
Muzeum Litovel připravilo pro svoje ná-
vštěvníky v adventním čase skutečnou lahůd-
ku. Na celý týden byla zapůjčena maketa nej-
větší rukopisné knihy světa Codex gigas, která 
je veřejnosti známa také pod názvem Ďáblova 
bible. Maketa byla vyrobena v roce 2007 jako 
hlavní lákadlo olomouckého knižního veletrhu 
Libri na popud Ing. Jiřího Rudolfa z Nadační-
ho ústavu regionální spolupráce, o.p.s. se síd-
lem v Olomouci. Díky jeho ochotě se v pondě-
lí 10. prosince 2007 maketa, uložená v dřevě-
né bedně spolu se vším příslušenstvím potřeb-
ným k prezentaci, dostala do litovelského mu-
zea. V úterý 11. prosince v 16.00 hodin se ko-
nalo slavnostní zahájení výstavy za účasti 
dvou zástupců z Nadačního ústavu regionální 
spolupráce, o.p.s. - Ing. Jiřího Rudolfa a Ing. 
Bohumila Ramerta, CSc. Od středy 12. prosin-
ce do neděle 16. prosince 2007 se mohla nej-
širší veřejnost seznámit s touto jedinečnou li-
terární a historickou památkou. Zakázán nebyl 
ani bezprostřední kontakt, a tak se nadšeně 
ohmatávalo i listovalo. Pokud máme zhodnotit 
celkovou účast, pak nás mile potěšil zájem 
místních i přespolních občanů, ale bohužel 
musíme konstatovat naprostý nezájem škol po 
všechny tři vyučovací dny (pouze 2 organizo-
vané skupiny). Narychlo domluvenou výstavu 
přesto navštívilo více než 500 osob. Litovel 
byla jediným místem mimo Olomouc, kde se 
maketa Codexu gigantu zpřístupnila veřejnos-
ti. Kdo si v předvánočním shonu našel trochu 
času a zamířil do litovelského muzea, určitě si 

odnesl nevšední zážitek, který se už nebude 
opakovat. V pondělí 17. prosince 2007 byla 
maketa i s příslušenstvím odvezena do Olo-
mouce a odtud zamířila do Prahy za originá-
lem, který je v současné době vystaven v Kle-
mentinu. 

Největší rukopisná kniha světa - Codex gi-
gas - byla vytvořena na počátku 13. století ne-
známým písařem. Její původ se váže ke klášteru 
Podlažice ve východních Čechách. Kniha puto-
vala z kláštera do kláštera - Sedlec u Kutné Ho-
ry, Břevnov, Broumov a odtud se dostala do 
sbírek Rudolfa II. na Pražský hrad. Do dějin 
knihy se významně zapsala třicetiletá válka, 
v roce 1648 ji Švédové z Prahy odvezli jako vá-
lečnou kořist a darovali královně Kristýně. I za 
švédského pobytu si Codex vytrpěl své – krá-
lovská knihovna vyhořela koncem 17. století. 
Při požáru málem shořel i 75 kg vážící Codex 
gigas, který byl ale naštěstí v poslední chvíli vy-
hozen z okna. Švédsko od té doby kniha opusti-
la pouze za účelem výstav (New York, Kolín 
nad Rýnem, Berlín a nyní Praha). Je psána latin-
sky, na výrobu originálu bylo použito asi 160 
oslích kůží. Obsahuje 312 pergamenových listů, 
tedy 624 stran o rozměrech 890 x 490 mm a je  
v ní zapsáno několik různorodých textů, které 
byly považovány za shrnutí tehdejšího vědění. 
Digitální podoba knihy je pro zájemce na webo-
vých stránkách české i švédské národní knihov-
ny. Ani nejmodernější technika ale nemůže na-
hradit bezprostřední kontakt s originálem.   RoN  

Ing. Jiří Rudolf hovoří o největší knize světa při slavnostním zahájení výstavy v muzeu. 
Foto: Ing. Radovan Vašíček 

 Z obsahu: 

Dne 13. 12. 2007 byl pro širokou veřej-
nost spuštěn provoz terminálu Czech Point, kte-
rý naleznete na obou pokladnách Městského úřa-
du Litovel.  
Czech Point Vám bude k dispozici v době: 
Pondělí a středa  7.00 - 11.00 a 12.00 - 16.30 
Úterý a čtvrtek   7.00 - 11.00 a 12.00 - 14.30 
Pátek                  7.00 - 12.30 hodin. 
Czech Point vydává ověřené výpisy: 

- z katastru nemovitostí 
- z obchodního rejstříku 
- z živnostenského rejstříku. 

Pro vystavení dokumentu je nutné znát: 
- u výpisu z obchodního a živnostenského rejs-

tříku identifikační číslo organizace 
- u výpisu z katastru nemovitostí katastrální 

území a parcelní číslo, případně číslo popisné.  
Výstupy z KÚ umožňují tisk pouze dat. Výstu-

py mapových listů zatím možné nejsou. 
Služba Czech Point není určena k nahlížení do 

registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstu-
pu z příslušné databáze. Poskytnutí výpisu je 
zpoplatněno 50 korunami za každou stránku. Od 
1. ledna dojde k úpravě cen, a to za první stránku 
bude činit poplatek 100 korun a každá další 50 
korun. 

Budoucnost Czech Pointu: 
V následujícím roce se rozroste agenda, kterou 
jednotlivá místa Czech POINT budou poskyto-
vat. Zatímco v roce 2007 může občan zažádat 
o výpis z Katastru nemovitostí, výpis z Obchod-
ního rejstříku a o výpis ze Živnostenského regis-
tru, v roce 2008 přibude možnost žádat o výpis 
z Rejstříku trestů a počítá se i s možností výpisu 
z karty řidiče, tedy o možnosti zjištění počtu bo-
dů udělených za dopravní přestupky.             info 

•  POPLATEK ZA ODPADY 
•  NATURA 2000 V CHKO LP 
•  RYBÁŘI INFORMUJÍ 
•  VÝSTAVBA BRAMBORÁRNY  

 – STANOVISKO ODBORNÍKA 
•  TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
•  NOVÝ DIVADELNÍ KUS  
•  HANAČKA SLAVILA 25 LET 
•  POZVÁNKY NA PLESY 
•  HÁZENÁ PO PODZIMU 



Ve městě Litovli a v integrovaných částech byly za měsíc 
prosinec spáchány např. tyto trestné činy a přestupky: 

V noci z 30.11.2007 na 1.12.2007 byla v územním obvo-
du OO PČR provedena bezpečnostní akce s názvem „Noční Litovel“. Cí-
lem akce byla především kontrola nočních podniků, barů a restaurací za 
účelem dodržování ustanovení zákona 379/05 Sb. o ochraně před škodami 
způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látka-
mi. V průběhu akce bylo zjištěno podávání alkoholických nápojů mladist-
vým osobám, což bude mít za následek zvýšený počet obdobných bezpeč-
nostních akcí v roce 2008. 

Dne 9.12.2007 došlo na sídlišti Vítězná k odcizení dvou dětských kol ze 
společné kolárky panelového domu v celkové hodnotě 4.500,- Kč. 

 
Kolektiv pracovníků Obvodního oddělení PČR v Litovli tímto přeje 
čtenářům Litovelských novin hodně pracovních i osobních úspěchů, 

pevné zdraví a štěstí v novém roce 2008. 

