
Z obsahu: 

Píše se rok 1899. Po památných obecních 

volbách, které v česko-německé Litovli poprvé 

vyhrála česká strana, byla novým obecním 

výborem v čele se starostou Vácslavem So-

chou jako prioritní pro město a okolí uznána 

potřeba české střední školy. Záměr postavit 

novou školní budovu finančně podpořili zá-

stupci rolnických i městských podniků. Do 

Fondu pro českou reálku přispěli jednotlivci i 

spolky z širokého okolí.  

Slavnostně bylo vyučování na niţší reálce 

v Litovli zahájeno školním rokem 1901/1902. 

Ke studiu nastoupilo 45 studentů třídy primy, 

tříčlenný profesorský sbor řídil první ředitel 

reálky dr. František Nerad. 

Za velkého zájmu celého Litovelska byla 

v letech 1902-1904 vybudována krásná novo-

renesanční školní budova podle návrhu profe-

sora brněnské techniky architekta Josefa Bert-

la. Jako naprosto unikátní byla škola uprostřed 

parků roku 1991 vyhlášena kulturní památkou. 

Zaměříme-li se na posledních deset let gym-

názia, byl pro jeho rozvoj důleţitý vstřícný 

přístup Města Litovel, vedeného starostou 

MVDr. Vojtěchem Grézlem, které nechalo 

opravit budovu (fasáda, vnitřní dlaţby aj.) a 

vybudováním nové školy (dnešní ZŠ Vítězná) 

ukončilo mnohaleté tísnění základní školy a 

gymnázia v jedné budově. Počínaje školním 

rokem 2002/2003 začala postupná rekonstruk-

ce vnitřních prostor školy. Nově zrekonstruo-

vaná aula začala slouţit nejen k výukovým 

potřebám, ale začaly se zde realizovat koncer-

ty nově vzniklého gymnaziálního pěveckého 

sboru Palora, přednášky, projekty a jiné aktivi-

ty. Současně se také stala, spolu s prostorným 

schodištěm, Galerií G – ojedinělou výstavní 

síní, kde se uskutečňují vernisáţe nejen pro 

studenty gymnázia, ale také pro litovelskou 

veřejnost. Většina vystavovaných obrazů či 

fotografií není jen čistě kulturním záţitkem, 

ale poněkud netradičně, nově a zajímavě dopl-

ňuje dlouhodobou koncepci školy zaměřenou 

na popularizaci vědy a seznamování studentů 

s našimi významnými osobnostmi z rozmani-

tých oblastí. 

Nejen cílevědomá modernizace budovy a 

jejího vnitřního vybavení, ale i mnohé kon-

cepční změny v organizaci výuky jsou charak-

teristické pro posledních deset let ţivota školy. 

Motto školy Non scholae, sed vitae discimus 

(Senekovo volně přeloţené heslo – Ne pro 

školu, ale pro život se učíme) se snaţíme co 

nejlépe naplňovat.  

Navázali jsme spolupráci s Přírodovědeckou 

fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, 

především v oblasti práce s nadanými ţáky a 

přípravy budoucích učitelů přírodovědných 

oborů, a stali se Fakultní školou Přírodovědec-

ké fakulty UP Olomouc. 

V dubnu 2009 byla naše škola jako jediná 

střední škola na střední Moravě zařazena do 

Sítě přidruţených škol UNESCO. 

Nepodceňujeme podchycení nadaných ţáků 

a rozšiřujeme spolupráci se společností Mensa 

ČR a Institutem pedagogicko-psychologického 

poradenství Praha. 

Je těţké v několika řádcích zachytit např. 

dlouhodobou práci pedagogů, která od školní-

ho roku 2005/2006 navíc přinesla statut pilotní 

školy pro ověřování nového pojetí gymnaziál-

ního vzdělávání. 

Váţíme si ocenění Talent olomouckého 

kraje, které jsme získali za péči o talentované 

studenty a za podporu nutnou k dosaţení jejich 

úspěchů v soutěţích a olympiádách. 

Účast studentů v mezinárodních projektech, 

jejich úspěchy v oborových soutěţích, tradičně 

vysoká procenta přijatých na vysoké školy (80 

aţ 98 %) a mnoho dalších úspěchů provází 

gymnázium v prvním desetiletí 21. století. 

Touto cestou děkuji všem kolegům pedago-

gům i ostatním zaměstnancům školy za jejich 

píli a snaţení. Bez jejich obětavé práce by 

dobré výsledky školy nebyly moţné. 

Současně děkuji zástupcům Olomouckého 

kraje, Města Litovel, podnikatelským subjek-

tům, sponzorům, rodičům i absolventům ško-

ly, kteří projevují trvalý zájem o rozvoj Gym-

názia Jana Opletala v Litovli.  

   RNDr. Jitka Krausová, Pavla Míčová 

Dne 1. září v 8-12 hod. a 13-16 hod.  
si můžete zdarma a bez objednání     
nechat vyšetřit mateřská znaménka         
v kožní ordinaci MUDr. Ivety Fremlové, 
ul. 1. máje 788, Litovel. 

110 let litovelského gymnázia 
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Ve městě Litovli a místních částech bylo v průběhu 

měsíce srpna zaznamenáno mj. i spáchání těchto činů: 

V době mezi 20 hod. dne 2. 8. a 17 hod. dne 3. 8. vnikl 

dosud neznámý pachatel bez jakéhokoliv poškození 

vstupních dveří do prostoru sklepní kóje panelového domu na ul. 

Gemerská v Litovli, ze které odcizil pánské horské jízdní kolo. 

Dne 3. 8. brzy ráno dosud neznámý pachatel v Litovli na ul. Severní 

rozbil nezjištěným předmětem skleněnou výplň pátých dveří vozidla 

zn. Škoda Fabia a odcizil ze zavazadlového prostoru notebook, plateb-

ní terminály a další drobné předměty. 

V době mezi 20 hod. dne 3. 8. a 10 hod. dne 4. 8. dosud neznámý 

pachatel odcizil ze společné kolárny domu na ul. Gemerská v Litovli 

bez předchozího násilného vniknutí dámské jízdní kolo. 

Dne 9. 8. v době mezi 8 a 16.30 hod. poškodil dosud neznámý pacha-

tel vstupní dveře do sušárny a sklepních prostor domu na ul. Severní    

v Litovli. 

V době mezi 10 hod. dne 9. 8. a 12 hod. dne 10. 8. dosud neznámý 

pachatel poškodil dřevěnou houpačku a její příslušenství v Litovli        

v parku Míru.              Policie ČR 

INFORMACE  2 

Nové radary 

V rámci programu Olomouckého kraje 

nazvaného Dopravně inženýrská opatření 

vedoucí ke zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích v roce 

2011 získalo město Litovel finanční příspěvek na akci Mobilní ukaza-

tele rychlosti pro Litovel. Jejím záměrem je umístit dva kusy mobilních 

měřičů rychlosti na komunikace druhé třídy č. 447 a 449, a tímto ovliv-

nit dodržování nejvyšší povolené rychlosti motorových vozidel jedou-

cích po pozemních komunikacích v katastru města Litovel. Ukazatele 

budou v provozu od září a dle potřeby budou přemísťovány mezi vyty-

povanými místy. Olomoucký kraj přispěl na pořízení přístrojů, jejichž 

cena je 211 920 Kč, částkou 60 000 Kč.     Marek Kučera 

Novinky na hřbitově 

Od začátku srpna jsou na litovelském hřbitově v Chořelicích otevře-

na nově vybudovaná splachovací WC, která nahradila původní suché 

záchody. Toalety jsou volně přístupné v otvírací době hřbitova, tj. od 

května do října v 7-20 hod., od listopadu do dubna v 8-18 hod., a to 

přibližně od jara do Všech svatých (kvůli zamrzání vody je v zimě její 

přívod zastaven). 

Vedle již avizovaného kácení starých dřevin a výsadby nových, které 

se odehraje koncem roku a v roce příštím, bude také hřbitov vybaven 

dalšími lavičkami a odpadkovými koši.             hk 

Na začátku června proběhlo za přítomnosti dotčených občanů jedná-

ní mezi zástupci města a vedením Litovelské cukrovarny, a. s. Na po-

pud obyvatel oblasti v blízkosti cukrovaru hledali možnost, jak zamezit 

nepříjemnému zápachu z kalových polí. Nejobtížnější zápach byl za-

znamenán na barometrickém rybníce za zahradami domů. 

K tomu, jaká opatření byla následně provedena, se vyjádřil ředitel 

cukrovaru Ing. Ivo Mikstein: 

„Čtrnáct dní po schůzce s občany bylo přesměrováno čerpání dešťo-

vé vody z plavicích splavů a ukládky řepy na malou lagunu za chladicí 

věž, kde je lepší prostor pro případný postřik vodní hladiny proti zápa-

chu. Na barometrickém rybníku, kam původně voda natékala, je sucho. 

Bylo provedeno druhé pravidelné sekání trávy na březích a hrázích 

rybníků. Třetí sekání proběhne v září. 

V průběhu vyvážení hlíny z kalových polí byl třikrát proveden po-

střik hlíny WEFANem 2009 dle doporučení doc. Nováka z Palackého 

univerzity v Olomouci. Vývoz kalových polí byl ukončen k 15. 7. 

Byl upraven a zatravněn úsek hliněné hráze na ulici Loštická (vedle 

silnice na Nové Zámky) a tento hliněný val je pravidelně sekán a udr-

žován.  

Po ukončení těžení hlíny již nedošlo k náznakům nespokojenosti 

obyvatel s případným zápachem. Bohužel neukáznění občané stále 

odkládají na dno barometrického rybníka odpady ze svých zahrad 

(postříhané růže, túje, jablka atd.). Udržování travnatých ploch vodní-

ho hospodářství cukrovaru je pro nás nadále samozřejmou povinností.“ 

Protože je boj se zápachem dlouhodobou záležitostí, bude stavu od-

padových vod cukrovaru věnována pozornost i nadále.         red. 

Opatření cukrovaru 

Změny v živnostech 

Podnikatel, který poskytoval nebo zprostředkovával spotřebitelské 

úvěry v rámci živnosti ohlašovací volné ,,Výroba, obchod a služby 

neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, může v této 

činnosti pokračovat, a to až do 31. 12. 2011. Pokud před uplynutím 

této lhůty podnikatel oznámí, že hodlá v provozování činnosti pokračo-

vat a doloží živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění odbor-

né způsobilosti pro živnost vázanou ,,Poskytování nebo zprostředková-

ní spotřebitelského úvěru“, živnostenský úřad provede zápis do živnos-

tenského rejstříku a vydá podnikateli výpis (úkon nepodléhá správnímu 

poplatku). Marným uplynutím této doby oprávnění k poskytování ane-

bo zprostředkování spotřebitelského úvěru zaniká. 

Vzhledem k dalším legislativním změnám jsou stávající podnikatelé 

vykonávající činnost nabízení, poskytování nebo zprostředkování spo-

třebitelského úvěru na základě živnostenského oprávnění povinni spl-

nit nejpozději do 1. 10. 2011 svoji informační povinnost, tj. poskytnout 

své identifikační údaje vůči finančnímu arbitrovi. Tato povinnost vy-

plývá ze zákona č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 229/2002 

Sb., o finančním arbitrovi. Na stránkách www.finarbitr.cz je zveřejněn 

formulář, pokyny a poučení. Subjekty, kterým teprve vznikne živnos-

tenské oprávnění pro uvedenou vázanou živnost, jsou povinny infor-

mační povinnost splnit vždy nejpozději ke dni vzniku svého živnosten-

ského oprávnění.  

Za nesplnění informační povinnosti může být dle zákona o finančním 

arbitrovi uložena pokuta až do výše 1 000 000 Kč. Další informace 

k  problematice poskytne Obecní živnostenský úřad Litovel, Havlíčko-

va 818, Litovel, e-mail: zivnostenske@mestolitovel.cz, popř. sekretari-

at@mestolitovel.cz, tel.: 585 153 246 až 250.      ObŽÚ Litovel 

MĚSTSKÁ TELEVIZE - VYSÍLÁNÍ V ZÁŘÍ 2011 

 
 premiéra: středa 7. 9. 2011 v 18.45 hod. 

   středa 21. 9. 2011 v 18.45 hod. 

 reprízy: denně v  6.45, 11.00, 18.45 a 23.00 hod. 

 

Litovelský INFOkanál (městské televizní vysílání) mohou přijímat 

všichni TV účastníci napojení na kabelovou TV firmy UPC ČR, a. s. 

na kanále S8 (CC 08), v rámci informačního kanálu UPC EXPRESS. 

Jednotlivé příspěvky místní videokroniky jsou volně ke stažení na 

webu města http://infokanal.litovel.eu. Připomínky, názory, nápady, 

náměty, ale i věcnou kritiku týkající se vysílání můžete volat nonstop 

na telefonní záznamník tel. č. 581 003 467. Informace o kulturních, 

sportovních i jiných nekomerčních akcích, událostech a zajímavostech, 

které chcete bezplatně zveřejnit prostřednictvím TV obrazovky ve 

čteném zpravodajství, sdělte telefonicky či písemně na MěÚ Litovel 

tel. č. 585 153 250 (Ing. J. Hlavinka), e-mail: hlavin-

ka@mestolitovel.cz nebo infotv@centrum.cz nejpozději týden před 

uvedením premiéry. 

http://www.finarbitr.cz/
mailto:zivnostenske@mestolitovel.cz
mailto:sekretariat@mestolitovel.cz
mailto:sekretariat@mestolitovel.cz
http://infokanal.litovel.eu/
mailto:hlavinka@mestolitovel.cz
mailto:hlavinka@mestolitovel.cz
mailto:infotv@centrum.cz


15. schůze Rady města Litovel  

konaná dne 4. srpna 2011 

 
 
Rada města Litovel projednala 

a schvaluje: 

 ţe těm občanům místní části 

Nasobůrky, kteří nemají vybudo-

vanou přípojku na veřejný vodo-

vod, bude umoţněno urychlené 

napojení na tento vodovod 

 podání výpovědi ZD Unčovice 

z nájemní smlouvy na pronájem 

části pozemku parc. č. 1076/78 

v k. ú. Litovel o výměře cca 1 ha 

a následně zveřejnění záměru 

pronájmu tohoto pozemku za 

účelem zemědělského hospodaře-

ní za podmínek dle platných zá-

sad města o pronájmu pozemků 

 konání sportovní soutěţe BOBR 

CUP 2011 dne 1. 10. 2011, dále 

souhlasí se zapůjčením vozidla 

UAZ, bezplatným zapůjčením 

areálu koupaliště a bufetu v době 

od pátku 30. 9. 2011 do neděle 

dne 2. 10. 2011, s konáním hu-

dební produkce v sobotu dne 1. 

