 
Konšel, Jan Gottfried a Jan Šmíd. První dva 
jmenovaní byli také nejlepšími střelci družstva. 
Gottfried se 150 a Konšel se 133 brankami se 
také vešli do desítky nejlepších střelců soutěže. 
Skvělé výkony, které jsou příslibem pro další 
roky, předváděli dále pivot Petr Aleš a křídla 
Miroslav Nedoma, Jan Albrecht a Jan Sléha. 
Další mladí hráči ještě potřebují sbírat zkuše-
nosti. 

B-tým mužů, žákovská i miniházenkářská 
družstva zakončí svoje soutěže až během červ-
na, jejich hodnocení přineseme v dalším čísle 
Litovelských novin. 

Oddíl házené Tatranu Litovel děkuje svým 
příznivcům za podporu v domácích i venkov-
ních zápasech. Kapacita litovelské sportovní 
haly byla během letošní sezóny často nedaleko 
ke svému naplnění. Největší návštěva za něko-
lik posledních let byla při vítězném souboji 
mužů se Šumperkem, na který zavítalo celkem 
357 diváků. S průměrem kolem 250 diváků na 
utkání převyšují naši příznivci i některé extrali-
gové týmy a patří na absolutní špici v 1. lize 
společně s diváky z Nového Veselí. Již teď se 
všichni můžeme těšit na konec září, kdy se opět 
rozeběhne házenkářský kolotoč nového ročníku 
2011/2012. 
Kompletní informace z házené Tatranu Litovel 
naleznete nyní na nové adrese: 

          ww.hazena.tatranlitovel.cz 
           Radovan Šimek 

Ohlédnutí za házenkářskou sezónou 

Milí čtenáři, soutěž končí. Vyčerpali jsme 

záběry na detaily architektury, které jsou pro 

každého občana při troše všímavosti zapama-

tovatelné. Jistě by se našla řada dalších, ty ale 

jsou spíše pro znalce historie města. Posled-

ním výhercem soutěže je Lenka Svobodová z 

Prahy. Blahopřejeme!!! 
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Lokalita: Severní II, zahájení výstavby 2011,  

1. etapa: 15 byt. jednotek, 7 garáží. Min. fin. vklad: byt 3+KK od 550 tis. Kč,  

2+KK od 358 tis.Kč bez nutnosti dokládat příjmy!! informace: www.litovelbyty.cz,  

tel.: 585 004 449 (OSBD Olomouc), 585 153 250 (MěÚ Litovel) 

NEVÁHEJTE, VYBÍREJTE RYCHLE, již 80 % bytů a 85 % garáží zam-

luveno! Bez dostatečného počtu smluvně rezervovaných bytů není možné zahájit výstavbu! 

NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA V LITOVLI 
VYUŽIJTE SOUČASNOU NIŽŠÍ SAZBU DPH! 

S.E.P. – reality NABÍZÍ: 
Tel: 585 342 086, 723 463 834 

Poděbradova 751, 784 01 Litovel 

WWW.SEPREALITY.CZ 

 prodej bytu 3+1 v Litovli, P/OV, 72 m2, zvýše-

né přízemí, plast. okna, balkón (lodžie), sklep. 

Cena: 1.102.500 Kč 

 prodej bytu 3+1 v Litovli, C/OV, 74 m2, 2. 

patro, balkón, bez výtahu, 2x sklep. Cena: 
1.150.000 Kč 

 prodej bytu 1+0 v Litovli, P/OV, 24 m2, 4. pa-

tro, výtah, bez balkónu, sklep. Cena: 595 tis. Kč  

 pronájem obchodu v Litovli (blízko nám.), 

přízemí, 75 m2, volný ihned. Nájem 6 tis. Kč + 
energie 

 pronájem nebytových prostor v Litovli, 68 m2, 

1. patro, volný dle dohody. Nájem 5 tis. Kč + 

energie 

 prodej pozemku v Litovli, 809 m2, určený pro 

výstavbu RD s nutností zřídit inž. sítě (cca 550 
tis.), cena: 470 tis. vč. projektu + zřízení IS 

ČÍSLO 6.  

KONČÍ 

 
Stihněte to ještě před zvýšením DPH!!! 
    Sleva na zakázkovou výrobu nábytku 15 %  
     + dárek ke každé zakázce nad 80 000 Kč 

Nabízíme široký výběr materiálů, kování a doplňků.  
Dále nabízíme typizované kuchyňské linky 240 cm + dřez zdarma!!! (11 760 Kč) 

Na výběr ze třech barevných odstínů dvířek a ze třech dekorů pracovních desek  
Ke každé typizované kuchyni lze dokoupit různé typy potravinových skříní 

   v libovolné šířce i délce, zástěnu i jiné doplňky (osvětlení, úchytky…) 

Kvalitní česká výroba, skříňky jsou dodávány ve složeném tvaru!! 

 Veškeré informace a objednávky přímo ve studiu: 
 Karel Kovařík K-design s.r.o. Jungmannova 7, Litovel 

 Sídlíme v RHB Rybka Litovel‚ (tel: 775 762 901)   www.k-design.cz 

K-design 

PRODÁM byt 2+1 v OV na ul. Novosady 

v Litovli. Samostat. pokoje, 52 m2. Dům je 

zateplen s novými plastovými okny. Cena 

790 tis., Tel.: 608 756 600  

Jízda parním vlakem 
ke 125 letům tratě Červenka - Litovel 

11. 6. 2011  Odjezdy: 

Červenka   9.16  

Litovel město  9.28 

Litovel předm.  9.50 16.30 18.30 

Mladeč  10.54 17.30“ 19.30“ 
         Z Mladče zpět do Lit. předm.“ 

Litovel předm. 11.42 

Myslechovice 11.49 

Cholina  11.55 

Senice na Hané 12.07 

Kostelec n. H. 12.54 

Prostějov  13.36 

Olomouc hl.n. 14.47 

Olomouc město 14.56 

Senice n.H.  15.42 

Litovel předm. 15.58 hodin 

http://noviny.litovel.eu/
http://www.sepreality.cz/
tel:775762901