SAVÍN SE DOČKAL NOVÉ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY  
Odbor místního hospodářství a stavebních investic MěÚ Litovel infor-

muje občany, že s účinností od 9. prosince 2007 byla provedena změna 
licence ve veřejné linkové osobní dopravě na lince 890773 – Litovel-
Luká-Konice. Tato změna spočívá v zařazení zastávky Savín - náves do 
jízdního řádu této linky. Další zastávky na lince se nemění. Trasa se rozšíří 
takto: ze silnice II/3732 po silnici III/37312 do Savína a zpět. 

Byly proto nově rozšířeny spoje, a to spoj č. 5. (odjezd Litovel – směr 
Konice) se zastávkou na návsi v Savíně 6.57 hod. Dále se rozšířily dva 
dopolední spoje, a to č. 14 (příjezd na náves do Savína ve 12.33 hod.) a č. 
18 (příjezd na náves do Savína v 16.03 hod.) ve směru z Konice na Lito-
vel. Nově zřízené spoje budou jezdit pouze v pracovní dny. Na internetu 
naleznete kompletní vydání jízdního řádu takto: http://portal.idos.cz//, au-
tobusové jízdní řády, číslo linky 890773. 

Možnost zřízení nové autobusové zastávky v Savíně na návsi projedná-
vala Rada města Litovle již v roce 2006. S ohledem na požadavky Kraj-
ského úřadu - oddělení veřejné dopravy a dopravce - firmy Connex Mora-
va nebylo možno v roce 2006 zastávku zřídit. Stav komunikace III/37312 
v dolní části Savína nebyl uzpůsoben k otáčení autobusů. Jako jediné 
možné řešení bylo zřízení točny - obratiště – na části pozemku (parcela č. 
45/2, ostatní plocha), jehož vlastníkem je soukromá osoba. Odkup pozem-
ku projednala Rada města v měsíci říjnu 2007. S ohledem na stávající 
možnosti a s přihlédnutím k dodržení termínu ze strany Krajského úřadu 
byly neprodleně v listopadu zahájeny úpravy pozemku na základě před-
chozího souhlasu vlastníka. Současně byla mezi Městem a Správou a 
údržbou silnic uzavřena smlouva na zabezpečení zimní údržby v části Sa-
vín tak, aby nová zastávka mohla sloužit občanům bez problémů i v zim-
ních měsících. Nástupní místo pro autobusy je zřízeno v blízkosti zděného 
přístřešku, který byl v minulosti využíván jako výdejna mléka. Přístřešek 
mohou cestující využívat v případě nepříznivého počasí. Označník k za-
stavování autobusů je umístěn u plakátovací plochy.  

Náklady Města na zprovoznění obratiště dosáhly přibližně 200 tis. Kč. 
V příštím roce je třeba dokončit úpravu povrchu prostoru obratiště, což 
bude závislé na finančních prostředcích města. 

V pondělí 10. prosince 2007 mohli  občané Savína poprvé využít nově 
zavedený ranní spoj 6.57 hod., který je využíván většinou dětmi, dojíždějí-
cími do mateřské a základní školy do Luké. Současně byly využity i dva 
spoje odpolední. Zavedení nových spojů se zastávkou v Savíně na návsi 
umožní především dětem bezpečnou a rodičům bezstarostnou cestu.  
U předchozího nástupního místa Savín-rozcestí tomu tak nebylo.  

Odbor MH a SI přeje hodně šťastných chvil všem, kteří budou využívat 
nové autobusové spoje v roce 2008. 

H. Dohnalová, odbor MH a SI 

SPOJE DO PRŮMYSLOVÉ ZÓNY  
Město Litovel, odbor místního hospodářství a stavebních investic infor-

muje občany, že s účinností od 9.12.2007 je nově uvedena v jízdním řádu 
autobusové linky 890803 Litovel – Uničov zastávka Nasobůrky-
průmyslová zóna. Přepravu na této lince zajišťuje firma Vojtila trans, s.r.
o., Mlýnská ul. 522, 798 17 Smržice, tel. kontakt 585 236 672. V jízdním 
řádu této linky s platností od 9.12. 2007 do 13.12.2008 jsou nově zavede-
ny tyto spoje: 

směr Litovel – Uničov, s příjezdem na zónu tyto spoje: spoj č. 6 (příjezd 
na PZ 5.40 hod.); spoj č. 10 (příjezd na PZ 6.45 hod.), spoj č. 40 (příjezd 
na PZ v 9.55 hod.), spoj č. 20 (příjezd na PZ 13.55 hod.), spoj č. 46 
(příjezd na PZ 17.17 hod.), spoj č. 34 (příjezd na PZ v 18.00 hod.), spoj č. 
48 (příjezd na PZ ve 22.27 hod.). 

Dále ve směru odjezdu z průmyslové zóny tyto spoje: spoj č. 5 (odjezd 
z PZ 6.08 hod.), spoj č. 7 (odjezd z PZ v 6.45 hod.), spoj č. 11 (odjezd 
z PZ v 10.50 hod.), spoj č. 41 odjezd z PZ 15.07 hod.), spoj č. 25 (odjezd 
z PZ v 15.32 hod.), spoj č. 29 (odjezd z PZ 18.10 hod.), spoj č. 31 (odjezd 
z PZ ve 22.05 hod.). 

Nové spoje mohou využívat jak občané, dojíždějící za zaměstnáním na 
průmyslovou zónu, tak občané bydlící ve Vísce, kam doposud není zave-
dena autobusová doprava. Ze zastávky v PZ je to do Vísky poměrně kratší 
vzdálenost než z autobusové zastávky Nasobůrky-rozcestí Víska. 

Na internetu naleznete požadované aktuální jízdní řády takto: http://
portal.idos.cz//; dále zadáte: Autobusové jízdní řády; číslo linky 890803 /
hledat/; platnost od 9.12.2007. 

Dne 29. 11. 2007 schválilo Zastupitelstvo města Litovel Obecně zá-
vaznou vyhlášku č. 2/2007 o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů. Tato vyhláška stanovuje mimo jiné výši poplatků na 
likvidaci komunálního odpadu od občanů, řeší otázku osvobození od 
poplatků a splatnost poplatku. To, co bude občany Litovle zajímat nej-
více, je výše poplatku. Ten se v roce 2008 zvýší ze 468,- Kč na 480,- 
Kč, tedy o 12,- Kč. Důvodem jsou především rostoucí náklady na likvi-
daci všech složek komunálního odpadu (tj. směsného, tříděného a ne-
bezpečného). Nadále budou od tohoto poplatku osvobozeni občané 
starší 80 let a děti do jednoho roku. Splatnost poplatku je stejná jako 
v minulých letech. Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, za 
první pololetí kalendářního roku nejpozději do 31. března a za druhé 
pololetí kalendářního roku nejpozději do 30. září příslušného roku. 
Částku lze též uhradit jednorázově za celý rok, a to nejpozději do 31. 
března příslušného roku. 