10. 2011 od 9 hodin do 3 hodin 

dne 2. 10. 2011 a současně udělu-

je výjimku z OZV č. 1/2007 a 

souhlasí s ukončením hudební 

produkce v poţadovaném čase. 

Rovněţ souhlasí s poskytnutím 

pomoci MP Litovel při koordinaci 

dopravy během závodu, s pouţi-

tím loga Města Litovel v tiskovi-

nách soutěţe a s uzavřením příjez-

dové cesty ke koupališti pro osob-

ní a nákladní dopravu v době od 

30. 9. 2011 od 18.00 do 1. 10. 

2011 do 20.00 hodin. 

 konání veřejnosti přístupné 

akce, a to taneční zábavy v sobotu 

dne 3. 9. 2011 od 20 do 2 hodin 

v areálu hřiště v místní části Vís-

ka a současně uděluje výjim-

ku z OZV č. 1/2007 a souhla-

sí s ukončením akce ve 2 

hodiny následujícího dne 

 uzavření Dohody o prove-

dení archeologických prací 

v rámci akce „Stavební úpra-

vy Městské knihovny Litovel 

– přístavba výtahu“, mezi 

Městem Litovel a Národním 

památkovým ústavem Praha 1 – 

Malá Strana, územním odborným 

pracovištěm v Olomouci 

 zapracování do projektu úprav 

ŠJ Studentů také úpravu přilehlé 

uhelny. Současně rada města 

schvaluje podání výpovědi TJ 

Tatran Litovel z pronájmu prostor 

uhelny u ŠJ Studentů. 

 

Rada města bere na vědomí: 

 zpracovanou studii – Výpočet 

hladin akustického tlaku na hřišti 

v Nasobůrkách 

 

Rada města projednala a dopo-

ručuje Zastupitelstvu města 

projednat a schválit: 

 zveřejnění záměru odprodeje 

rodinného domu č. p. 83 v ulici 

Králově v Litovli, který se nachá-

zí na pozemku ţadatelů a je 

v dezolátním stavu, za nabídnutou 

cenu 20 tisíc korun českých 

 zveřejnění záměru odprodeje 

pozemku parc. č. 404/1 ostatní 

plocha/ostatní komunikace, o 

výměře cca 180 m2 z celkové 

rozlohy 2 878 m2, v k. ú. Mysle-

chovice 

 přijetí finančního daru ve výši   

1 188 000 Kč od TJ Tatran Lito-

vel a pouţití této částky na opravu 

házenkářského hřiště v areálu 

Sokolovny. Současně rada města 

schvaluje znění Smlouvy o 

dílo, která bude následně 

uzavřena mezi Městem Lito-

vel a firmou Sportovní podla-

hy Zlín, s. r. o. 

 záměr TJ Tatran Litovel 

investovat 2 200 000 Kč do 

majetku Města Litovel prove-

dením rekonstrukce šaten na 

fotbalovém hřišti 

 v rámci projednávání návrhu 4. 

rozpočtových změn částku 150 

tisíc Kč na pořízení nových auto-

busových čekáren, jeţ budou 

umístěny na autobusovém nádraţí 

ČSAD v Litovli 

 v rámci projednávání návrhu 4. 

rozpočtových změn částku 100 

tisíc Kč na pořízení nové autobu-

sové čekárny a likvidaci stávající 

nevyhovující v místní části Roz-

vadovice 

 v rámci projednávání návrhu 4. 

rozpočtových změn částku 108 

tisíc Kč na vyhotovení 12 ks pod-

chodníkových uličních vpustí (typ 

Radbuza) v ulici Ţerotínově 

v Litovli, v rámci vedlejších ná-

kladů akce Kanalizace a ČOV 

Litovel – dokončení. 

 uzavření Darovací smlouvy 

mezi Městem Litovel a Morav-

skou cestou (Litovelsko - Pomo- 

raví), o. s., jejímţ předmětem 

bude poskytnutí peněţního daru 

ve výši 36 973 Kč (podíl Města 

Litovel ve výši 5 % ze získané 

dotace) 

 uvolnění částky 1 491 000 Kč 

z rozpočtu města na výměnu oken 

a zhotovení nové střechy, včetně 

zateplení stropu, ve východním 

křídle budovy MŠ Gemerská. 

Zateplení by mělo být provedeno 

dle zpracovaného projektu. 

Rada města projednala a nedo-

poručuje Zastupitelstvu města  

schválit: 

 přijetí nabídky OSBD Olomouc, 

se sídlem v Uničově, na odkoupe-

ní pozemku parc. č. 911/2 ostatní 

plocha/ostatní komunikace, o 

výměře 277 m2, v k. ú. Litovel, za 

cenu 200 Kč/m2. Město Litovel 

nemá potřebu vlastnit pozemky 

mezi bytovými domy v této loka-

litě. 

 

Rada města Litovel: 

 bere na vědomí předloţenou 

studii rekonstrukce radniční věţe 

s tím, ţe pověřuje odbory vnitřní 

správy a MHaSI v úzké spoluprá-

ci zjištěním moţnosti získání 

finančních prostředků z jiných 

institucí a zajištěním veškerých 

podkladů k podání těchto poţa-

davků 

 souhlasí s pokračováním původ-

ního záměru rekonstrukce radnič-

ní věţe pro její další vyuţití smě-

řující ke zvýšení aktivity v oblasti 

cestovního ruchu a současně ţádá 

odbor vnitřní správy, aby při pří-

pravě rozpočtu Města Litovel na 

roky 2012 a 2013 počítal s finanč-

ními prostředky na další fázi re-

konstrukce radniční věţe tak, aby 

komplexní rekonstrukce, včetně 

mobiliáře, byla ukončena v r. 

2013. 

 

Rada města Litovel nesouhlasí: 

 s odstoupením firmy Zeelandia 

spol. s r. o. od uzavřené kupní 

smlouvy na odprodej pozemku 

v areálu průmyslové zóny. S fir-

mou bude dále jednáno. 

          Výběr redakce 
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Dne 27. srpna oslavil své 80. 

narozeniny MVDr. Vojtěch Grézl, 
zvěrolékař, celoţivotní myslivec, 

ale především mnohaletý starosta 
našeho města. Rodák z nedaleké 
vesnice Loučka strávil většinu 

ţivota v Litovli, kde se po prvních 
svobodných volbách v r. 1990 stal 
členem Rady města a kde byl r. 

1994 zvolen starostou, jímţ zůstal 
po čtyři volební období aţ do r. 

2010. Díky jeho neúnavné práci i 
vyjednávacím schopnostem došlo 
za uplynulých šestnáct let k mno-

ha pozitivním změnám, na nichţ 
má dr. Grézl nemalou zásluhu.     

Z úspěšných akcí vzpomeňme 
např. postavení nové základní 

školy Vítězná, opravu Svatoján-

ského mostu, obnovu fasád mno-
ha domů včetně radnice a gymná-

zia, které jsou dnes městu ozdo-
bou, vybudování kanalizace a 
plynofikace všech obcí nebo 

vznik průmyslové zóny v Naso- 
bůrkách, díky níţ našla zaměstná-
ní řada místních občanů… Za 

starostování V. Grézla postihlo 
Litovel i několik ţivelných po-

hrom, především povodně v r. 
1997 a tornádo v r. 2004. Bez 
ohledu na zachraňování vlastního 

majetku bývalý starosta neúnavně 
pomáhal postiţeným obyvatelům 

a velkou měrou se následně za-

slouţil o získání dotací, jeţ po-
mohly odstranit následky škod.  

Přestoţe po více neţ šestnácti 
letech práce pro město nyní dr. 
Grézl ve veřejném ţivotě působí 

v menší míře, mnoho lidí o něm 
stále hovoří jako o starostovi. 
Avšak jak pravil John Steinbeck: 

„Umění odpočinku je součástí 
umění práce.“ Ten, po kom na 

světě zůstane dobré dílo, můţe 
být se svým ţivotem spokojený. 

Všechno nejlepší k osmdesáti-

nám a radostné proţití dalších let 

dr. Grézlovi přeje        redakce LN 

MVDr. Vojtěch Grézl se dožívá osmdesáti let  

Prodám byt o dispozici 2,5+1 

s lodţií ve 3. poschodí panelové-

ho domu v Uničově, ul. Nemoc-

niční. Podlahová plocha bytu je 

60,67 m2 + lodţie + sklep. Dům 

je kompletně rekonstruován 

(střecha, zateplení, plastová ok-

na, lodţie, výtah, nové stoupač-

ky). Větší část bytu je vybavena 

nábytkem. Poblíţ veškerá občan-

ská vybavenost, bazén. Cena 

dohodou. Kontakt: 602 348 437 

BLAHOPŘÁNÍ 
28. zá ř í  se doz í vá  85 let pán  
Jaroslav Vydržel z Litovle. 
Hodne  zdřáví  do dáls í ch let 

př eje  
mánz elká Boz ená s řodinou. 

Řešení digitálního TV vysílání 

SATELITY 

PRODEJ A MONTÁŽE 

Bezplatné čes. a slov. programy. 

Z jedné paraboly napojíme 8 TV. 

Hanes SAT, tel.: 776 623 623 



4 ROZMANITOSTI  

Stalo se v Litovli 

výročí na září 2011 
 1. 9. 1871 se ve Vilémově narodil Franti-

šek Kollmann. Poté, co v r. 1910 koupil v 

Litovli dům na náměstí s lékárnou U Dobrého 

pastýře, proslul jako vynálezce četných medi-

kamentů, z nichţ nejznámější se stala mast na 

uchování a růst vlasů a později velmi vyhle-

dávaný a oblíbený prostředek na mírnění 

bolestí, zvaný Salviol. Zemřel 2. 8. 1939 v 

Litovli. 

 6. 9. 1911 se v Odrlicích u Litovle narodil 

profesor Václav Stratil. Po studiích na lito-

velském gymnáziu a na Filosofické fakultě 

Karlovy univerzity se stal učitelem jazyků na 

gymnáziu v Jevíčku. Po válce převzal funkci 

okresního inspektora kultury, ale pak se vrátil  

do školství, nejprve v Břeclavi a od r. 1947    

v Olomouci. Publikoval v regionálním i celo-

státním tisku. Zemřel 9. 4. 1993. 

 6. 9. 1951 byl novým předsedou MNV 

jmenován Leo Paulů. Stalo se tak po rezigna-

ci sedmi členů rady města, včetně dosavadní-

ho předsedy MNV Josefa Skopce. Ti svým 

odstoupením reagovali na zřízení funkce 

politických tajemníků, kteří měli po r. 1948 

dohlíţet na ideologickou spolehlivost vedení 

města. Do Litovle byl tehdy po proškolení 

přidělen ţelezničář Josef Šmakal, a přestoţe 

radní protestovali proti takovému projevu 

nedůvěry, byl 10. 3. 1951 soudruh Šmakal v 

radě slavnostně uvítán. Tajemníci později 

převzali funkci ředitele městského úřadu. 

 V září 1981 byla v ulici Vítězná otevřena 

mateřská škola pro 90 dětí, jejíţ ředitelkou 

se stala Jarmila Dohnálková. Zařízení, posta-

vené v akci „Z“, tak pomohlo vyřešit problém 

kapacity předškolních zařízení v Litovli. 

 15. 9. 1991 zemřel všestranný kulturní or-

ganizátor Jaroslav Kuča. V letech 1946-

1960 byl organizátorem motoristických akti-

vit ve Svazarmu, od r. 1955 vedl úspěšnou 

loutkovou scénu Radost. Roku 1961 nastoupil 

jako metodik v Závodním klubu ROH Tesla, 

v letech 1970-71 zde byl krátce ředitelem. 

 9. 9. 2001 zemřel ve věku 79 let absolvent 

litovelského gymnázia, zaměstnanec ONV a 

všestranný hudebník Miroslav Kuchař (foto 

dole). Působil jako saxofonista, klarinetista a 

houslista tanečního orchestru A. Holoubka, 

později hrál v tanečním orchestru při ZV 

ROH Okresního národního výboru v Litovli, 

jako houslista a violista komorního smyčco-

vého souboru při Domě osvěty a houslista 

orchestrálního sdruţení při hudební škole. 

Lubomír Šik 

Před nedávnem vydaná kníţka litovelského 

historika Vítězslava Kollmanna nazvaná 

Pozdrav z Litovle. Město na starých pohledni-

cích je přibliţně 100stránková publikace se-

stavená z barevných i černobílých pohlednic 

města a okolí z let 1896-1938. V. Kollmann 

se sbírání dobových fotografií, pohlednic a 

vedut (tj. kreseb a maleb věrně zachycujících 

podobu krajiny nebo obce) věnuje několik 

desítek let a jeho sbírka čítá několik tisíc ku-

sů, z toho jen samotných zobrazení Litovle je 

kolem dvou tisíc. Tyto materiály jsou vyuţí-

vány při přípravě dokumentárních filmů nebo 

výstav, slouţí historikům, architektům, ale i 

majitelům domů.  

„Pokud někdo opravuje starou nemovitost, 

nepouţije uţ břízolit jako v 70. letech. Dnes je 

spíš tendence vrátit fasády do původního sta-

vu, jak je dobře vidět třeba na náměstí        v 

Litovli. Jako vzor často slouţí dobové materi-

ály,“ říká autor, který má s opravou vlastního 

historického domu osobní zkušenost. 

Součástí knihy je také bibliografie k tématu 

historie architektury Litovle, která můţe slou-

ţit nejen studentům, ale všem zájemcům o 

tuto problematiku. Ta je jen zlomkem obsáhlé  

bibliografické databáze textů i obrazových 

dokumentů k historii Moravy a Slezska, jiţ 

autor po léta zpracovává. 

K přípravě kvalitní ikonografické publikace 

je třeba mít v oboru rozsáhlé znalosti. Historik 

by měl být schopen určit, z jakého období 

daná pohlednice pochází. „Někdy je letopočet 

na pohlednici uveden. Velmi dobře lze rozlišit 

pohlednice vydané do r. 1905 a po něm. Do té 

doby se totiţ osobní sdělení psalo na první 

stranu k obrázku, na rubu směla být pouze 

adresa. V roce 1905 byla strana pro adresu 

rozdělena na dvě části - šestina patřila sdělení 

pisatele. V r. 1906 to byla čtvrtina strany a od 

r. 1907 aţ dodnes je strana rozdělena na polo-

viny. Chronologicky se dá pohlednice určit 

také podle druhu tisku. Do 1. světové války to 

byly především kolorované světlotisky a lito-

grafické pohledy, pak přišel hlubotisk a od 

konce 20. let 20. století se bromografickým 

tiskem začaly vyrábět černobílé fotografické 

pohlednice, které se různě tónovaly,“ vysvět-

luje V. Kollmann. 

Pozdrav z Litovle je ke koupi přímo u autora 

v realitní kanceláři Dimas na ul. 1. máje 792 

za 200 Kč. Zájemci o ikonografii mohou také 

nahlédnout na následující stránky: 

www.ikonografielitovle.cz 

www.ikonografiemoravy.cz 

www.pohledymoravy.cz.         hk 

Nová ikonografická kniha o Litovli 

Budování kanalizace na Ţerotínově ulici      

s sebou nepřineslo jen komplikace v podobě 

objíţděk a ztíţeného přístupu do domů, ale i 

moţnost archeologického výzkumu v této 

lokalitě. Pracovníci Národního památkového 

ústavu v Olomouci zde díky tomu objevili      

v hloubce 1 m šest ţárových hrobů z období 

kultury luţických popelnicových polí. Navá-

zali tak na podobné nálezy z let 2004 a 1947, 

coţ jim umoţnilo určit přesnější rozsah pohře-

biště z mladší doby bronzové (tj. přibliţně 

kolem r. 1 000 př. n. l.). Vedle keramických 

popelnic se spálenými pozůstatky lidských 

kostí byly v hrobech nalezeny i části nádob 

(šálky, amforovité zásobnice), výjimečně i 

bronzové předměty. Sídliště lidí kultury luţic-

kých popelnicových polí bylo identifikováno 

jiţ v r. 2004 asi 400 m západně od pohřebiště 

v tehdejším meandru řeky Moravy (v oblasti 

dnešní ulice Zahradní). V té době archeologo-

vé na okraji sídliště nalezli také odpadní areál 

s deformovanými zbytky z hrnčířské výroby a 

kousky hrnčířského těsta. 

Jiţ ve středověku bylo ovšem pravěké po-

hřebiště, nacházející se přibliţně v části ulice 

Ţerotínovy od pošty ke křiţovatce s ulicí No-

vosady, narušováno. Podle archeologických 

výzkumů se v polovině 13. století zhruba 

uprostřed současné silnice nacházel téměř 100 

m dlouhý a 1-1,2 m hluboký příkop, který 

mohl případně slouţit i jako palisádový val. 

Je známo, ţe v oblasti Starého města se 

nacházelo sídliště chránící brod na řece Mora-

vě, důleţitý bod na kupecké stezce z Olomou-

ce do Jeseníků. Po zaloţení lépe chráněného 

města Litovle se sem tamní obyvatelé zřejmě 

přestěhovali, avšak jiţ ve 14. století je ve 

zmiňované oblasti ul. Ţerotínovy doloţen 

pravděpodobný výskyt zemědělských usedlos-

tí a obhospodařované půdy. V části ulice od 

křiţovatky s ul. Červenskou dál se zatím našly 

jen doklady novověkého osídlení.      red. 

Archeologické nálezy v Žerotínově ulici 

konzervace keramiky ze žárových hrobů 
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Stalo se ve světě 

výročí na září 2011 
 6. 9. 1791 byl v katedrále sv. Víta v Praze 

korunován českým králem Leopold II., syn 

Marie Terezie, který na český trůn nastoupil 

po smrti svého bratra Josefa II. U této příleži-

tosti se v Praze konala první česká průmyslo-

vá výstava. Leopold II. nesídlil v Čechách, 

ale rozuměl česky. Po jeho smrti r. 1792 ho 

na trůnu vystřídal jeden z jeho 16 potomků, 

syn František I. 

 15. 9. 1821 Kostarika, Salvador, Guate-

mala, Honduras a Nikaragua společně 

vyhlásily nezávislost na Španělsku poté, co 

byly od poloviny 16. století jako španělská 

kolonie spojeny v generální kapitanát Guate-

mala. Tento den je ve většině středoameric-

kých zemí slaven jako státní svátek Den ne-

závislosti. 
 8. 9. 1841 se v Nelahozevsi narodil nejslav-

nější český hudební skladatel Antonín Dvo-

řák. K jeho nejznámějším dílům patří opera 

Rusalka, Rekviem, Stabat Mater, které napsal 

po smrti jedné ze svých dcer, Slovanské tan-

ce, které mu přinesly světovou proslulost, 

nebo Symfonie Z nového světa, již složil za 

svého působení na postu ředitele národní  

konzervatoře v USA a která zazněla po prv-

ním přistání člověka na Měsíci r. 1969. 

 23. 9. 1901 se narodil básník Jaroslav Sei-

fert, který jako jediný Čech získal r. 1984 

Nobelovu cenu za literaturu. Jeho tvorba je 

ovlivněna chudým dětstvím na pražském 

Žižkově, válkou i láskou. Mezi jeho nejzná-

mější díla patří sbírka veršů k Alšovým ob-

rázkům Šel malíř chudě do světa, Maminka, 

Jablko z klína nebo Jaro, sbohem, z níž je i 

následující báseň Září. 
 

Košíky už jsou vrchovaté, 

vy na květy však vzpomínáte, 

když rozpukly a zrůžověly 

a přiletěly první včely. 
 

Tatam je křehká krása jejich, 

žebříky vidíš po alejích. 
 

Na drátě, který teskně zpívá, 

vlaštovka sedí zimomřivá 

a déšť jí stéká po fráčku. 
 

Je září, měsíc pasáčků. 
 

 19. 9. 1991 byla na ledovci v Ötztalských 

Alpách poblíž rakousko-italských hranic 

nalezena neporušená mumie člověka z doby 

měděné (asi 3 300 let př. n. l.), nazvaná podle 

svého naleziště Ötzi. Tělo, které bylo díky 

mrazu jedinečně zachováno, je dnes v Jihoty-

rolském archeologickém muzeu v Bolzanu. 

Umění vládnout 
Tomio Okamura 

 

Je málo lidí, kteří neznají úspěšného podni-

katele a viceprezidenta Asociace českých 

cestovních kanceláří a agentur Tomio Okamu-

ru. Tento rodák z Tokia a po mamince z Bys-

třice pod Hostýnem je autorem již druhé velmi 

zajímavé knihy z prostředí české politiky a 

společnosti. 

Jaký je problém politiků dnešní doby? Jak 

získat hlasy voličů. Bohaté strany najímají 

experty na marketing a public relation, platí 

drahé zahraniční reklamní agentury s jediným 

cílem – získat hlasy, a tím i politickou moc. 

Politika směřuje k získání moci, nikoli k její-

mu nejlepšímu využití. Politici nemají vize ani 

ideje, kromě jediné – vyhrát volby a sestavit 

vládu. Politika není nic špinavého, špinavý 

může být jen politik. Politika je správa věcí 

veřejných a měla by být odpovědností každé-

ho z nás. Volební systémy, dobrá vláda, justi-

ce a policie, problémy v EU, náboženství a 

víra, ekonomika, práce, demokracie - to jsou 

hlavní témata této knihy. Okamura zde před-

stavuje svůj pohled na společnost a směr, 

kterým by se měla ubírat, a srovnává politiku 

s podnikáním. Překvapivé, ale logické závěry 

čtenáře doslova šokují a vy zjišťujete, že myš-

lenky, které nám Tomio Okamura předkládá, 

jsou staré a známé, jen jsme si je neuvědomili, 

nebo je dokonce zapomněli. 

Doporučuji tuto knihu každému, komu není 

lhostejný osud této země. 

Petr Linduška 

Kniha na tento měsíc 

Zdroj obrázku: www.exploringtheglobe.com 

Začátkem září vychází životopisná kniha 

Jan Opletal - známý, či neznámý hrdina. 

Napsala ji Marie Turková, studentka 2. roč-

níku Gymnázia Jana Opletala v Litovli.  

Hlavním autorčiným záměrem bylo přinést 

nové poznatky o Janu Opletalovi, které zís-

kala prostřednictvím výpovědí dosud žijících 

pamětníků, a především seznámit veřejnost  

s jeho osobností. S touto prací zvítězila v 

okresním i krajském kole středoškolské od-

borné činnosti a v celostátním kole obsadila 

9. místo. Také za tyto úspěchy byla autorka 

nominována na cenu Litovelské naděje.  

Knihu vydává u příležitosti 110. výročí 

založení litovelského gymnázia. V rámci 

oslav, které se budou konat 10. 9., proběhne 

v budově školy veřejná beseda s autorkou a 

pamětníky, kde si zájemci budou moci knihu 

zakoupit. 

 

Ukázka z knihy: 

I přesto, že byl Opletal všestranně nadaný, 

věnoval se studiu i ve svém volném čase. To 

dokazuje fakt, že po celé tři roky ve svém 

osobním volnu docházel na laboratorní cvi-

čení z chemie. Ing. Kroužek, který ho učil 

chemii, matematice, zeměpisu a chemickým 

laboratorním cvičením, konstatoval, že Jan 

Opletal byl bez pochyby jedním z nejlepších 

a nejschopnějších studentů, jaké kdy učil. 

Zájem o chemii pramenil z jeho dalších plá-

nů, studovat medicínu. Jeho ideálem bylo 

bojovat s nemocemi v laboratořích, právě 

tak jako jeho vzor Pasteur. Chtěl také léčit 

chudé lidi zdarma jako jeho pozdější mece-

náš a přítel MUDr. Strava v Nákle. Také 

uvažoval, že pojede do světa, aby mohl na-

čerpat co nejvíce vědomostí, aby vykonával 

své povolání co možná nejsvědomitěji. Gym-

naziální studia ukončil s výborným prospě-

chem 19. června 1934. Na vysvědčení měl 

z jedenadvaceti předmětů samé výborné, jen 

jedinou dvojku z německého jazyka, a to 

pravděpodobně jako protest proti německé 

rozpínavosti. V té době ještě doznívala světo-

vá hospodářská krize a v Německu se poma-

lu dostával k moci fašismus.    M. Turková 

Kniha o Opletalovi 

Litovelské noviny hledají svého autora ko-

miksu - krátkého kresleného příběhu nebo 

série příběhů. 

 

Téma: 

● aktuální události v Litovli (glosy)  

● črty z historie města Litovle 

● případné libovolné téma 

 

Zadání:  

● černobílá kresba na tvrdý papír, resp.       

    karton 

● rozměry: délka 19 cm, výška cca 4 cm    

   (rozdělit na 3, 4, nebo 5 polí), 1-2 řádky  

 

Vyhodnocení:  

Nejlepší práce budou otištěny v Litovel-

ských novinách, případně bude navázána 

dlouhodobější spolupráce s autorem. Autoři 

oceněných prací nadto získají celoroční před-

platné Litovelských novin a odměnu z rukou 

vedení města. 

 

Dokdy a kam: 

Práce zasílejte do 20. října 2011 na adresu 

redakce Litovelských novin. 

 

Těšíme se na Vaše nápady. 

Nakresli komiks! 

Oficiálně začínáme činnost ve 2. pololetí 

akcemi měsíce září. Ve středu 14. 9. se po 

delší přestávce sejdeme na schůzce seniorů 

v jídelně DPS. Zážitků z léta bude víc než 

dost a postěžovat si ostatním bude jistě patřit 

k folkloru setkání. Jménem Městského klubu 

zveme na další pořad Hanácké ambasády ve 

středu 21. 9. do Koncertního sálu MK od 18 

hodin. Už jsme ani nedoufali, že se najdou 

finance na osvědčený program „Seniorské 

cestování s Olomouckým krajem“, ale nako-

nec jsme získali téměř celý zájezd do Javor-

níku na čtvrtek 29. 9. V programu je návště-

va zámku Jánský vrch, pak oběd, prohlídka 

domu hudebníka Karla Ditterse z Dittersdor-

fu a případně i městského muzea. Sestavili 

jsme rámcový plán naší činnosti na 2. polo-

letí a můžete jej najít v naší vývěsní skříňce 

na Husově ulici nebo na webové adrese: 

www.mestolitovel.eu.         jh 

Ze seniorklubu 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1791
http://cs.wikipedia.org/wiki/Leopold_II.
http://cs.wikipedia.org/wiki/1821
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostarika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Salvador
http://cs.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://cs.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://cs.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nikaragua
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/1841
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Dvo%C5%99%C3%A1k
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Dvo%C5%99%C3%A1k
http://cs.wikipedia.org/wiki/1901
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Seifert
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Seifert
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nobelova_cena_za_literaturu
http://cs.wikipedia.org/wiki/1991
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%96tztalsk%C3%A9_Alpy
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%96tztalsk%C3%A9_Alpy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mumie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Doba_m%C4%9Bd%C4%9Bn%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Doba_m%C4%9Bd%C4%9Bn%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%96tzi
http://www.mestolitovel.eu
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„Těch nápadů, co člověk v hlavě má, co všechno by chtěl udělat, co 

všechno by se ještě dalo. To bych potřeboval žít jednou tolik a být 

opravdu v kondici, abych to všechno mohl vyzkoušet,“ říká Josef Ča-

dík, který podle všeho v kondici opravdu je. V Brně provozuje soukro-

mou Střední školu uměleckomanažerskou, která vychovává např. bu-

doucí produkční, loni založil filmový festival Cinema Mundi, který na 

začátku března přiváží do Brna filmy z různých zemí ucházející se o 

nominaci na Oscara, a již 20 let jezdí po České republice s Kinemato-

grafem bratří Čadíků, který letos poprvé zavítal i do Litovle. 

„S filmem jsem původně nic společného neměl. Učil jsem na pedago-

gické fakultě, odkud jsem po revoluci jako nestraník musel odejít. Práci 

jsem našel jako ředitel Okresní správy kin, ze které jsem měl vytvořit s. 

r. o. Úkol jsem splnil, pořídil si maringotku, a protože se tehdy rušila 

kina, koupil jsem si z jednoho z nich vybavení a s bratrem jsme začali 

promítat u nás na Vyškovsku. Kdyby ale v roce 1997 nepřišly povodně 

na Moravě, asi bychom tu dnes nestáli. V roce 1998 bylo výročí 100 let 

českého filmu a zároveň 80 let od vzniku Československa. Takže jsme s 

českými filmy objeli celou zem, od Bratislavy po Prahu, a získané pení-

ze jsme věnovali postiženým povodněmi. Od té doby každoročně výtě-

žek z dobrovolného vstupného darujeme potřebné organizaci, např. 