Poplatek je možné zaplatit na obou pracovištích městského úřadu (na 
radnici a v budově MěÚ na ul. Havlíčkově). Občané se mohou také roz-
hodnout, jakou formou poplatek zaplatí, je možné platit hotově, plateb-
ní kartou nebo převodem na účet.                                             Odbor ŽP 

Změna dopravního značení při rekonstrukci mostu v ulici Vítězné. 
V průběhu zimního období od prosince 2007 do konce února 2008 

(předpoklad) bude upraveno dopravní značení v místě stavby - rekon-
strukce mostu na ulici Vítězné. Bude umožněn příjezd ulicí Boženy Něm-
cové a ulicí Kollárovou směrem na náměstí Přemysla Otakara II. Tento 
příjezd na náměstí bude jednosměrný!  

V případě příznivých klimatických podmínek vhodných k zahájení 
stavebních prací bude tato změna dopravního značení zrušena a křižo-
vatka bude opět neprůjezdná!                                            Odbor MH a SI 

VÁNOČNÍ HVĚZDA. S radostí děku-
jeme všem, kteří si zakoupili vánoční 

hvězdu a přispěli tak na léčbu hematologicky a onkologicky nemocných 
dětí. Jen na Litovelsku se prodalo okolo 1 300 hvězd. Výtěžek z prode-
je je použit na rekondiční pobyty dětí po léčbě a na humanizaci léčby  
a hematoonkologického oddělení na Dětské klinice Fakultní nemocnice 
v Olomouci. Ještě jednou všem děkujeme.                       Sdružení Šance 

 
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA CHARITY LITOVEL. Od středy 14. 11. 
do pátku 16. 11. 2007 pořádala Charita již tradičně humanitární sbírku. 
Ve skladových prostorách charity se shromažďovalo oblečení i obuv 
všech velikostí; dohromady tyto věci zaplnily téměř celý kamion, který 
vypravila Diakonie Broumov. Jsme rádi, že lidé nosili věci balené 
v igelitových pytlích, usnadnilo nám to manipulaci při jejich přenášení ze 
skladu do kamionu. Při skladování vypomáhal dobrovolník Petr Šušlík 
z Litovle spolu se dvěma občany zapojenými do veřejně prospěšné práce. 
Všem pomocníkům i dárcům věcí tímto děkujeme za spolupráci.  

Charita Litovel 



9. zasedání Zastupitelstva města 
Litovel se konalo dne 29. listopa-
du 2007 
Zastupitelstvo schvaluje:  

• 3. rozpočtové změny pro r. 2007 
a rozpočtové provizorium na r. 
2008 a jeho pravidla: 

• běžné provozní výdaje MěÚ, 
složek a příspěvkových organizací 
budou v jednotlivých měsících 
čerpány maximálně ve výši 1/12 
rozpočtu roku 2007  

• investiční výdaje a mimořádné 
neinvestiční výdaje budou čerpány 
pouze na následující akce: 

• investiční příspěvek pro Tech-
nické služby na leasingové splátky 
zametacího vozu, výkup pozemků; 
akce „Rekonstrukce mostu přes 
elektrárenský náhon v Litovli“ do 
výše nedočerpaných dotačních 
prostředků. Tato pravidla platí do 
schválení rozpočtu Města na r. 
2008. 

• obnovení kontokorentního úvěru 
ve výši 20.000.000,- Kč. Uzavření 
Smlouvy o revolvingovém úvěru  
s Komerční bankou, a.s., Praha a 
pověřuje starostu podpisem  
smlouvy 

• uzavření Smlouvy o poskytnutí 
zajištění uzavřené s Komerční 
bankou, a.s., Praha, kdy zástavou 
bude vystavená krycí směnka bez 
avalu. Pověřuje starostu podpisem 
smlouvy a vystavením krycí směn-
ky. 

• odprodeje pozemků, směny po-
zemků a odkoupení pozemků, a 
také odprodej části pozemku parc. 
č. 56/19 orná půda, o výměře cca  
4 500 m2, v k.ú. Víska u Litovle 
(průmyslová zóna), firmě KVAR-
TA LITOVEL spol. s r.o., za kup-
ní cenu 250,- Kč/m2  

• odprodej objektu bydlení č.p. 
784,  Litovel, (budova bývalého 
kina), s pozemkem parc. č. 154 o 
výměře 1147 m2, vše v k.ú. Lito-
vel, panu H. z Olomouce za sjed-
nanou cenu 5 mil. Kč, s podmín-
kou zachování nájemních vztahů 
ke dvěma stávajícím bytům. ZML 
současně souhlasí s úhradou plat-
by za zprostředkování prodeje Ha-
nácké realitní kanceláři Olomouc 
ve výši 4 % + DPH ze sjednané 
kupní ceny. Dále ukládá RM zajis-
tit náhradní prostory pro Klub 
mladých do 31. 5. 2008 a zajistit 
využití vnitřního vybavení bývalé-
ho kina. 

• obecně závaznou vyhlášku Měs-
ta Litovel č. 2/2007 „O místním 
poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů“ s tím, že roční 
výše poplatku je stanovena 480,- 
Kč na 1 občana 

• uzavření darovací smlouvy, 
kterou Muzejní společnost 
Litovelska daruje Městu Lito-
vel zhodnocení historicky 
cenných dveří a portálu, na-
cházejících se v objektu mu-
zea v hodnotě 46.630,-Kč, 
oprava financována z dotace 
Nadace Občanského fóra Praha 

• navýšení počtu strážníků Měst-
ské policie Litovel o 1 strážníka, 
tj. ze stávajícího počtu 7 na 8 
strážníků, včetně velitele 

• odprodej rodinného domu č.p. 
59 v Litovli, místní části Nová 
Ves, s pozemkem o výměře 334 
m2, v k.ú. Nová Ves, do spo-
luvlastnictví manželů S. z Olšan u 
Prostějova a manželů K., za sjed-
nanou kupní cenu 350.000,- Kč 
s tím, že budou zachovány nájem-
ní vztahy ke dvěma stávajícím by-
tům 

• žádost paní Z. z Chudobína o 
slevu z uhrazené kupní ceny po-
zemku parc.č. 57/11 orná půda, 
v k.ú. Chudobín. Poskytnuto 
38.000,- Kč v důsledku zatížení 
pozemku vedením telekomunikač-
ního kabelu, takto sjednaná kupní 
cena je konečná. 

• odkoupení cca 350 m2 pozemků 
z vlastnictví firmy Alibona, a.s. 
Litovel, do majetku Města Litovel. 
Jde o pozemky, které mají být do-
tčeny výstavbou cyklostezky a 
chodníku pro pěší Litovel – Naso-
bůrky.  

• předložený návrh financování 
projektu „Obnovení plného provo-
zu Hotelu Záložna v Litovli“. 
ZML bere na vědomí:  

• návrh změny územního vymeze-
ní a doplnění předmětu ochrany 
lokality Litovelské Pomoraví – 
Natura 2000 – doplnění evropsky 
významných lokalit do národního 
seznamu. 
28. schůze Rady města Litovel  
se konala dne 22. listopadu 2007 
Rada města souhlasí: 

• s uzavřením nájemní smlouvy na 
pronájem pozemků trvalý travní 
porost, o výměře 456 m2, 7 088 m2 
a 5 792 m2, vše v k.ú. Litovel, s 
Občanským sdružením IN LIFE 
Litovel od 1. 12. 2007 s tím, že 
nájemné bude činit 5.000,- Kč/rok 
po dobu 2 let a poté bude výše ná-
jemného přehodnocena 

• s doplněním Komise životního 
prostředí o nové dva členy: Ing. 
Dolinského a paní Pajonkovou 

• s uvolněním dvou bytů v domě 
č.p. 59 v Nové Vsi do jednoho ro-
ku ode dne podpisu kupní smlouvy 
o prodeji objektu za předpokladu, 
že noví majitelé objektu poskytnou 
Městu Litovel finanční dar ve výši 
70.000,- Kč 

• s uzavřením smlouvy mezi 
společností Haná Free Net 
Příkazy a ZŠ a MŠ Nasobůr-
ky o umístění technického 
zařízení pro datové přenosy a 
bezdrátové připojení k síti 
Internet. Nájemné bude pří-
jmem na pokrytí el. energie.  