Pomozte dětem. Mnoho let jsme měli zisk půl milionu. Letos jde počasí 

proti nám, ale troufám si tvrdit, že bychom mohli zvládnout i 300 tisíc,“ 

rozpovídal se Josef Čadík, který má organizaci kinematografu na sta-

rosti téměř sám. Denně tak dohlíží na všechny maringotky, které od 30. 

6. do 1. 9. křižují po třech trasách Českou republiku, aby se zpravidla 

na čtyři dny zdržely v jednom městě, kde každý den promítají. 

„V pět hodin vstáváme, jedeme tam, kde zrovna stojí kinematograf, 

třeba do Lanškrouna (kde byl kinematograf před Litovlí - pozn. red.), 

tam sbalíme kluky a vyrazíme do dalšího města. Teď se pojedeme do-

mů vyspat a pobýt s rodinou a zítra ráno zase dál - do Nymburka, pak 

do Litomyšle… Ale kluků se běžte zeptat, jak se jim žije v maringotce,“ 

posílá mě šéf kinematografu. 

No tak jdu. Jsem přesvědčená, že spát v maringotce na náměstí musí 

být velmi dobrý zážitek a Zbyněk, Milan a Filip, vysokoškolští studenti, 

kteří kinematograf obsluhují, mi to potvrzují. „Máme tady jen promí-

tačky, v menší části postele a skříně. Sociální zařízení zajišťuje město. 

V Litovli máme k dispozici dokonce i pračku a kuchyňku - to už je 

nadstandard,“ popisuje usměvavý Zbyněk, který spolu s Milanem každý 

večer rozloží plátno s bednami a zajišťuje další manuální práce, zatímco 

Filip je zodpovědný za samotnou obsluhu promítacího zařízení. Josef 

Čadík je stejně jako další posádky objevil na inzerát a kluci si brigádu 

pochvalují: „Pracujeme večer, takže přes den poznáváme okolí, krásy 

měst a odpočíváme. V Litovli se nám líbí, máte velice hezký park.“ 

Jak se ukázalo i u nás, ne vždy je počasí příznivě nakloněno letnímu 

kinu. „Déšť nám nevadí. Když se ale blíží bouřka nebo zvedá vítr, je to 

vždycky adrenalin. To musíme být připraveni, abychom včas sundali 

plátno - je to plachta, a kdyby se do ní opřel vítr, nemuselo by to dopad-

nout dobře. Loni v Děčíně jsme zase promítali na parkovišti vedle Labe 

zrovna v době povodní, takže jsme trochu trnuli, jestli se ráno ještě 

probudíme tam, kde jsme šli spát. Zatím se ale naštěstí nic špatného 

nepřihodilo,“ popisuje své zkušenosti jeden z mladíků. 

Zatímco litovelští diváci ve dnech od 9. do 12. srpna mohli postupně 

zhlédnout Román pro muže, Zemský ráj to napohled, Tacho a Kawasa-

kiho růži, obsluha kinematografu, která na každé štaci promítá tytéž 

filmy, je musí znát už zpaměti. „Nevadí nám to. Když nějaký film vidí-

me popáté, pošesté, už si užíváme, jak ho známe, a společně citujeme 

hlášky, předháníme se, kdo to zná víc nazpaměť,“ usmívá se Zbyněk. 

Aby filmy nezačali brzo citovat i diváci, musí být každý rok obměňo-

vány. Co tedy chystá Kinematograf bratří Čadíků na příští rok? 

„Chci českým divákům představit slovenský film Martina Šulíka 

Cigán. Byl jsem u jeho premiéry v osadě, kde ten film vznikl, takže 

jsem měl možnost se podívat, jak tam cigáni žijí. Docela mě zajímá, jak 

film čeští diváci přijmou. K 70. výročí vypálení Lidic chystáme i film 

Lidice. Taky přemýšlím, že dnes, když už nás lidi znají a máme něja-

kou pozici, začneme vozit i filmy z dřívějších let. Jsem rád, že jsme 

těch 20 let zvládli. Ještě tu digitalizaci musíme obelstít, to je velký 

úkol,“ uzavírá Josef Čadík, muž mnoha zájmů, plánů a aktivit. „Abych 

zvládl všechno, co mě zajímá, musel bych žít desetkrát. Takže to ježdě-

ní s maringotkou, to je nádherný odpočinek.“              hk 

Lidé z maringotek aneb Stíny za plátnem kinematografu 

promítání filmu Tacho na náměstí 

maringotka a její obyvatelé - Milan a Zbyněk 

Gymnázium Jana Opletala a Město Litovel 
si Vás dovolují pozvat 

 

na oslavu 110. výročí založení české reálky 

v Litovli 
 

10. září 2011 
 

 
 

Program 

 

pátek 9. 9. v 17 a 19 hodin  

BEATLEMÁNIE V LITOVLI aneb u toho nesmíte chybět 

koncert PS Palora a jeho hostů v aule gymnázia 

sobota 10. 9. 

09.00  IX. ročník turnaje studentek, absolventek v plážovém  

  volejbale 

10.00  slavnostní zahájení v aule gymnázia 

10.30  hudební matiné (aula) - Otto Orany  

10.30  křest knihy Kalamář života Josefa Bezděčky, absolventa 

  gymnázia (čítárna) 

13.00  vernisáž v hudební kavárně aneb těší se na Vás Iva  

  Hüttnerová a Richard Pogoda (aula) 

17.00  hudebně pohodový festiválek (prostranství mezi GJO a 

  školní jídelnou), vystoupí Iva Kevešová, hudební skupi-

  na Alibaba, Anny Amanatidu, HB Band 

 

 

Po celou sobotu bude probíhat den otevřených dveří. V době oslav 

bude možné navštívit i historicky významné budovy a místa v Litovli. 
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Do 30. října můţete ve výstavním sále Mu-

zea Litovel navštívit výstavu 100 let českého 

hasičstva v Litovli. V sobotu 10. září v rámci 

Litovelských slavností a Dnů evropského 

dědictví bude od 20 do 23 hodin kaţdou půl-

hodinu probíhat ve výstavních prostorách 

muzea doprovodný program k výstavě s ná-

zvem Hasičská muzejní noc. Můţete se těšit 

na komentovanou prohlídku výstavy okořeně-

nou divadlem a módní přehlídkou. Víc nepro-

zradíme. Akci připravila občanská sdruţení 

Muzejní společnost Litovelska a Kirri, o. s.  

Muzeum Litovel připravuje do konce roku 

2011 ještě jednu výstavu s názvem Kuchařky 

– domácí štěstí. Jak uţ napovídá název, zamě-

říme se na domácnost našich maminek a babi-

ček. Obracíme se i na Vás, čtenáře Litovel-

ských novin, s ţádostí o pomoc při tvorbě této 

výstavy. Za zapůjčení, příp. věnování rodin-

ných kuchařských receptů, psaných i tištěných 

kuchařek pro hospodyňky a zejména ručně 

vyšívaných kuchařek s motivem a zpravidla 

rýmovaným textem předem děkujeme. Výše 

uvedené předměty potřebujeme nejpozději do 

30. října. Po tomto datu jiţ nebude moţné 

předměty do výstavy začlenit.            zf 

Aktuálně z litovelského muzea  

V  pátek 16. září 2011   
poř á dájí  unč ovičké  máminky  
v Sokolovně v Unčovicích  

 

DĚTSKÝ BAZÁREK  
 

přodéj dé tské ho obléč éní , bot, koč á řu , 
áutosédáč ék, hřáč ék, potř éb přo dé ti. 

 
Př í jém zboz í : č tvřték 15. zá ř í  16-17 hod. 

  (př í p. dlé dohody) 
Přodéj: pá ték 16. zá ř í  15-19 hod. 
Vy déj zboz í : sobotá 17. zá ř í  16-17 hod. 
  (popř . dlé dohody) 

 
Máminky, ktéřé  čhté jí  přodá vát, áť zboz í  
domá očéní  á oč í slují . Kvu li př idé léní  

č í slá stolu (popláték 50 Kč ) ná s konták-
tujté ná: tél. 605 387 109 nébo  
bazarek-uncovice@seznam.cz 

Info: Bazarek-uncovice.webnode.cz 

Nenechte se rozladit 

Sténě to nikemo nepomuţe! Já mám moc a 

moc takovéch známéch, keři omijó přecházet 

fšecke te přičine s odstupem če s nadhledem. 

E deţ se osobně přeznávám, ţe sám to teda 

pokaţdy nedokáţo! A tak se od nich očim! 

Ono je teho kolekrát okolo nás toze moc, co 

nám nende pod fóse, co nám nende do hlave, 

aţ be si jo člověk okrótil, jak se divi, co nás 

muţe chťa nechťa nasrat. Ale chce to rozvaho 

a klid. Dřiv se tém starostim řikalo torbaci. A 

divéte se, na co sem přešil. Debe to šlo, de-

bech dneská mohl našé stařence če kmocháč-

kovi, co só dávno oţ nad nama, debech jim 

dneská mohl te svy torbaci předloţet, jak mě 

zlobijó ti naši mladi, jak to počasi letos nestoji 

za nic, jak dopadl zas ten fotbál, jak mě kaţdy 

ráno lópe v koleně, jak se dnes o nás všode 

krade - a dál oţ ani nechco pokračovat. Teda 

já vám jistojistě řekno, ţe be nad tém jenom 

mávle rokó! „Senko zlaté,“ - jak mně jináč 

neřekle stařenka - „to só hlóposti, tém se neza-

bévé! Takové je ţevot, s tém nic nenaděláš, 

toš co nad tém bodeš furt lamentovat.“ A měle 

be pravdo! Pravdo pravdóci! A tak jak mě 

nekde neco takovyho popadne, ţe začénám 

ztrácet choť če nálado z teho „okolo“, zebero 

se a zando si meze ledi. Prondo se, abech je 

měl okolo sebe, a popovidáme si anebo pose-

dime a je to. Sám bech to nezvládl. Sám cho-

dim leda do lesa, do přirode, to je iné relax. 

Rozomite mně? Ešle ste se mnó za rovno, vite 

co? Přendite si splknót. Ve středo 21. záři.   

         Z Hanácké ambasáde Váš Zdenek Brané 

ŽÊVOT JE KRÁSNÉ!… 

Z HANÁCKÉ AMBASÁDÊ 

PRO LITOVEL 

A OKOLI 
 

Hledám pronájem bytu v Litovli a okolí 
na delší dobu. 

Tel.: 774 991 345 

Drobné sakrální památky zdobí krajinu. 

Boţí muka a kamenné kříţe jsou v naší oblasti 

opravdu hodně rozšířené. Můţeme se dočíst 

ve starých dokumentech, ţe boţí muka bývala 

často postavena na místech, kde byly pohřbe-

ny oběti válek. Tak je tomu např. na Pardusce. 

Kamenné kříţe zase lidé stavěli u svých polí, 

podél cest. A stojí-li teď kříţ uprostřed pole, 

znamená to, ţe tudy v minulosti cesta vedla. 

Pro drobné sakrální památky je štěstím, ţe 

vydrţely čekat na další generace. Nebyly 

shozeny vandaly ani kombajnem. Všechny 

kříţe a boţí muka to štěstí však neměly.  
 
Hledaný kříž.  

V našem případě celá „story“ začala na 

místě zvaném Tři kříţe. O starém poutním 

místě za Alibonou, které bylo v minulosti 

hřbitovem, jsme psali v Litovelských novi-

nách č. 6/2011. Víme jistě, ţe kamenný kříţ 

s ukřiţovaným Jeţíšem na místě stál ještě 

kolem roku 1990. Pravděpodobně nebyl zni-

čen vandaly, ale spadla na něj zlomená lípa. 

Kříţ se zlomil ve výšce asi 1,2 m. Spodní část 

zůstala na místě a samotný kříţ odvezly Tech-

nické sluţby Litovel do litovelského muzea. A 

tady stopa končí. Muzeum v Litovli přešlo po 

povodních v roce 1997 pod Město Litovel. 

Obrátili jsme se na Vlastivědné muzeum 

v Olomouci, které některé předměty z Litovle 

odváţelo, zda mezi nimi není hledaný kříţ. 

Fotografii ještě stojícího kříţe nám poskytl 

pan Lubomír Šik. Ale kříţ se nenašel. Dali 

jsme výzvu na webové stránky Města Litovel. 

Všímaví občané Litovle nás upozornili, ţe 

podobný kříţ leţí vyhozený, a to doslova, u 

vody v Mladči blízko dálnice. Ţe to ale není 

kříţ od Alibony, bylo vidět na první pohled. 

Tenhle kříţ měl podstavec, a kříţ od Třech 

kříţů je ulomený. 
 
Nalezený kříž. 

Pohled na rozlámaný kříţ v téměř nedostup-

ném místě, celý porostlý mechem, byl ţalost-

ný. O tom, ţe kříţ musí být zachráněn, nebylo 

pochyb. Firma Vápenka Vitoul ochotně po-

skytla techniku a 14 dílů kříţe bylo z břehu 

jednoho z ramen Moravy a taky přímo z vody 

vyzvednuto, naloţeno a odvezeno prozatím 

„do firmy“. Firma Vápenka Vitoul je připra-

vena uhradit výdaje na restaurování památky. 

Stále ale nevíme, kde kříţ dřív stával. Moţná 

stál v cestě před desítkami let budované dálni-

ci. Moţná stál někde u silnice nebo i uprostřed 

pole. Nebude-li však původní místo nalezeno, 

bude pro kříţ vybráno jiné důstojné místo. 

Aby i on mohl zdobit naši krajinu. Teď uţ 

pátráme po dvou věcech – stále hledáme kříţ 

od Alibony a nalezenému kříţi hledáme jeho 

původní místo.      Eva Vaňková 

Hledaný a nalezený kamenný kříž 

Odešli…  
v době od 1. do 21. srpna 

 

Vé řá Gálásová  z Chudobí ná (84 lét) 
Zdénká Dolí nková  z Mézič (74 lét) 
Joséf Kuč éřá z Louč ky (78 lét) 
Mágdá Křylová  zé Z éřotí ná (60 lét) 
Ru z éná Klápková  z Hán ovič (83 lét) 
Fřántis ék Néboř z Litovlé (77 lét) 
Anná Sčhnéidéřová  z Litovlé (84 lét) 
Mářié Pétulová  z R imič (63 lét) 
Mářié Nántlová  zé Tř í  Dvořu  (74 lét) 
Mykolá Tářásiuk z Litovlé (72 lét) 
Olgá Záplétálová  z Litovlé (51 lét) 
 

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami 
Hlubinka a Hrandop. 