• s přesunem finančních částek 
mezi položkami Odboru ŠKS 

• s uzavřením smlouvy o dílo na 
zajištění projekt. dokumentací: 
 1. Oprava místní komunikace Sta-
roměstské náměstí – projekt pro 
provádění stavby části větve „A“. 
 2.  Oprava místní komunikace ul. 
Příčná a Palackého I. část – PD 
pro provádění stavby. 
 3.  Regenerace sídliště Vítězná – 
PD – II. etapa část „A“ a „B“. Fi-
nanční plnění vyplývající ze 
smlouvy Rada města schvaluje a 
bude předmětem rozpočtu města 
v roce 2008.      

• s uzavřením Smlouvy mandátní 
s VIS Hradec Králové pro akci  
„Litovel, dokončení kanalizace, 
včetně úpravy povrchových vod a 
intenzifikace ČOV“ na zabezpeče-
ní přípravy a organizačního zajiš-
tění podání žádosti o podporu na 
SFŽP.  
Rada města schvaluje:  

• uzavření smlouvy o zřízení věc-
ného břemene práva chůze a jízdy 
přes část pozemku parc.č. 80 trva-
lý travní porost a část pozemku 
parc.č. 410 vodní plocha/tok vše 
v k.ú. Myslechovice, ve prospěch 
ZD Haňovice a paní B. B., za jed-
norázovou náhradu  

• Dohodu o vzájemné spolupráci 
mezi Olomouckým krajem a Měs-
tem Litovel – předmětem je zajiš-
tění vzájemné spolupráce při reali-
zaci Programu obnovy venkova 
v souladu s Pravidly pro poskytnu-
tí příspěvků z rozpočtu OK r. 2008  
Rada města vyhovuje:  

• žádosti o ukončení nájemní 
smlouvy MUDr. Ruprechta, Ordi-
nace pro tuberkulózu a respirační 
nemoci, Litovel, v domě č.p. 183 
v ulici Vítězné v Litovli k 30. 11. 
2007 

• žádosti Regionálního sdružení 
ČSTV o příspěvek na  42. ročník 
vyhlášení nejlepších sportovců a 
kolektivů okresu Olomouc za rok 
2007 dne 12. 12. 2007 v olomouc-
ké radnici. Poskytnut příspěvek 
2.000,- Kč.  

• žádosti o navýšení cen strávní-
kům ŠJ Studentů od 1. 1. 2008 dle 
návrhu. 
Rada města bere na vědomí:  

•  ČEZ Distribuce a.s. bude pro-
vádět rekonstrukci stávajícího ha-
varijního stavu nadzemního vede-
ní vysokého napětí 22 kV pro 
místní části Unčovice a Mezice. 
Rekonstrukcí budou dotčeny po-
zemky ve vlastnictví Města Lito-
vel.  

• likvidaci herní sestavy umístěné 
v lokalitě na Rybníčku a přemístě-
ní herních prvků v lokalitě Choře-
lice. Dále Rada města souhlasí  
s objednáním nové herní sestavy 
do lokality Rybníček tak, aby 
umístění herních prvků, včetně te-
rénních úprav, bylo realizováno do 
30. 4. 2008. 

• předložené výroční zprávy ZŠ 
Vítězná a ZŠ Jungmannova bez 
připomínek 

• zápisy z jednání Komise sociál-
ně právní ochrany dětí ze dne 10. 
10. 2007, Komise dopravy a BE-
SIP ze dne 12. 11. 2007, Komise 
životního prostředí ze dne 14. 11. 
2007 a Kontrolního výboru ze dne 
19. 11. 2007. 
Rada města schvaluje: 

•  zadávací dokumentaci pro vý-
běrové řízení na akci „Město Lito-
vel – komplexní řešení odpadové-
ho hospodářství“ a složení výběro-
vé komise takto: p. Miloslav Číhal, 
Zdeněk Jančí, Ing. Zdeněk Potu-
žák,  RSDr. Lubomír Vymětal, 
Ing. Jaromír Najman, Ing. Petr 
Vrbka  

• zadávací dokumentaci pro výbě-
rové řízení na akci „Pojištění ma-
jetku Města Litovel“ a složení vý-
běrové komise takto:     Ing. Petr 
Vrbka, Ing. Radovan Vašíček, 
Mgr. Blahoslav Papajk, Ing. Karel 
Zmund, Viktor Kohout.          J.M. 

premiéry:        středa 9.1. v 18.45 a středa 23.1. v 18.45 hod. 
reprízy:           denně v  6.45, v 11.00, v 18.45 a ve 23.00 hod. 
Připomínky, názory, nápady, náměty, ale i věcnou kritiku týkající se vysí-
lání můžete volat nonstop na telefonní záznamník tel. 581 003 467. 
Informace o kulturních, sportovních i jiných nekomerčních akcích, udá-
lostech 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.  
Kolektiv Litovelského INFOkanálu Vám děkuje za přízeň v roce 2007, 
přeje úspěšný nový rok 2008, mnoho štěstí, pevné zdraví, pohodu  
a ovšem i ostrý obraz a dobrý zvuk při sledování našeho vysílání. 

MMMMěěěěstská televizestská televizestská televizestská televize    Litovelský INFOkanálLitovelský INFOkanálLitovelský INFOkanálLitovelský INFOkanál    

každý den každý den každý den každý den nananana    TVTVTVTV    obrazovkáchobrazovkáchobrazovkáchobrazovkách    



Vážení čtenáři - a zvláště zá-
jemci o rybaření, Český rybář-
ský svaz, místní organizace Li-
tovel (ČRS MO Litovel), Vám 

tímto sděluje, že na měsíc únor t.r. plánujeme 
školení nových členů - nových rybářů. 

Na tomto školení budou noví adepti rybářské-
ho sportu seznámeni se základy ekologie a bio-
logie ryb, základy rybolovných technik a taktéž 
s nezbytným minimem související právní úpra-
vy výkonu rybářského práva v ČR, tedy přede-
vším se zákonem o rybářství a jeho prováděcí 
vyhláškou. Školení bude zakončeno zkouškou, 
jejíž úspěšné složení je nezbytné pro možnost 
vydání státního rybářského lístku a povolenky 
k rybolovu.  

Školení nových členů se bude konat ve 
dnech 9. a 10. února (sobota + neděle), vždy 
od 8.00 hod. v sídle ČRS MO Litovel 

(Palackého 29, Litovel). Zkoušky jsou potom 
plánovány na sobotu 23. února, taktéž od 8.00 
hod. v sídle ČRS MO Litovel. 