ČSZ Litovel pořádá ve dnech 3. a 4. září 

Výstavu ovoce, zeleniny a květin 

oba dny od 9 do 18 hod. na Sušilově ul. 

vyzvedávání kříže u Mladče 

kusy mladečského kříže 

mailto:daduka@seznam.cz
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PROGRAM MĚSTSKÉHO KLUBU LITOVEL  

MARTIN KŘIVÁK - … trochu jinak … 
8. – 30. 9., Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8-15, ST 8-17, 

PÁ 8-13, SO 10-13 hod., volný vstup 

autorská fotovýstava, vernisáž: středa 7. 9. v 17 hod. 
 
PŘÊNDITE SI SPLKNÓT – O KERÉCH ČERCHMANTECH 

středa 21. 9., 18 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné dobrovolné 

host: Hanácká mozêka, pořadatel: Hanácká ambasáda 
 
ZEMLINSKY QUARTET 

neděle 25. 9., 19.30 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné: 80 Kč, 

důchodci 40 Kč 

František Souček – housle, Petr Střížek – housle, Petr Holman – viola, 

Vladimír Fortina – violoncello, v rámci Koncertu KPH 
 
DÁMY, NA KAFÍČKO 

pondělí 26. 9., 19 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné: předprodej 

150 Kč, na místě + 50 Kč 

setkání s Květou Fialovou a Naďou Konvalinkovou 
 

PŘIPRAVUJEME: 

KONCERT LENKY FILIPOVÉ, COUNTRY BÁL, DEN NA ZKOUŠKU 

(divadelní hudební komedie), KAMBODŢA A VIETNAM (beseda s p. 

Arnošem), MORAVŠTÍ MUZIKANTI (taneční odpoledne pro seniory), 

MONIKA KAŠTANOVÁ (koncert k výročí ČR), VELKÉ TRAMPOTY 

KAŠPÁRKA A KALUPINKY (pořad pro děti z MŠ) 

PŘEDPLATNÉ: 

DIVADELNÍ  sezóna 2011/2012:    1. - 6. řada 1400 Kč  

         7. - 10. řada 1200 Kč  

       11. - 15. řada 1100 Kč 

       16. - 20. řada 1000 Kč 

KONCERTNÍ  sezóna KPH 2011/2012: 500 Kč/250 Kč (pro  

      důchodce a studenty) 

 

KURZY NA ROK 2011/2012: 

ROZTLESKÁVAČKY GOLDEN BEES (pro děti) 

TANEČNÍ KURZ PRO ŽÁKY (17.30) A DOSPĚLÉ (20.15; oba 

kurzy každý pátek od 9. 9.) 

BŘIŠNÍ TANCE (každé pondělí od 3. 10., info v kanceláři MK) 

CARAMBA (latinskoamerické tance) 

 

PŘEDPRODEJ: 

Městský klub Litovel, nám. Př. Otakara 753, Litovel,  

tel.: 585 341 633, 775 339 098, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz,  

(v případě platby na účet č. 35-781 697 0247/0100 kontaktujte paní 

Nepustilovou)  

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

e-mail: info@bavi.cz 

 

Info: www.mklitovel.cz, www.mestolitovel.cz. Změna programu vyhrazena. 

Dámy, na kafíčko - pořad Květy Fialové a Nadi Konvalinkové 

V pondělí 26. září v 19 hodin vás zveme do Koncertního sálu Měst-

ského klubu na setkání s Květou Fialovou a Naďou Konvalinkovou 

plné humoru, vzpomínek a příběhů ze života těchto dvou vynikajících 

hereček a celoživotních kamarádek. 

Květa Fialová (1929) žila s rodinou až do r. 1938 na Slovensku, 

odkud je nacionalisté vyhnali do Čech. Po válce vystudovala brněnskou 

JAMU. Působila pak v několika oblastních divadlech, od r. 1958 byla   

v angažmá v pražském Divadle ABC a po jeho sloučení s Městskými 

divadly pražskými zde působila až do r. 1991, pak jen jako stálý host. 

Česká kinematografie v Květě Fialové objevila ideální představitelku 

krásných osudových žen, v 60. letech se tak stala pro mužské publikum 

sexy symbolem. Její životní rolí byla postava barové zpěvačky v parodii 

na divoký západ Limonádový Joe aneb Koňská opera. S přibývajícím 

věkem bez problémů měnila svůj herecký typ z osudových žen na zralé 

elegantní dámy a babičky (hraběnka v parodii Adéla ještě nevečeřela 

nebo babička v rodinné komedii S tebou mě baví svět).  

Naďa Konvalinková (1951) má na dětství nehezké vzpomínky.       

V deseti letech se její rodiče rozvedli za tak bouřlivých okolností, že 

Naďu i sestru Ljubu úřady umístily do dětského domova. Tam zažila 

těžké strádání včetně kruté šikany. Trvalo celý rok, než si je babička 

vybojovala do vlastní péče. Absolvovala pražskou DAMU, mnoho let 

byla členkou Městských divadel pražských. Ve filmu postupně přešla 

od rolí mladých, půvabných a možná i trochu naivních hrdinek (prosté 

vesnické děvče z pohádky Honza málem králem, Květuška z komedie 

Adéla ještě nevečeřela) k rolím maminek a zkušených, zralých žen. 

Hojně je obsazována i v pohádkách (Nesmrtelná teta, Kouzelný měšec, 

Lotrando a Zubejda). Coby patronka nadačního fondu se rozhodla spo-

jit svou tvář a osobnost s propagováním pomoci pro opuštěné děti.   MK 

Zemlinsky quartet 

V neděli 25. září v 19.30 hod. se v Koncertním sále Městského klubu 

představí Zemlinského kvarteto ve složení František Souček (housle), Petr 

Střížek (housle), Petr Holman (viola) a Vladimír Fortin (violoncello). 

Jeho repertoár zahrnuje více než 180 děl předních českých i světových 

skladatelů, s nimiž v rámci svých turné vystoupilo již na čtyřech konti-

nentech. Po úspěchu prvních dvou CD s českou hudbou podepsalo kvarte-

to exkluzivní nahrávací kontrakt s francouzskou firmou Praga Digitals. 

Pro ni natočilo již sedm titulů včetně sady čtyř CD s ranou kvartetní tvor-

bou A. Dvořáka, která získala prestižní francouzské ocenění Diapason 

d´Or. Kvarteto dosáhlo velkých domácích i mezinárodních úspěchů, např. 

vítězství na mezinárodní soutěži smyčcových kvartet v Bordeaux (2010), 

je laureátem Pražského jara a mezinárodních soutěží smyčcových kvartet 

v kanadském Banffu a v Londýně, kde zároveň získalo Cenu publika.     

V současné době jsou členové Zemlinského kvarteta asistenty na Musik 

Akademie Basel (Švýcarsko), pedagogicky i organizačně působí na Mezi-

národní hudební akademii v Plzni a v rámci svých turné vyučují na mis-

trovských kurzech pro studenty všech věkových kategorií.          MK 

Setkání s břišním tancem 

Setkání s břišním tancem jsou pro vás, ženy a dívky, které chcete 

probudit svou vnitřní krásu a jemnou ženskost. Zbavíte se únavy, dopl-

níte životní energii, uvolníte pánev, snáze otěhotníte, získáte harmonii 

a pohodu. Postupně se naučíte základní prvky břišního tance, které 

potom můžete zatančit na diskotéce, plese nebo v soukromí svému 

partnerovi. Prvky tance i celá koncepce setkání vyhovují všem věko-

vým i váhovým kategoriím. Na úvodní setkání s Dagmar Kratochvilo-

vou si vezměte pohodlné oblečení. Nejlepší je volná sukně v pase do 

gumy a tričko, tančí se bosky nebo v ponožkách, případně lehkých 

cvičkách. Tanec doprovází Vraťa Kratochvil na africký buben, austral-

skou didžeridu, tibetské mísy, valašskou koncovku, chřestidla atd. 

Cyklus Setkání s břišním tancem bude probíhat každé pondělí od 3. 

10. do 21. 11. vždy v 17.30 hod. v Koncertním sále MK (při velkém 

zájmu v sále Záložny). Přihlášky podávejte do 15. září osobně v kance-

láři MK nebo e-mailem: nepustilova@mklitovel.cz, tel.: 585 341 633, 

775 339 098. Poplatek za cyklus ve výši 700 Kč je nutno uhradit do 21. 

9. Těší se na vás Dagmar a Vraťa Kratochvilovi a MK Litovel.        MK 

mailto:nepustilova@mklitovel.cz
mailto:nepustilova@mklitovel.cz
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Plán protipovodňových opatření pro Litovel a okolí 

Státní podnik Povodí Moravy připravuje 

zahájení stavby protipovodňových opatření 

pro město Litovel. Nejdříve je v plánu zvýšení 

kapacity koryta hlavního toku Moravy na 

vteřinový průtok 170 m3 a elektrárenského 

náhonu na 30 m3. Dokumentaci k územnímu 

řízení má nyní schvalovat litovelský stavební 

úřad. Město tak bude zpočátku chráněno před 

takzvanou dvacetiletou a poté aţ před stoletou 

vodou. Investice si v několika etapách vyţádá 

celkové náklady odhadem 800 milionů Kč a 

v případě rychlého získání souhlasu od majite-

lů příslušných pozemků lze stavby zahájit 

v letech 2013 aţ 2014. 

„Investiční záměr jsme předloţili uţ v roce 

2006 a od té doby jednáme s vlastníky pozem-

ků, kvůli nimţ se projekt musel dvakrát pře-

pracovávat,“ připomněl ředitel závodu Horní 

Morava (Povodí Moravy, s. p.) David Fína. 

Podle něj má podnik ze 160 vlastníků necelou 

polovinu souhlasů a u šesti desítek jsou jedná-

ní velmi obtíţná. Město Litovel přitom jedná 

s dalšími asi dvěma desítkami majitelů pozem-

ků. Celou situaci komplikuje i skutečnost, ţe 

město nemá dosud zpracovaný územní plán. 

„V měsíci září svoláme veřejné zasedání 

s občany a zástupci Povodí Moravy 

k projednání aktuální situace protipovodňo-

vých opatření,“ přiblíţil starosta Litovle Zde-

něk Potuţák. Proto vyzývá občany, jejichţ 

pozemků se protipovodňové akce dotýkají, 

aby byli při projednávání a hledání společného 

východiska vstřícní, včetně potvrzení souhla-

sů, nutných ke stavebnímu řízení. „Zástupci 

Povodí Moravy a města Litovle jsou připrave-

ni s občany opakovaně jednat a společně najít 

řešení,“ zdůraznil starosta. 

V prosinci 2010 a červnu 2011 jednalo vede-

ní města s pracovníky Povodí o postupu pláno-

vaných protipovodňových opatření, která pro-

vede Povodí Moravy, i těch, která by chtělo 

mimo uvedený projekt realizovat město. Jedná 

se o rekonstrukce mostů, které svými pilíři 

v řece zhoršují průtočnost vody a zadrţují i 

kmeny, jeţ při povodních brání volnému prů-

toku. Konkrétně to jsou mosty na Pavlínce, 

v ulicích Palackého a Číhadlo. Záměrem je 

také zprůtočnit meliorační kanály v Unčovi-

cích a mezi obcemi Myslechovice – Nasobůr-

ky, Chořelice – Rozvadovice a Rozvadovice - 

Unčovice. 

Zmíněné zvýšení kapacity koryt Moravy a 

elektrárenského náhonu je obsahem tzv. nulté 

etapy stavby, kterou však musí pro ochranu 

před dvacetiletou vodou doplnit souběţně 

realizovaná první etapa. Obsahuje mimo jiné 

hrázový systém s obtokovým korytem o prů-

točné kapacitě 150 m3/s, rekonstrukci jezů 

Litovel a Šargoun nebo pročištění a ohrázová-

ní Malé vody na vteřinový průtok 130 aţ 135 

m3. Výstavbu nových omezovacích objektů na 

tocích doplní potřebné lokální zásahy do koryt 

a dosavadních hrází. 

V první etapě bude kolem Litovle a Červen-

ky postaveno asi pět kilometrů sypaných hrází 

v podobě zatravněných valů. Takzvaná západ-

ní ochranná hráz s regulačními objekty bude 

mít za úkol zkoncentrovat rozlitou vodu před 

městem a dostat ji do uţ upravených koryt 

Moravy a Malé vody. Druhá etapa si v bu-

doucnu vyţádá stavbu objektů na severním 

obtoku a na východním okraji Litovle. Zajistí 

tak kompletní ochranu města na úroveň průto-

ku stoleté vody, tedy 479 m3/s. 

Přestoţe stavba protipovodňových opatření 

v Litovli není v této chvíli zahájena, Povodí 

Moravy neustále sleduje stav řek v „Haná-

ckých Benátkách“ a podle potřeby zasahuje. 

Jen letos na jaře odstranili pracovníci státního 

podniku zátarasy a naplaveniny na třech mís-

tech podél toků, uklidili několik set kilogramů 

odpadků a stavební suti a prohrábli koryto 

Radniční Moravy. V květnu také opravili pra-

vobřeţní nátrţ na elektrárenském náhonu. 

V letošním roce mimo vegetační sezónu pro-

vedou pracovníci Povodí prořezávku porostu 

na bývalém toku Zemědělské vodohospodář-

ské správy z Vísky do Litovle. 
 

Technické zajímavosti PPO Litovel:  

 Stavba první etapy je složena ze 14 vzájemně 

provázaných inženýrských objektů. 

 Délka hrází bude přibližně pět kilometrů. 

 Povodí Moravy plánuje na řekách zrekon-

struovat dva jezy. 

 Vzniknou čtyři velké stavidlové objekty 

(obdobná zařízení jako jez). 

 Řada dalších malých objektů bude regulovat 

průtočnost vody. 

 Projekt si vyžádá stavbu dvou nových mostů.

    tisková zpráva 

5 otázek pro… 

 

 

 

 

 

 

Lucii Haltofovou 

farářku Církve čsl. husitské 

 

Jak jste se dostala k povolání farářky? 

Tato vokace – povolání ke sluţbě uzrávala 

delší dobu. Pracovala jsem dříve v sociální 

sféře. Psychologii i teologii jsem studovala při 

zaměstnání. Během studia na Husitské teolo-

gické fakultě přišla nabídka vstoupit do sluţby 

v církvi, kterou jsem po několikaměsíčním 

rozvaţování přijala.  
 
Co je vaší pracovní náplní, jaká je vaše 

pracovní doba? 

Pracovní náplň faráře je velmi široká. Pokrý-

vá vlastně všechny oblasti lidského ţivota. 

Těţiště je v bohosluţebné činnosti. Při křtu 

vítáme na svět nový ţivot a modlíme se za 

jeho poţehnání a ochranu. Udělujeme svátost 

manţelství, slouţíme nemocným a vyprovází-

me člověka na věčnost. V Husově sboru slaví-

me církevní svátky, ale pořádáme také mnoho 

akcí pro veřejnost. Kaţdý týden připravujeme 

biblické hodiny i klubová setkání pro děti. 

Významná část farářské sluţby je také v psy-

choterapeutické a pastorační péči. Farář je tu 

pro člověka (svého bliţního) v těţkých ţivot-

ních situacích, ve chvílích krize či hledání 

nových osobních jistot. Farář je také ve své 

farnosti hospodář – někdy údrţbář, uklízečka i 

zahradník, také osoba, která se stará o úřední 

záleţitosti. Pracovní doba faráře se odvíjí od 

jeho povinností a aktuálních potřeb jeho nábo-

ţenské obce.  
 
Máte nějaký zajímavý (neobvyklý) zážitek 

spojený se svou prací? 

Úsměvné záţitky přináší i farářská profese. 

Při jedné slavnostní bohosluţbě vběhl do kos-

tela malý pejsek. Přátelsky oběhl všechna 

místa, našel svou majitelku, nadšeně ji vítal a 

nechal se pak odvést domů. Nebo mi jednou 

(ještě v mostecké náboţenské obci) do fary 

vpadl mrtvý chlap. Aţ pak se ukázalo, ţe je 

jen notně společensky unaven. A chtěl se vy-

zpovídat. 
 
Jak se coby reprezentantka CČSH díváte na 

jiné církve, vyznání, přesvědčení?  

Velmi vítám kaţdou křesťanskou aktivitu, 

která volá společnost k tradičním lidským 

hodnotám, lásce k naší historii, kultuře a Bo-

hu. Přičemţ samozřejmě respektuji, ţe kaţdý 

člověk má právo na svou ţivotní cestu a pře-

svědčení.  

Jak jsou ve vašem životě přítomny víra, Bůh, 

co pro vás znamenají?  

Víra v Boha – na ní stojí můj ţivot. Od ní se 

odvíjí mé smýšlení, rozhodování, má práce. 

Pokud by neexistoval Bůh, svět i ţivot pro mě 

postrádají smysl. To neznamená, ţe bych ne-

dělala chyby nebo snad byla nějak dokonalá. I 

věřící má svou povahu, prochází stejnými 

„pokušeními“ a ţivotními těţkostmi jako kaţ-

dý jiný člověk. Věřící však ţije s vědomím, ţe 

je tu Někdo vyšší, který ho přesahuje. Ţe věci 

mají hlubší, i kdyţ někdy skrytý smysl. Ţe 

existuje vyšší, mravní řád, který převyšuje řád 

lidský a je člověku vepsán do svědomí. A ţe 

není marné chtít ve svém ţivotě tento řád po-

znat a řídit se podle něho. 
 
V říjnovém čísle bude na vaše otázky odpo-

vídat Mgr. LUBOMÍR BROZA, velitel Měst-

ské policie Litovel. Dotazy posílejte do 20. 9. 

na adresu redakce, na mail litovelskenovi-

ny@mestolitovel.cz nebo přes formulář na 

http://noviny.litovel.eu/, sekce Napište nám. 

Ve dnech 24. 9. – 15. 10. 2011 proběhne 
v olomouckých chrámech 18. ročník 

 
Podzimního festivalu 

duchovní hudby 
 

Na programu je mj. F. Schubert: Salve 
regina A dur, W. A. Mozart: Requiem  
(24. 9. od 19 hod. v dómu sv. Václava) 
nebo G. Verdi: Messa di Requiem        
(15. 10. od 19 hod. v kostele sv. Mořice). 

 Více na: www.podzimni-festival.cz 
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Konečně jsme v Jerevanu! Sedíme v městském autobuse, který nás 
veze z letiště na autobusové nádraží. Je brzy ráno, a tak se trochu ospale 
dívám z okénka na probouzející se město. Najednou mně někdo klepe 
na rameno: „Adkuda ty priechal?“ navazuje rozmluvu zubící se asi 
šedesátiletý pán. Odpovídám a pán se rozzáří ještě víc: „Narodil jsem se 
v Permu na Urale, ale teď už dlouho žiji v Arménii. Byl jsem u vás 
v roce 1968. Jak je v Československu nyní, hůř, nebo lépe než za nás?“ 
Rodící se rozhovor mě  začal zajímat. ,,Samozřejmě, že lépe,“ odpoví-
dám. ,,Vy jste nás okupovali a teď máme svobodu!“ Pán evidentně 
posmutněl, ale přesto pokračuje. Rád by věděl, jestli se lépe žilo za 
socializmu, nebo dnes, po rozpadu Sovětského svazu. Vidím mu na 
tváři, jakou by chtěl slyšet odpověď. Znovu mu říkám, že dnes se žije 
lépe. Moc jsem ho zklamal... Komunikace skončila. Úsměv se vytratil a 
dívá se z okna. Už ho nezajímám. Když jsem vystupoval z autobusu, 
ani mi neodpověděl na pozdrav. 

Začátek cesty byl takový, jaký jsem si představoval. Na cestu po Ar-
ménii a Gruzii jsem se nevydal pouze kvůli poznávání přírodních a 
kulturních zajímavostí, ale také kvůli lidem. A je možná příznačné, že 
první člověk v Arménii, se kterým jsem se setkal, byl Rus. Ruština je 
jazyk, kterým se lze v obou zemích snadno  domluvit. Ruštinou mluví 
takřka všichni. Pouze ta nejmladší generace se již učí spíš anglicky a 
ruština jí dělá problémy. Obě země bývaly součástí sovětského impéria 
a právě to mě sem lákalo. A tak jsem během celé cesty pokládal stejnou 
otázku, jakou jsem dostal v jerevanském autobusu, všem, s nimiž jsem 
se dal do řeči. 

Garni je malá vesnička pár kilometrů na východ od Jerevanu. Turisté 
sem jezdí navštěvovat velmi pěkně zachovalý antický chrám. Byl posta-
ven v 1. století n. l. Přečkal v původním stavu, přestože prošel obdobím, 
kdy se podobné stavby bořily anebo přestavovaly v křesťanské kostely. 
Stalo se tak proto, že sestře arménského krále Trdata III. se chrám vel-
mi líbil a používala ho jako své letní sídlo. Také nás chrám zaujal. Po 
jeho prohlídce jsme si postavili stan v hlubokém kaňonu pod vesnicí. Je 
žízeň, a tak jdeme do vesnice na pivo. Před obchodem postává pár chla-
pů a drží láhve s pivem v ruce. Obrázek tolik známý i z naší vlasti. Tak 
se také připojíme. V obchodě plném zboží, kde lze koupit snad vše, na 
co si člověk vzpomene, si kupujeme pivo. Ptám se prodavače, jak se mu 
daří a jak se dnes žije lidem v Arménii. Tvrdí, že dnes je tu život lepší a 
že se mu žije daleko lépe než za doby Sovětského svazu. Může podni-
kat. Náš krátký hovor končí větou: ,,Kdo chce dělat, dělá.“ Před obcho-
dem se názory radikálně mění. Sedám si mezi chlapy na obrubník u 
silnice a začínám diskuzi: „Tak jak, chlapi, jaké je dnes pivko? Co no-
vého v Garni? Jak se dnes daří? Jak se žije?“ Nejvíce výřečný je asi 
padesátiletý chlapík, který se představuje jako Sergo. Začne dlouhou 
litanií nářků a stížností: ,,Dnes je v Arménii jen bída a nezaměstna-
nost!  Zlatý Sovětský svaz! Byla práce. Pracoval jsem v kolchoze jako 
řidič. Všechno bylo!“ Ptám se ho, zda v těch časech měli v obchodě 
tolik zboží, jako je tam dnes. Přiznává, že v obchodech nebylo nic. 
Konečně, v Garni tehdy žádný obchod nebyl. Všechno, co bylo potřeba, 
měl z kolchozu. Naftu, benzin, nářadí, zeleninu, brambory... „To vám 
kolchoz vše dával?“ ptám se naivně. Spiklenecky se ke mně naklání, 
zubí se a povídá: „Ale kdeže, to jsme si brali, aby nikdo neviděl. Já 
naftu, žena brambory... Jo, tak to bylo. Zlaté časy, všechno jsme měli. 
Ale dnes? Fuj!“ 

V okolí města Dilijanu, kousek od jezera Sevan, je krásná krajina. Je 
to jediná oblast v Arménii, kde zbyly nějaké lesy. Jejich devastace 

v zemi je historickou záležitostí. Naposledy byly ničeny docela nedáv-
no. Ve válce o Náhorní Karabach, která probíhala v letech 1991-1994, 
byl nedostatek všeho, včetně paliva. A tak podle vzoru ber kde ber se 
lesy kácely, aby bylo čím topit. Tady v okolí Dilijanu se ale stal zázrak 
- lesy zde zůstaly! Děláme pěší túru touto pěknou krajinou a navštěvu-
jeme Haghartsin, jeden z mnoha klášterů, kterými se Arménie může 
oprávněně chlubit. Cestou z hor do města procházíme krásným údolím 
podél potoka, kam jezdí odpočívat lidé z města. Na každém rovném 
plácku  jsou vybudovány stoly a lavice. Tady se sedí, popíjí a klábosí. 
Možná z každé skupiny odpočívajících lidí na nás někdo volá a láká nás 
ke stolu. Asi 5 km odoláváme, ale pak přijímáme jedno z mnoha pozvá-
ní. Kavkazská pohostinnost je pověstná a snad nepřekonatelná. Kolem 
stolu sedí čtrnáct lidí, všichni jsou příbuzní. Hlava rodiny nám všechny 
postupně představuje. Stůl je plný pití, převažuje víno a koňak. Spousty 
masa, kuřat, pečiva, ovoce. „Jezte a pijte, jste naši přátelé!“ Ptám se, co 
slaví. ,,Nic, je krásný den, tak co v Jerevanu? Tady je přece krásně!“ A 
tak asi po hodině opět pokládám své otázky a znovu se dovídám, jak je 
v současnosti vše špatné a jaká je bída. ,,Ale do čerta s politikou.“ Hla-
va rodiny vyskakuje a asi už po páté dolévá číše koňaků a vybízí: „Na 
zdraví, na přátelství! Pojďme si zatančit kavkazské kolo!“ Pouští muzi-
ku a po chvíli všichni tančíme v kole. Odcházím od plného stolu se 
zmatkem v hlavě. Mají se ti lidé opravdu tak špatně?! 

Další den odjíždíme do Gruzie s nevyřešenou otázkou: Jak se vlastně 
dnes žije v Arménii? Kladl jsem ji spoustě lidí, a přesto odpověď ne-
znám. Jen jsem trochu posmutněl při zjištění, že jsem se setkal tak málo 
s národní hrdostí zdejších obyvatel. Příliš často jsem slyšel zvolání: ,,Ať 
žije Sovětský svaz!“ Ale ani jednou: „Ať žije Arménie!“ Bylo mi to 
líto. Moc se mi tady líbilo. 

Gruzii jsem poznal jinak. Tak, jak se změnil charakter krajiny, když 
jsme z bezlesé a vyprahlé země přijeli do krajiny plné lesů, změnily se 
také názory obyvatel. Opět jsem se často ptal lidí, jak se jim žije. I tady  
byla spousta takových, co tvrdili, že je dnes těžký život. Ale všude jsem 
cítil národní hrdost. Hrdost, že jsou Gruzínci, hrdost na svoji nezávi-
slost a svobodu. Snad se na tom podepisuje také bezprostřední soused-
ství Ruska a zcela nedávné události v Osetii, když sem pronikla ruská 
vojska. Není vše jednoduché. Samostatnost země, zejména v ekonomi-
cké oblasti, se těžko rodí. Mnoho Gruzínců jezdí za prací do sousedního 
Turecka. Všude jsem ale vnímal větší vůli po samostatnosti a aktivitě. 

Na konec cesty Gruzií jsme si nechali opravdovou lahůdku, jižní Ose-
tii, oblast ležící ve Vysokém Kavkaze. Pár kilometrů od ruské hranice, 
kudy do země v roce 2008 vnikli Rusové (jihoosetinský konflikt), leží 
městečko Kazbegi, známé také jako Stepansminda. Dál za hranicí leží 
Beslan, Vladikavkaz a o kus dál Groznyj. Kazbegi je nádherné místo! 
Nad městečkem se tyčí hora Kazbek vysoká 5 047 m. Také tady jsem se 
zajímal o názory lidí. Mluvili o oprávněných obavách z velkého souse-
da Ruska, problémech při shánění zaměstnání. Ale bylo vidět obrov-
skou snahu a aktivitu. Paní, u které jsme si našli ubytování, kromě toho, 
že nabízí pokoje a jídlo turistům, také provozuje malý krámek 
s textilem v městečku. Jezdila na kole mezi domkem, kde nás ubytova-
la, a svým obchůdkem, nabízela dopravu… Snažila se. 