Přihlášku za člena ČRS MO Litovel je možno 
získat buď již nyní osobně v sídle MO Litovel 
(úřední hodiny: pondělí mezi 16.30 a 17.30) či 
v prodejně rybářských potřeb na ulici Nasobůr-
ské (prodejna bývalého nábytku), anebo pro-
střednictvím webových stránek naší organizace 
(www.crslitovel.cz). Po vyplnění je přihlášku 
nutno doručit do schránky v sídle ČRS MO Li-
tovel. Přihlášení zájemci budou ještě 
v předstihu vyrozuměni o konání termínu škole-
ní. Ti, kdož do zahájení nestihnou přihlášku po-
dat, mohou tak učinit přímo na místě před za-
čátkem školení. 

Současným členům ČRS MO Litovel ještě 
tímto sdělujeme, že výdej povolenek pro rok 
2008 bude probíhat v sídle MO ČRS Litovel od 

7. 1. 2008 vždy každé pondělí, v době od 16.30 
hod. (ukončení vydávání povolenek dle zájmu 
rybářů, minimálně do 17.30 hod.). K tomu jsme 
zvolili i 2 termíny víkendové – soboty 5.1. a 
26.1. 2008, od 8.00 do 11.30 hod. (i déle podle 
zájmu rybářů) pro ty, kteří se nemohou dostavit 
v pracovním týdnu. 

Jen připomínáme, že pro výdej povolenky pro 
rok 2008 je nezbytné odevzdat řádně vyplněný 
sumář úlovků do 15. 1. 2008 (v případě mimop-
struhových povolenek), zároveň musí být rybář 
držitelem platného státního rybářského lístku 
(vydává Městský úřad Litovel, odbor životního 
prostředí – Havlíčkova ul. 818). 

Bližší informace o výdeji povolenek i cenách 
pro rok 2008 je možno získat na vývěskách naší 
organizace, nebo prostřednictvím našich webo-
vých stránek (www.crslitovel.cz) a dále přímo 
v sídle MO Litovel (úřední hodiny: pondělí me-
zi 16.30 a 17.30 hod.).  

        O. Dočkal, P. Machala, ČRS MO Litovel 

Soustava NATURA 2000 je soustavou lokalit 
chránících ty nejohroženější druhy rostlin a ži-
vočichů a typy přírodních stanovišť (biotopů) na 
území Evropské unie (EU). Součástí této sousta-
vy jsou chráněná území vymezená podle dvou 
směrnic (zákonných předpisů). První je směrni-
ce č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptá-
ků, na jejímž základě byly vyhlášeny tzv. ptačí 
oblasti (PO), druhou je směrnice č. 92/43/EHS 
(tzv. směrnice o stanovištích), na jejímž základě 
jsou postupně vymezovány tzv. evropsky vý-
znamné lokality (EVL). Zřizování soustavy NA-
TURA 2000 probíhá postupně v návaznosti na 
přistoupení České republiky k EU, má za cíl za-
jistit jednotnou ochranu složek přírodního bo-
hatství vzácných v rámci celé EU.  

Náš národní přístup k ochraně přírody spočí-
vá jak ve stanovení obecně platných podmínek 
pro ochranu přírody, tak ve stanovení zvláštní 
ochrany pro ty součásti přírody, které jsou nato-
lik vzácné, že bez zabezpečení jejich důkladněj-
ší ochrany je jejich zachování budoucím genera-

cím nejisté. Soustava NATURA 2000 je v tomto 
velmi podobná našemu národnímu přístupu, 
jsou postupně vymezována území, v nichž se 
vyskytují určité vzácné a ohrožené části přírody 
(druhy rostlin a živočichů nebo typy biotopů). 
Určitá odlišnost je v tom, že míra ohroženosti 
těchto součástí přírody chráněných systémem 
EU není posuzována z hlediska jednoho státu, 
ale z hlediska celé EU. Jde tedy o rozvinutí na-
šeho vlastního přístupu k ochraně přírody.  

Pro každé z těchto území soustavy NATURA 
2000 je stanoven tzv. předmět ochrany. Tímto 
předmětem ochrany jsou buď určité druhy rost-
lin nebo živočichů, anebo i určité typy přírod-
ních stanovišť (biotopů), které jsou pro dané 
území typické a k jejichž uchování do budoucna 
bylo konkrétní území PO nebo EVL vybráno. 
Naprostá většina území, která byla navržena do 
soustavy NATURA 2000, požívala nějaký typ 
ochrany již v rámci našeho systému ochrany pří-
rody (např. formou chráněné krajinné oblasti, 
přírodní rezervace nebo jako biotop zvláště 

chráněných druhů organismů). Zařazení určité-
ho území do soustavy NATURA 2000 je jakou-
si „známkou kvality“ - představuje mimo jiné 
také ocenění zdejších přírodních hodnot a vyjá-
dření zájmu EU o jejich ochranu.  

Litovelské Pomoraví bylo v hranicích CHKO 
vyhlášeno jako PO s předmětem ochrany před-
stavovaným třemi druhy ptáků: strakapoudem 
prostředním (Dendrocopos medius), lejskem bě-
lokrkým (Ficedula albicollis) a ledňáčkem říč-
ním (Alcedo atthis).  

EVL Litovelské Pomoraví byla navržena ve 
vymezení zhruba odpovídajícím CHKO, s mír-
ným přesahem severozápadním směrem a s mír-
nými „výkusy“ některých zastavitelných částí 
obcí (intravilánů) a polností. V procesu postup-
ného schvalování konečné verze podoby návrhu 
EVL došlo v nedávné době na návrh Správy 
CHKO k mírné úpravě hranic EVL. Tato úprava 
spočívala především v přičlenění vrchu Třesína 
do území EVL, a dále potom ve vyjmutí někte-
rých dalších intravilánů, coby území minimál-
ních přírodních hodnot, z území EVL. Mimo 
jiné byl z návrhu EVL vyjmut intravilán města 
Litovle, který byl původně součástí návrhu EVL 
z důvodu zájmu na spojitosti lokality.  

Předmět ochrany navrhované EVL Litovel-
ské Pomoraví je představován jak různými typy 
přírodních stanovišť, tak několika druhy živoči-
chů. Stanovišťmi, tvořícími předmět ochrany 
EVL Litovelské Pomoraví, jsou především růz-
né typy lužních a pahorkatinných lesů a nivních 
luk. Druhů živočichů, tvořících předmět ochra-
ny EVL Litovelské Pomoraví, je celkem osm - 
z toho 3 savci, 2 obojživelníci, 2 motýli a 1 druh 
měkkýše. Předmětem ochrany EVL je tedy bobr 
evropský (Castor fiber), vydra říční (Lutra lut-
ra), netopýr černý (Barbastella barbastellus), 
kuňka ohnivá (Bombina bombina), čolek velký 
(Triturus cristatus), modrásek bahenní 
(Maculinea nausithous), ohniváček černočárný 
(Lycaena dispar) a svinutec tenký (Anisus vorti-
culus). 