Sedíme v malé hospůdce v Tbilisi, pár hodin před odletem. Obsluhují 
nás mladí, veselí lidé, ve tvářích jim čtu optimismus. Rekapituluji si 
v hlavě cestu. Nádherné země, nádherné zážitky! Jak se žije lidem        
v těchto zemích? Musím přiznat, že sám ani nevím…      Václav Arnoš 

Jak se žije v Arménii a Gruzii aneb O cestě po kavkazských zemích 

chrám v Garni 
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Začátek vyučování: 1. září 2011 

Konec 1. pololetí: 31. ledna 2012 

Konec 2. pololetí: 29. června 2012 

Podzimní prázdniny: 26. - 27. října 2011 

Vánoční prázdniny: 23. prosince 2011 až 

   2. ledna 2012 

Pololetní prázdniny: 3. února 2012 

Jarní prázdniny: 5. - 11. března 2012 

Velikonoční prázdniny: 5. a 6. dubna 2012 

Hlavní prázdniny: 30. června - 2. září 2012 

Někdy na začátku školního roku 2006 

k nám do třídy přišly dvě převlečené čaroděj-

nice. Chvíli si s námi povídaly, třeba o tom, 

jestli rádi sportujeme, běháme venku a jestli 

bychom nechtěli chodit do turistického oddí-

lu. Nakonec nám rozdaly lístečky pro rodiče a 

bonbóny. Tak nějak vypadalo moje první 

setkání s turistickým oddílem Kompas.  

Zašla jsem na zkoušku na schůzku. Opravdu 

se mi tam líbilo. Hráli jsme různé hry, ať už 

pohybové, jako je třeba vybíjená, nebo slovní, 

jako je tichá pošta. Na dalších schůzkách jsme 

vyráběli drobnosti pro potěšení a postupně se 

začali učit morseovku. Ze začátku jsem neby-

la moc dobrá a kamínků, které jsme dostávali 

za dobré umístění ve hře, jsem měla poskrov-

nu. Ale bavilo mě hrát hry, a tak jsem se pře-

klepala přes období neúspěchů a postupně 

jsem začínala být dobrá. 

Kompas je neuvěřitelně super kroužek, díky 

kterému jsem poznala spoustu zajímavých 

lidí. Každý týden se těším na středu už jen 

proto, že se s nimi zase uvidím a budeme si 

moct společně zasoutěžit, popovídat si o tom, 

co kdo přes týden zažil, nebo si třeba zahrát 

nějakou zajímavou hru, ať už na družstva, 

dvojice nebo jednotlivce. Každý rok se po 

prázdninách těším na prodloužené schůzky 

venku, jednodenní i dvoudenní výlety, víken-

dové akce a taky na prázdninový tábor. 

Čas běžel, starších členů ubývalo a teď jsme 

starší členové my. Tenkrát nás přišlo asi deset, 

mezi staršími jsme zbyli čtyři a v celém oddíle 

je momentálně 14 členů.  

Tímto článkem zvu do oddílu nejen děti 

v klasickém „kroužkovém“ věku 6–13 let, ale 

taky mladé lidi, kteří by se v Kompasu mohli 

uplatnit jako instruktoři a instruktorky. Schá-

zíme se každou středu od 14. září 2011 u hlav-

ního vchodu Základní školy Jungmannova a 

schůzka trvá od 16.30 do 18.30 hodin. Více se 

o T. O. Kompas dozvíte na www.zsjl.cz         

v sekci Kompas. 

           Zdeňka Kolářová, členka oddílu 

Po prázdninách plných zážitků se žáci a 

učitelé znovu vracejí ke svým povinnostem. 

Zdá se nám až nemožné, že je to tak krátká 

doba ode dne, kdy jsme se již tradiční školní 

slavností loučili se školním rokem minulým. 

Tentokrát byl stanoven termín na pátek        

17. června a vybráno téma Zaměstnání. 

Již několik týdnů žily děti přípravou kostý-

mů a rekvizit, se kterými zazářily v dopoled-

ním průvodu. Předvedly opravdu povolání 

všeho druhu - postupně defilovali cukráři, 

kominíci, zemědělci, úředníci, hasiči, uklízeč-

ky…  

Odpolední program v areálu Sokolovny byl 

již v režii Rodičovského sdružení při ZŠ Ví-

tězná. Po krásných tanečních vystoupeních 

nadešly chvíle loučení. Ti nejstarší si již svoje 

povolání zvolili a nastupují do nové životní 

etapy. Rozloučili jsme se také s mladšími 

dětmi, které budou ve vzdělávání pokračovat 

na gymnáziích. Pak následovaly zábavné sou-

těže a sportovní klání. Tento den se nám 

opravdu vydařil. 

Nezbývá, než popřát nejen našim bývalým 

žákům, ale i těm současným a novým hodně 

štěstí. 

 

Za celý kolektiv ZŠ Vítězná  

             Eva Zemánková 

Školní rok 2011/12 

Hudební a dramatická výchova 

Flétna  

Kytara pro začátečníky i pokročilé 

Divadélko Rolnička - maňáskové divadlo pro 

   děti od 4 let 

Divadelní klub Náměšť a Senice n/H 
 
Jazyková výchova 

Angličtina pro předškolní věk a 1. ročník ZŠ 

Angličtina pro děti školního věku  

Angličtina pro dospělé začátečníky i různě 

        pokročilé  

Ruština  

Francouzština 
 
Kluby 

Klub mladých - otevřený každé odpoledne 

Klub Raníček pro nejmenší 

Klub přírodověda (ekobesedy) 
 
Přírodověda 

Rybářství - příprava na zisk rybářského lístku 

Chovatelé - o zvířátkách chovaných doma 

Koumáci - tajemství vědy, techniky, kuchyně i 

      dílny 

Přírodověda 

Tanec 

Taneční kroužky TRIPS v Senici a Náměšti na 

  Hané pro děti a juniory 

KASTER a MINIKASTER pro začátečníky a 

  pokročilé Litovel 
 
Technika 

Letečtí a lodní modeláři 

Radioelektrotechnika pro děti - radioamatéry a 

  elektrotechniky 

Počítače pro školní družiny 

Word a Excel od A do Z 

Kurz práce na PC 
 
Tělovýchova 

Cipísek - pohybové hry  pro děti od 3 let 

Aerobik  

Zumba 

Flexibar 

Cvičení pro ženy 

Cvičení RELAX  
 
Výtvarná výchova 

Keramika - práce s keramickou hlínou  

Pastelka - pro děti od 3 let 

Výtvarka pokaždé jinak 

 
Nově nabízíme 

Možnost doučování v rámci Klubu mladých 

Nebojte se matematiky - doučování 

Doučování angličtiny 

Angličtina pro talenty 

Tvořivá dramatika 

Klub tvůrčího psaní 

Klub lidových řemesel a tvořivých nápadů 

Klub talentů 

Skateboard a in-line brusle pro začátečníky i 

 pokročilé 

Klub geocaching 

 

Kroužky začínají pracovat od 19. září. 

Od 19. září je každý čtvrtek od 14.30 do 16. 30 

pro veřejnost otevřeno dopravní hřiště 

(poplatek 10 Kč). 

Od téhož data je znovu otevřen i Klub mla-

dých, denně od 13.30 do 17.30, na Sušilově 

ulici v  bývalém agitačním středisku. 

Mámo, táto, budeme si hrát - tradiční akce     

k zahájení školního roku, zatím bez přesného 

termínu. 

Více na: www.ddmlitovel.cz  

Zájmové vzdělávání v DDM Litovel v roce 2011/2012 

Zábava v T. O. Kompas, či nuda doma? Slavnost na Vítězné 

Dne 23. června se zástupci ZŠ Jungmanno-

va zúčastnili slavnostního udělení titulu eko-

škola v senátu. Po předání odměn a krátkých 

prezentacích, které za litovelský ekotým před-

nesli Petr Komárek a Ondřej Navrátil, násle-

dovala prohlídka Valdštejnského paláce a 

soutěžní odpoledne pro všechny zúčastněné. 

Na fotografii koordinátorka programu Eko-

škola Mgr. Ivona Smrčková a  zástupci ekotý-

mu ZŠ Jungmannova přebírají ocenění z ru-

kou ministra životního prostředí T. Chalupy. 

Hurá do senátu pro titul ekoškoly 

http://www.zsjl.cz/
file:///C:/Users/motlova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Dokumenty/Sady%20webových%20souborů/rolnicka.pdf
http://kaster-litovel.webnode.cz/
http://www.ddmlitovel.cz/
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KAMENICTVÍ 
Litovel, Svatoplukova 127 
Tel., fax: 585 341 478,  
mobil: 605 131 789  
ZHOTOVENÍ POMNÍKŮ  
OPRAVY HROBŮ 
ZÁKRYTOVÉ DESKY NA HROBY, 

Společnost Gustava Frištenského a ZŠ Jungmannova 
v Litovli zvou chlapce i dívky ze 3. a 4. tříd do oddílu 

 

PŘÍPRAVKA SILOVÝCH SPORTŮ 
 

Děti čeká rozvoj a zdokonalení všeobecných  
pohybových dovedností (obratnost,  

flexibilita, síla), cvičení na nářadí. 
Oddíl povedou kvalifikovaní trenéři s licencí. 

 
Pravidelné schůzky v pondělí a ve čtvrtek, 

první schůzka 12. září v 16.30 hod. 
 v tělocvičně ZŠ Jungmannova v Litovli. 

Půlroční poplatek činí 500 Kč  
(září 2011 - leden 2012). 

Další informace na: 724 254 662 nebo 
fristenska@centrum.cz, muzeum@muzeumlitovel.cz 

  
TĚŠÍME SE NA VÁS! 

Ve dnech 17. - 19. června 2011 se hráči 

starších benjamínků zúčastnili Mezinárodního 

fotbalového turnaje na Slovensku v Senci. 

Turnaj začal průvodem účastníků ulicemi 

města, kde ho slavnostně zahájil starosta.  

Zúčastnilo se 75 muţstev z různých zemí. 

Litovelští benjamínci byli zařazeni do skupi-

ny ročník narození 2001 a mladší, kde bylo 

celkem 12 muţstev, a ta byla rozdělena do 

dalších dvou skupin po 6 týmech. Naši hráči 

se ve skupině utkali s týmy Galanty, Malacek, 

BCT Bratislava, DAC Dunajská Streda a 

Jelky (Slovinsko). 

V této skupině jsme obsadili 4. místo, kdyţ 

jsme 2x vyhráli a 3x prohráli. O celkové 7. 

místo jsme se utkali se čtvrtým týmem 

z druhé skupiny – Mosonmagyaróvár 

(Maďarsko), kterého jsme aţ po dramatickém 

rozstřelu ze značky pokutového kopu porazili, 

a tak jsme nakonec obsadili 7. místo. 

Turnaje se zúčastnili tito hráči: Jan Gazdík, 

Pavel Všetiček, Michal Knebl, Štěpán Ko-

hout, Stanislav Dvořák, Martin Švancer, Lu-

káš Vybíral a Pavlína Pěrušková. Na pěkném 

umístění v mezinárodní konkurenci a repre-

zentaci Litovle na Slovensku mají podíl trené-

ři Pavel Listopad, Jan Gazdík st., ved. muţ-

stva Pavel Pěruška a zdravotník Jiří Polanský. 

Všichni hráči a realizační tým děkují rodi-

čům a všem sponzorům, zejména: Litovelské 

cukrovarně, a. s., AMS-INTES s. r. o., VHS 

Olomouc, a. s., firmě Auto Hetcl cz a Sítotis-

ku Červenka za to, ţe nám umoţnili účast na 

tomto turnaji a proţití mnoha krásných, nejen 

sportovních záţitků.  

        Pavel Pěruška, sekretář oddílu kopané 

Turnaj na Slovensku 

S.E.P. – reality spol. s r.o.,  

Poděbradova 751/2, Litovel  

tel. 585 342 086, 723 463 834 
www.sepreality.cz 

N A B Í Z Í 

  pronájem obchodu v Litovli, přízemí, 75 m2, 
blízko náměstí. Náj. 6 tis. Kč/měs. + energie 

  pronájem kanceláře v Litovli, 1. patro, 68 m2, 
blízko náměstí. Náj. 5 tis. Kč/měs. + energie 

  pronájem obchodu v Olomouci, přízemí, 123 
m2, ul. Ztracená. Náj. 25 tis. Kč/měs. + energie 

  pronájem provozovny/bytu v Šumperku (Gen. 
Svobody), 3. patro, 26 m2. Náj. 3 tis. Kč/měs. 
+ energie 

  pronájem nebyt. prostor v Šumperku (Gen. 
Svobody), 1. patro, 73 m2. Náj. 6 tis. Kč/měs. 
+ energie  

  pronájem objektu (Ţlutá hala, Palackého ul.) 
v Litovli, 305 m2. Náj. 30 tis. Kč/měs.  

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

 zprostředkováváme prodej nové výstavby 17 
RD v lokalitě Křelov – Břuchotín, bliţší info: 
www.carmanhome.cz 

Fotbal 

- 6 mládeţ. druţstev pro chlapce i dívky (6-19 

let) a 1 druţstvo muţů (nad 19 let) 

- info: Jaromír Jindra, tel. 724 183 646 
 
Házená 

- 6 mládeţnických druţstev (6-19 let, rozděle-

no podle věku) a 1 druţstvo muţů nad 19 let 

- info: Ing. Karel Zmund, tel. 603 302 073  
 
Volejbal 

- 5 mládeţnických druţstev (dívky 7-18 let, 

rozděleno podle věku), druţstvo ţen nad 18 

let, ţeny amatérky, muţi amatéři 

- info: Ing. Tomáš Remeš, tel. 602 274 704 
 
Horolezectví 
- druţstvo dospělých: muţi a ţeny nad 18 let 

- info: David Baroň, tel. 606 543 647 
 
Malá kopaná 

- muţi nad 16 let 

- info: Radek Gela, tel. 776 703 032 
 
Lyžování 

- mlád. druţstva (4-19 let), dospělí nad 19 let 

- info: Jitka Rampasová, tel. 602 785 928 
 
Klub českých turistů 

- pro všechny věkové kategorie 

- info: Ing. Zdeněk Šišma, tel. 777 708 659 

Florbal 

- mládeţnická druţstva (ţáci: 10-14 let, junio-

ři: 15-19 let), muţi nad 18 let 

- info: Václav Stratil, tel. 605 986 570 
 
Stolní tenis 

- mládeţnická druţstva (ţáci: 10-14 let, do-

rost: 15-18 let), muţi nad 18 let 

- info: Radek Uvízl, tel.  776 616 103 
 
Kuželky 

- mládeţnická druţstva (ţáci: 11-14 let, do-

rost: 15-18 let) a druţstvo muţů nad 18 let 

- info: Jaroslav Čamek, tel. 602 579 803 
 
Asociace sport pro všechny 

- pohybové hry, dva oddíly (3 aţ 7 roků), 

aerobic (dívky 10-17 let, ţeny nad 18 let) 

- info: Taťána Popelková, tel. 731 885 343 
 
Šachy 

- mládeţnická druţstva (ţáci: 4-16  let, dorost: 

15-18 let) a druţstvo muţů nad 18 let 

- info: Ing. Michael Knajbl, tel. 602 778 193 

 

 

Informaci o uvedených sportovních oddílech a 

odborech vám podá tajemník TJ Tatran Lito-

vel Mgr. Oldřich  Štěpán, tel. 585 341 332, 

603 791 566, e-mail: tatran@mybox.cz. 

Nabídka sportů TJ Tatran Litovel 

V pondělí 12. září v 16 hod. proběhne na 

sídle Českého rybářského svazu, MO Litovel 

(Palackého 29, Litovel) úvodní setkání tradič-

ního rybářského krouţku pro děti. Zde obdrţí 

zájemci přihlášku spolu s bliţšími informace-

mi o průběhu krouţků. Schůzky jsou plánová-

ny po 14 dnech, vţdy v pondělí (přesné termí-

ny stejně jako případné změny se dozví děti 

přímo v krouţku). Krouţek bude probíhat po 

celý školní rok, cena je pouze 200 Kč (za celý 

školní rok). Účastníci se seznámí se základy 

rybařiny, tj. základními znalostmi o ţivotě 

našich ryb i ostatních význačných vodních 

organismů, s přehledem rybářského řádu urču-

jícího pravidla pro rybaření a také získají zá-

kladní přehled moţností lovu ryb. Krouţek 

bude zakončen rybářskými zkouškami, po 

jejichţ sloţení se stane mladý rybář členem 

ČRS. Krouţku se mohou účastnit samozřejmě 

i ti, kteří jiţ rybářské zkoušky sloţili – mohou 

si prohloubit své znalosti a procvičit praktické 

dovednosti. 

Jen pro úplnost připomínáme, ţe na základě 

§ 29, odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství 

a pověřovacího dekretu Ministerstva zeměděl-

ství České republiky je Český rybářský svaz, 

místní organizace Litovel jedinou organizací 

v našem městě, jeţ má právo provádět rybář-

ské zkoušky, které jsou nezbytné pro vydání 

prvního rybářského lístku (jenţ je zase nutný 

pro výdej povolenky k rybolovu). Případná 

docházka dítěte do rybářského krouţku vede-

ného jinou organizací neţ je ČRS neznamená 

při skládání rybářských zkoušek ţádné výho-

dy či úlevy. 

      O. Dočkal, P. Machala, ČRS MO Litovel 

Zahájení rybářského kroužku ČRS 

http://www.carmanhome.cz/
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Necky s dřevěnými lopatkami na ruční pohon stíhané pirátskou lodí 

zastrašující soupeře střelbou a zeleno-ţlutým dýmem, bílá raketa mimo-

zemšťana Alfa, pravý Paradise se slunečníkem a palmou, plavidlo ze 

dvou spojených barelů nabízejících pravděpodobnou koupel potopením 

nebo převrácením a několik spoře oděných dívek (plus jeden chlapec) 

nadnášených černými dušemi. Ti všichni v sobotu 23. července ve 14 

hodin vyrazili na závod kolem ostrůvku na sobáčovském rybníku, aby 

tak zahájili 10. ročník neckiády, tradice starší neţ rybník sám. 

„Kdyţ byl v r. 1999 v Sobáčově vybudován rybník, přímo se nabíze-

lo, abychom na něm uspořádali nějakou akci. Vzpomínám si, ţe v mi-

nulosti se ve vzdálenějším okolí podobné závody konávaly. Tak jsme 

roku 2002 uspořádali neckiádu, která se stala první z řady akcí, které se 

konají na sobáčovském rybníce,“ popisuje vznik závodu Jan Chadima, 

člen občanského sdruţení Přátelé sobáčovského rybníka, které spolu se 

společností Stalagmit a obcí Mladeč neckiádu kaţdoročně pořádá. 

Jako čára dělí rybník dřevěná, asi 15 m dlouhá lávka, sbitá z poměrně 

úzkých prken, která spojuje břeh s ostrůvkem. Ta se stala jevištěm zá-

vodů jednotlivců i dvojic, ze břehu velmi zábavných, v nichţ účastníci 

překonávali trasu během v potápěčských ploutvích, s trakařem prázd-

ným i obsazeným kolegou, na jízdním kole a jako bonus i na kole speci-

álně upraveném. Většina soutěţících vyuţila příleţitosti vykoupat se v 

rybníce, třebaţe s trakařem uvázaným na ruce je dvoumetrová hloubka 

lákavá o něco méně. Také o proklamovaných 22 °C vody někteří nahlas 

pochybovali. 

Je třeba vyzdvihnout, ţe některými svými výkony děti suverénně 

převálcovaly dospělé, ať uţ malý Martin (foto), který jako jediný zdárně 

přejel lávku na kole (v čase 9,03 s!), a dokonce se bez nehody na kole i 

vrátil, nebo Alenka, k jejímţ 16 skokům přes švihadlo na malém 

vratkém pontonu se nikdo ani nepřiblíţil. Vedle všech dospělých borců 

vyniklo pravidelně se účastnící duo z Jeseníku Čimur a Milford, kteří 

vedle sportovních výkonů předváděli i komické vloţky a kteří nelitovali 

kaţdým vyhraným šampaňským pokropit všechny okolostojící. 

Jakmile pohotový a neúnavný moderátor Roman Bakalář rozdal 

soutěţícím všechna památeční ţlutá trička a kapela Nepijou dohrála 

svůj poslední country hit, došla řada na tombolu, v níţ si tandemový 

seskok padákem ze 4 km našel svého parašutistu a ţivé selátko svého… 

nového majitele. Se západem slunce vyšla na pódiu kapela Motors, 

která na 700 zabavených, najezených a ohňostrojem potěšených diváků 

doprovázela aţ do tří hodin do rána.  

„Já povaţuju za nejdůleţitější to, ţe za celých deset let se při neckiádě 

nestal ani jeden úraz,“ zrekapituloval první desetiletí Jan Chadima. 

Není to ta nejlepší pozvánka na 11. ročník, v němţ se tak jako kaţdý 

rok můţe na dřevěné lávce o své štěstí pokoušet kaţdý, kdo přijde?    hk 

Foto: L. Rosenzweig, P. Kaštil 

Neckiáda - křest vodou i šampaňským 

Motokrosový areál v provozu 

Po čtyřleté pauze byl opět zprovozněn areál motokrosového závodiš-

tě Automotoklubu Litovel za hřbitovem v Chořelicích. Po úpravách,    

k nimţ patří změna profilu trati, vybudování závlahy na celém závodiš-

ti, zřízení toalet a elektrické přípojky v budově u závodiště (na financo-

vání se vedle AMK zčásti podílelo i Město Litovel) je 760 m dlouhá 

trať otevřená profesionálním závodníkům i veřejnosti. Dospělí jezdci 

na motorce nebo čtyřkolce jej mohou vyuţít ve středu, pátek a neděli 

od 10 do 19 hod., úterý a čtvrtek jsou vyhrazeny dětem a jejich malým 

motorkám. Poplatek za vyuţití areálu činí 80 Kč děti / 150 Kč dospělí. 

Informace k areálu podá pan Haderka na tel. č. 736 782 009. 

Areál však je a bude především dějištěm motocyklových závodů.     

V sobotu 27. 8. zde proběhly závody dětí na pitbicích. Na neděli 2. 10. 

se chystají exhibiční závody stylem amerického motokrosu, k účasti na  

nichţ byli osloveni čeští mistři (M. Ţerava, J. Brabec, M. Michek aj.) i 

zahraniční esa. Na akci jste srdečně zváni.             hk 

pondělí 18.30-19.30 Kondiční plavání Jiří Hrachovec 

úterý 15.15-16.00 Vodníček 

pro děti od 4 do 6 let 

Jiří Němeček 

úterý 16.15-17.00 Vodníček 

pro děti od 4 do 6 let 

Mgr. Mirka  

Gottfriedová 

úterý 17.00-17.45 Vydrýsek 

pro děti plavce i neplavce od 4 do 8 let 

Jiří Hrachovec 

úterý 18.00-18.45 Vydrýsek 

pro děti plavce od 8 do 15 let 

Jiří Hrachovec 

úterý 19.00-20.00 AQUA AEROBIC Denisa Němcová 

čtvrtek 16.00-16.30 

16.30-17.00 

Plavání rodičů s dětmi - Ţabičky 

pro děti od 2 do 4 let 

M. Gottfriedová 

Jitka Šišmová 

čtvrtek 17.00-17.45 Vydrýsek 

pro děti plavce i neplavce od 4 do 7 let 

Jiří Hrachovec 

čtvrtek 18.00-18.45 Vydrýsek 

pro děti plavce od 7 do 15 let 

Jiří Hrachovec 

pátek 9.15-9.45 

9.45-10.15 

10.15-10.45 

Plavání rodičů s dětmi—Ţabičky 

pro děti od 2 do 4 let 

Mgr. Mirka 

Gottfriedová 

Jitka Šišmová 

Plavecký bazén při ZŠ Litovel, Vítězná 1250 
Pro školní rok 2010/2011  

připravujeme tyto kroužky 

Program mateřského centra Rybička na září naleznete na  
webových stránkách 

www.mcrybicka.cz 

http://www.mcrybicka.cz


Dotazník pro čtenáře Litovelských novin 

 
Vážení čtenáři, noviny jsou formou komunikace a k té je třeba minimálně dvou. Jste spokojeni s jejich obsahem? 

Něco Vám schází, něco je třeba zlepšit? Jsou pro Vás noviny všude dostupné? Kdo vlastně jsou naši čtenáři? Vyplně-

ním tohoto dotazníku nám poskytnete důležité informace, které napomůžou jejich trvalému zlepšování. Dotazník lze 

kopírovat. Vyplněný jej do konce září zašlete nebo přineste na adresu redakce. Dotazník lze vyplnit i v elektronické 

podobě na adrese: http://noviny.litovel.eu, sekce Napište nám, formulář Dotazník. Dotazník v papírové podobě je     

k dispozici také na podatelně městského úřadu v Litovli a u prodejců LN ve všech ostatních obcích.  

Děkujeme Vám za spolupráci. 
 

 

Věk:  □ me ne  než  19 let  □ 19-40 let  □ 41-60 let  □ 61 let a ví ce 

Obec: □ Litovel  □ Bí la  Lhota  □ Bř ežove   □ Č eřvenka  □ Han ovice  □ Čhudobí n

  □ Me řotí n  □ Mladec   □ Nasobu řky  □ Nova  Ves  □ Pn ovice  □ Saví n

  □ Tř i Dvořy  □ Unc ovice  □ jina : …………………………….…………………………. 

Noviny □ kupuji přavidelne   □ kupuji nepřavidelne    □ ma m př edplatne   

  □ dosta va m (př . v přa ci) □ jina  mož nost: ………………………………………………. 

Noviny chci kupovat na tomto místě (v obci), ale zatím tam nejsou k dostání: ……………………………………...…………………… 

Kolik lidí u vás čte 1 výtisk novin (příp. která věková kategorie)? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 

 

V novinách čtu:  □ vs echno  □ jen vybřane  c la nky 

Nejvíc mě zajímá (mož no vybřat ví c mož ností ): 

□ Vyneseno ž řadnice  □ aktuality a upožořne ní  ž obce (řegionu)   □ Stí ny Litovelska 

□ řepořta ž e a c la nky o uda lostech ve me ste  a okolí  □ kultuřní  požva nky a přogřamy  □ c la nky o  přobe hnuvs í ch kult. akcí ch 

□ infořmace že s kol a DDM  □ c la nky o akcí ch spolku  (Seniořklub, Kantika, Hanac ka, Čhařita, mateř ske  centřum aj.)   

□ c la nky o histořii me sta  □ Hana cka  ambasa da  □ spořtovní  c la nky  □ spořtovní  požva nky  

□ c la nky o cestova ní    □ řožhovořy   □ soute ž e   □ inžeřa ty  

jine : ……………………………………………………………………………………………………..……… 

 

V novinách bych uvítal/a víc článků na téma:  

□ aktuality a infořmace o de ní  ve me ste   □ infořmace ž vesnic v mikřořegionu  □ kultuřa  □ spořt   

□ histořie  □ cestova ní  a žeme pis  □ řožhovořy  □ soute ž e  □ př í spe vky od c tena ř u   

□ požva nky  □ osobní  inžeřce  □ ví ce fotogřafií  jine : ……………………………………………………….……………………………… 

 

V novinách bych nově uvítal/a:  

□ řožhovořy s mí stní mi obc any (např . ………………………………………………………..)  □ řožhovořy se žna my mi osobnostmi  

□ dopisy a diskuži c tena ř u   □ přostoř přo křeativitu c tena ř u  (liteřa řní  př í spe vky, vy tvařne  př í spe vky, ………………………….)  

□ žahřada a kuchyne    □ hobby  □ c la nky o akcí ch v obcí ch řegionu (i vžda lene js í ch), např .: …………………………… 

 

Další návrhy 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

K Litovelským novinám chci dodat ještě toto: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….. 



Litovelské noviny, povolení č. MK ČR E 11104, měsíčník, náklad 1 200 kusů. Vydává Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,  

adresa redakce tamtéž. IČO 299 138. Odpovědná redaktorka: Helena Kaštilová.  

Tisk: Tiskárna Křupka Mohelnice. Archiv starších výtisků najdete na webových stránkách (viz níže). 

Litovelské noviny uveřejní bezplatně společenská oznámení a osobní zprávy.  

Za uveřejnění obchodního inzerátu účtujeme za 1 cm2 plochy 10 Kč, na první a poslední straně 18 Kč. Sleva: při opakování inzerce 10 %,  

půlroční předplatné 20 %, celoroční předplatné 30 %. Všechny požadavky na inzerci, příspěvky i náměty přijímáme na adrese:  

Městský úřad Litovel, Redakce Litovelských novin. Tel.: 585 153 147, e-mail: litovelskenoviny@mestolitovel.cz, web: http://noviny.litovel.eu/  

V Litovli 1. září 2011. Uzávěrka příštího vydání Litovelských novin: 20. září 2011  

INZERCE  16 

BYTOVÁ VÝSTAVBA V LITOVLI 
Lokalita: Severní II, zahájení výst. 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 zamluveno! Bez 

dostatečného počtu smluvně rezervo-

vaných bytů nelze zahájit výstavbu! 

http://noviny.litovel.eu/