Bližší informace o biologii a ekologii ptáků 
tvořících předmět ochrany zdejší PO přinesly 
Litovelské noviny již v minulosti, v tomto roce 
se v následujících vydáních Litovelských novin 
budeme věnovat součástem přírody tvořícím 
předmět ochrany zdejší EVL.    Mgr. O. Dočkal,  

Správa CHKO Litovelské Pomoraví 

 



Stanovisko k výstavbě plánovaného závodu 
společnosti Lamb-Weston Meijer na výrobu 
hluboce zmražených výrobků z brambor u 
Vísky u Litovle 

Dne 22. 11. 2007 jsem obdržel od neznámého 
odesilatele Litovelské noviny č. 11/2007 
s nepodepsanou žádostí, abych vzhledem ke své 
dřívější angažovanosti v průzkumu a ochraně 
vodního zdroje Čerlinka veřejně vystoupil proti 
realizaci výše uvedeného záměru. Žádosti vyho-
vuji tímto dopisem. 

Z hlediska své profese konstatuji, že výše uve-
dený investiční záměr na zpracování 300 000 
tun brambor ročně daleko překračuje přírodní 
potenciál i vybavenost území, které bude dotče-
no pěstováním a svozem brambor. Realizace zá-
měru by ohrozila dosavadní uživatele podzem-
ních i povrchových vod i daleko mimo uvedené 
území. Varovným příkladem stavby, která přesa-
huje přírodní potenciál a vybavenost krajiny, je 
stavba automobilky Hyundai v Nošovicích. Zde 
navíc dochází k běžné praxi velkých zahranič-
ních investorů, že stavby se realizují v rozporu 
se schválenou stavební dokumentací i v rozporu 
s předpisy a normami ČR i EU, mnohdy 
s požadavky na investice státu do další infra-
struktury mimo státní rozpočet. 

Jde především o dodávky pitné vody ze zdroje 
podzemní vody Čerlinka u Litovle. Zde je jímá-
na krasová voda, která vzniká v konicko-
mladečském krasu převážně propadáním drob-
ných povrchových toků hlavně na okrajích ko-
nické, méně mladečské vápencové oblasti. Vy-
datnost těchto toků závisí na přírodních podmín-
kách, takže provozovatel zdroje nemůže vždy 
zajistit požadavky odběratelů. Navíc nelze vy-
loučit ucpání ponorů a tím zmenšení vydatnosti, 
ani znečištění povrchových vod, které by 

v extrémním případě znamenalo vyřazení zdroje 
Čerlinka z dodávek pitné vody. Garantování tr-
valé nepřerušované dodávky 50 l s-1 by za nepří-
znivých podmínek, při haváriích apod. pak nut-
ně vedlo k omezování dodávek pitné vody dosa-
vadním odběratelům. Požadavek na dodávky 
elektrické energie pro mrazírenské agregáty pře-
vyšují možnosti stávající rozvodny i k ní vedou-
cích sítí. 

Nelze souhlasit ani s vedením vyčištěných od-
padních vod ze závodní čistírny odpad. vod 
(dále ČOV) přes chráněné krajinné území a přes 
ochranné pásmo vodního zdroje Čerlinka a s vy-
pouštěním této vody do Moravy nad Litovlí 
vzhledem k možným haváriím ČOV. Na nepří-
pustnost vybudování protipovodňové hráze  
u Vísky již bylo poukázáno. Nelze souhlasit se 
zřízením rybníka na vnější straně hráze, kromě 
důvodů uvedených ve stanovisku komise ŽP 
MěÚ Litovel i z obavy, že by sloužil jako odka-
liště. 

Z článku p. Ing. Habermanna je zřejmé, že 
jednání společnosti Lamb Weston – Meijer 
s různými osobami, organizacemi i státními 
úředníky a úřady, zastupiteli a činovníky samo-
správ atd. probíhá již několik let. Nepochybně 
byla udělena již řada různě závazných příslibů a 
uzavřena řada smluv resp. smluv o smlouvách 
budoucích. 

Velké riziko vidím ve skutečnosti, že 
v naprosté většině takových smluv nejsou přes-
ně a jednoznačně definovány požadavky na pod-
mínky plnění dodávek a služeb, jejich kontroly, 
řešení a náležitosti event. sporů, penále atd., na 
vymahatelnost zákonů, vyhlášek, norem atd. 
České republiky soudní cestou. Příslušná roz-
hodnutí orgánů a funkcionářů státní správy a 
samosprávy musí vyloučit možnost, že by moh-

lo dojít k žalobám investora na stát pro nedosta-
tečnou ochranu jeho investice.  

Pokud přes četná negativní stanoviska bude 
vydáno povolení k realizaci záměru, mělo by být 
vázáno na podmínku, že prodej závodu jinému 
majiteli příp. pronájem jinému provozovateli 
musí být vázán na převzetí všech podmínek a 
omezení uložených dosavadnímu majiteli. Měl 
by též být vyřešen postup při předčasném ukon-
čení výroby, opuštění závodu atd. 

Funkcionáři a pracovníci, kteří zodpovídají za 
kvalitu rozhodnutí, smluv atd. by měli být trest-
ně zodpovědní za škody, které by vzešly 
z nedostatků jejich práce.                                  
Vladimír Homola v. r., Ostrava, 6. 12. 2007 

 
Prof. RNDr. Vladimír HOMOLA, CSc . 
znalec z oboru těžba – geologie 
specializace hydrogeologie 
I. Sekaniny 1794/5 
708 00 Ostrava-Poruba 
Telefon: 728 480 577 
 
Autor byl v letech 1962 - 1990 profesorem 

geologie na Vysoké škole báňské v Ostravě,  
v letech 1965 - 1989 členem Subkomise pro 
schvalování zásob podzemních vod při Předsed-
nictvu vlády ČSSR, ve které v letech 1979 - 
1984 oponoval závěrečné zprávy o regionálním 
a I. až IV. fázi podrobného hydrogeologického 
průzkumu konicko-mladečského krasu, v letech 
1988 a 1989 působil jako znalec při omezování 
těžby vápence v lomu Skalka v Měrotíně a při 
ochraně vodního zdroje Čerlinka; od roku 1982 
je znalcem v oboru těžba - geologie, specializa-
ce hydrogeologie. Stále působí při sledování re-
žimu podzemních vod a stavu nezlikvidovaných 
průzkumných vrtů. 

Začátkem nového roku po 
celé republice vyjdou opět 
do ulic skupinky tří biblic-
kých králů. Popřejí obyva-

telům zdraví a štěstí v novém roce a požádají  
o příspěvek na pomoc lidem v nouzi. Tříkrálová 
sbírka se v našem regionu uskuteční již pošesté. 

Účelem není jen vybrat co nejvíce peněz, ale 
také vychovávat mladou generaci k solidaritě, 
spoluzodpovědnosti a lidskosti. Vést je k tomu, 
aby mladí pochopili, že jsme odkázáni jeden na 
druhého. Jestliže teď nepomůžeme tam, kde je 
třeba, nemůžeme očekávat, že až budeme strádat 
my nebo naši blízcí, někdo pomůže nám.  

V minulosti tato sbírka vypomohla občanům 
Litovelska postiženým tornádem, záplavami, 
požárem, občanům a rodinám s dětmi, kteří se 
ocitli v nouzi. Z výtěžku sbírky mohla Charita 
Litovel podpořit Charitní pečovatelskou službu, 
která díky tomu může pomáhat potřebným seni-
orům a zdravotně postiženým osobám na Lito-
velsku. Vybavila i Půjčovnu kompenzačních a 
zdravotních pomůcek, o které je v poslední době 
velký zájem. Tříkrálová sbírka pomohla i lidem 
v zahraničí: na Ukrajině, na Haiti, v Súdánu a 
v oblastech postižených tsunami.  

V minulé Tříkrálové sbírce bylo vykoledová-
no v 36 obcích na Litovelsku celkem 308 879,- 

Kč. Část sbírky určenou pro vlastní projekty 
Charity Litovel jsme využili následovně: 
100 000,- Kč byla podpora provozu pečovatel-
ské služby, 20 000,- Kč jsme použili na nákup 
kompenzačních pomůcek, částku 30 000,- Kč na 
přímou pomoc sociálně slabým rodinám. 

Zbývající částka byla použita na humanitární 
pomoc v zahraničí, kterou organizuje Sekretariát 
Charity ČR v Praze (bližší informace na www.
caritas.cz), na projekty a poradenskou činnost 
Arcidiecézní charity Olomouc (www.acho.
caritas.cz) a 5 % z vybrané částky na režii sbírky 
(výroba pokladniček, tisk složenek).  

Tříkrálová sbírka bude probíhat především  
o víkendu 5. a 6. ledna a v okolních obcích pod-
le potřeby i v následujícím týdnu.  

Všechny skupinky koledníků budou přesně 
evidovány, stejně jako sbírkové pokladničky. 
Každá skupinka koledníků bude mít svého ve-
doucího. Ten bude vybaven potvrzenou průkaz-
kou, která bude opravňovat vybírat peníze. Kaž-
dý občan má právo si vyžádat předložení tohoto 
dokladu, aby měl jistotu, že peníze dal do správ-
né pokladničky.  

Pokladničky budou zapečetěny na příslušném 
obecním nebo městském úřadě, kde také bude 
výnos sbírky spočítán a poté převeden na konto 
Tříkrálové sbírky Charity České republiky  
u České spořitelny 33001122/ 0800.  

Také touto cestou děkujeme všem, kteří svým 
darem přispějí na pomoc lidem v nouzi u nás  
i v zahraničí a na podporu charitních projektů. 
Stejně děkujeme všem koledníkům a vedoucím 
skupinek, kteří nám se sbírkou pomáhají.     L.Z. 

CHARITA LITOVEL ZVE VŠECHNY P ŘÍZNIVCE  

na 4. Charitní ples v sobotu 2. 2. 2008 v Nasobůrkách 
který již tradičně spolupořádá s Římsko-katolickou farností Litovel.  
Začátek plesu v 19.30 hodin. Hraje: TRIGON. Vstupné: 60,- Kč 
Bohaté občerstvení připravují naši dobrovolníci. 
Výtěžek plesu je věnován již tradičně na ADOPCI NA DÁLKU .  
V rámci tohoto projektu podporujeme školní vzdělání indického chlapce. 
Prodej vstupenek od 15.1. 2008 v kanceláři Charity Litovel. 
Uvítáme pomoc při organizaci plesu i při zajištění darů do tomboly. 
Informace na tel. 736 750 222 nebo 585 341 444 



       9. ledna     Kurz práce na PC   
       (WORD, EXEL, INTERNET). Ukončení.
                                             Ivona Odstrčilová 
 
       12. ledna   Litovelské Pomoraví v zimě  

– vycházka. Sraz v 9.00 hodin u DDM Litovel, Komenského ulice. 
Účastnický poplatek činí 20,- Kč za osobu.                            Pavel Sova  
12. ledna          Turnaj v billiardu pro veřejnost  
– začátek ve 13.00 hod. v Klubu mladých. Startovné 10,- Kč, přihlásit 
se můžete do 10.1. u Šárky Grunové v Klubu mladých nebo v DDM 
Litovel v Komenského ul.                                                Šárka Grunová  
19. ledna          Dívka roku ČR 2008 – Velký sál Záložna Litovel  
– začátek ve 14.00 hod.                                              Hedvika Weberová 
 
20. ledna     Scrabbliáda - soutěž ve skládání scrabble. Začátek  
ve 14.00 hod. v DDM Komenského. Startovné 20,- Kč.  Jana Čekelová  
26. ledna          Výměnná setkání železničních modelářů.  
Nádraží ČD v Července od 7.00 hod. Pronájem stolu 20,- Kč, vstupné: 
děti 5,- Kč, dospělí 10,- Kč.                                         Ivona Odstrčilová  
26. ledna       2. litovelské setkání chovatelů laboratorních potkanů.  
Začátek akce je v 9.00 hodin v DDM na Komenského ulici. Účastnický 
poplatek činí 20,- Kč za osobu.                                               Pavel Sova  
1. února           Pololetní prázdniny s Alčou a Ivčou.  
Dopoledne – výtvarné pracovní činnosti v ÚSP Nové Zámky, odpoled-
ne bowling. V ceně 180,- Kč je materiál, jízdné, bowling. Je nutné na-
hlásit se předem.                                   Alena Černá, Ivona Odstrčilová 

Dům dětí a mládeže Litovel,  
Komenského 719/6, 784 01 Litovel, tel., fax: 585342448 

e-mail: ddmlitovel@ddmlitovel.cz  

Program na měsíc leden 2008 

PF 2008 
Přejeme všem našim příznivcům do příštího roku mnoho zdraví, 

štěstí a spokojenosti, úspěchy v osobním životě, v práci i ve škole.  
Městu Litovel přejeme dostatek prostředků pro rozvoj,  

hojnost vlídnosti a vstřícnosti mezi lidmi a poklidný život  
bez přírodních katastrof.  
zaměstnanci DDM Litovel 

Mateřská škola na Čihadle se proměnila v čertí školičku. Čerti, které si 
vyrobily děti, se na ně dívali z oken, dveří, nástěnek a ze všech koutů naší 
školky.Všechny děti díky rodičům přišly v čertovském oblečení, tancovaly 
čertí tanečky, plnily úkoly, jako například hod do pekelného kotle, do čertí 
pusy. Lozily, běhaly a skákaly mezi čertovskými překážkami, prolézaly 
pytlem také čertím… Nakonec dostaly děti sladkou odměnu a na krk me-
daili ve tvaru čertí hlavy. Čertí pekelná školička se vydařila. Luciferky by-
ly spokojeny a těší se za rok na shledanou!                  kolektiv MŠ Čihadlo 

Na Mikulášské nadělování přišlo do Koncertního sálu Městského 
klubu 50 dětí s rodiči a prarodiči, celkem se nás tady sešlo ke dvěma 
stovkám návštěvníků. Děti všechny společně zavolaly sv. Mikuláše  
s Andělem a čertíkem Bertíkem, ti jim přinesli tři mikulášské dorty a 
plný velký koš dárků. Děti potom společně ukázaly a zazpívaly 
všechno, co se naučily v mateřském centru od září do prosince – 
básničky, písničky a říkadla. Následovalo radostné rozdávání balíčků. 
Po rozloučení s Mikulášem mohly děti i rodiče tancovat v rytmu disca. 
Děkuji všem za velmi podařenou akci, příjemný večer a těšíme se na 
další rok.                                                                               Jana Baciak 

V sobotu a v neděli 1. – 2. prosince 2007 se v pražském hotelu Extol Inn 
konalo Mistrovství republiky ve scrabblu, každoroční vyvrcholení sezóny 
všech zapálených „skladatelů písmenek“. Ne každý se však mohl zúčast-
nit, pouze 32 nejlepších, kteří po celý rok na turnajích srdnatě bojovali  
a sbírali cenné bodíky! A jednou z těchto „vyvolených“ byla zaslouženě  
i scrabblistka z našeho města, Mila Filipová! Dlužno dodat, že těsně za 
branami finálového klání zůstala její dcera Hanka, které k účasti mezi eli-
tou chyběly pouhé dva bodíky nebo silnější angína některého z účastníků. 

Během dvou dnů soutěžící odehráli celkem 11 partií a po jejich skončení 
se dva s největším počtem bodů utkali o titul českého scrabblového krále 
za rok 2007. Finále, hrané na dvě vítězné partie, po dramatickém průběhu 
(výsledek druhé partie 433:434!) skončilo nakonec 2:1 ve prospěch Marti-
na Sobaly z Bohumína.  

Ze známých osobností, které se turnaje účastnily, by správný novinář 
jistě vyzdvihl Víta Sázavského ze skupiny Neřež a samozřejmě také Jarka 
Nohavicu, který se však mezi nejlepší neprobojoval, a tak zastával roli 
hlavního rozhodčího. 

A jak se dařilo Mile? No velmi dobře! Po šestém kole se dokonce vyšpl-
hala až do první desítky, ale jak říká jeden z komentátorů scrabblu  
„písmenka jsou hranatá a do pytlíku nevidíš“, takže se nakonec po šesti 
vyhraných partiích u jejího závěrečného pořadí skvěla krásná 15, mezi že-
nami obsadila dokonce druhé místo!!! GRATULUJEME! 

Na závěr uvedu dvě zajímavosti, abyste si udělali lepší obrázek, co jsou 
to vlastně zač tihle „scrabblisti“. Jeden z hráčů měl na stole 9 propisek, 
prý „pro jistotu“, jiný zase smutně sedíc po šesti partiích s jedinou výhrou 
prohlásil „prodám krávu a na jaře už nezaseju!“ 

Takže ještě jednou velká gratulace, Milo! 
Za litovelský scrabble klub -joko- 



UZNÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR 
Už několik let uděluje Hospodářská komora 

ČR diplomy těm absolventům učebních oborů, 
kteří splňují poměrně přísná kritéria. Jejich cel-
kové hodnocení u závěrečné zkoušky musí být  
„prospěl s vyznamenáním“, hodnocení praktic-
ké části musí být na „výborný“ a po celou dobu 
přípravy (3 roky) nesmí být hodnocení odborné-
ho výcviku horší než „chvalitebný“. 

Nad průběhem závěrečných zkoušek bdí zá-
stupce komory. Žáci, kteří splní všechna krité-
ria, dostanou pozvánku do pražského centra  
k slavnostnímu převzetí diplomů. 

V uplynulém školním roce diplomy získali: 
- elektrikáři Pavel Kuchař z Chudobína a Ra-

dim Matula z Mariánského Údolí 
- cukrářky Miroslava Bárková ze Slatinic a 

Lýdie Fišarová z Medlova 
- prodavačka Veronika Poučová z Vilémova 
Všem žákům se dostalo gratulací nejen od 

představitelů Hospodářské komory ČR, ale i od 
zástupců Ministerstva školství ČR. 

Střední odborné učiliště Litovel při té příleži-
tosti obdrželo „Čestné uznání“ za vysokou úro-
veň praktické přípravy. Toto uznání nás těší  
i zavazuje. Těší, protože vyjadřuje hmatatelný 
výsledek práce učitelů a zavazuje, protože nás 
nutí neusnout na vavřínech.  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
Dne 5. 12. 2007 byly od 8.00 hodin otevřeny 

všechny prostory SOU Litovel pro veřejnost a 
hlavně pro zájemce o studium z řad žáků 9. tříd 
základních škol a jejich rodičů. 

V budově v Komenského ulici přivítala ná-
vštěvníky lákavá vůně z cukrářské výroby a pra-
covníci školy fungující jako průvodci, ochotní 
odpovědět na všechny dotazy.  

V budově v Gemerské ulici si po prohlídce 
odborných učeben mohli všichni dát flambova-
nou palačinku a míchaný  alko či nealko koktejl. 

V budově v Uničovské ulici předváděli me-
chanici elektronici a elektrikáři, jak si zabezpe-
čit byt či dům proti nevítaným návštěvníkům 
nebo jak si regulovat jeho vnitřní klima. Po No-
vém roce bude mít škola vzorové komplexní 
zabezpečení budovy Komenského. Přijďte se 
podívat.  

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ 
Ze všech litovelských škol se SOU Litovel 

připojilo do systému třídění plastů a papíru jako 
poslední. Bylo totiž třeba vyřešit umístění kon-
tejnerů uvnitř areálu tak, aby k nám Technické 

služby měly přístup. Jakmile 
se to podařilo, mohlo se začít 
s tříděním. A abychom vyvážili ten dvouměsíční 
skluz, rozhodli jsme se plasty nejen třídit, ale 
předtím i lisovat, aby měly co nejmenší objem a 
do kontejneru se jich vešlo co nejvíc. 

Dnes už žáci i dospělí míří automaticky nej-
dřív k lisům na PET lahve, až potom ke sběr-
ným nádobám na plasty. Funguje to výborně. 

ROZSVÍCENÍ VÁNO ČNÍHO STORMU  
Po první adventní neděli se rozsvěcel na lito-

velském náměstí vánoční strom. Městský klub 
ve spolupráci s Městem, litovelskými ochotníky 
a dětskými pěveckými sbory při té příležitosti 
připravil dvě kulturní akce, Živý betlém a Slet 
čertů a Mikulášů. A SOU Litovel přispělo vá-
nočním prodejem punče pro děti i dospělé, čaje 
s rumem i bez a cukrářských výrobků k Mikulá-
ši i k nadcházejícím Vánocům. Všem, co si bu-
dou chtít osladit život i při jiných příležitostech, 
jsou výrobky mladých cukrářek k dispozici 
v cukrářské dílně po celý školní rok.    řed. SOU 

Aby bylo třídění odpadu, konkrétně plasto-
vých lahví, ještě efektivnější, zakoupilo litovel-
ské učiliště zařízení na dokonalé slisování 
plastů. Velmi dobře se tak využijí kontejnery, 
sloužící k odkládání tohoto odpadu. Toto zaří-
zení lze všem jen doporučit.              Odbor ŽP 

Soutěž pokračuje! V minulém kole uspěli: 
Jarmila Prchalová a Jiří Černý z Litovle,Milan 
Vybíral z Olomouce. Zapojilo se 13 soutěží-
cích. 
Řešení zasílejte do redakce novin do polovi-

ny měsíce. Následující den budou vylosováni 
tři výherci, kteří obdrží zdarma tříměsíční před-
platné Litovelských novin.  

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

Ředitelství ZŠ Nasobůrky  

zve děti a jejich rodiče  

kkkk    ZÁPISU do 1. tZÁPISU do 1. tZÁPISU do 1. tZÁPISU do 1. třřřřídyídyídyídy    

dne 15. ledna 2OO8 
v době od 12.30 do 17.30 hodin  

v budově školy ZŠ Nasobůrky  
 

s sebou: rodný list dítěte 

občanský průkaz zák. zástupce 
 
Informace na tel: 585 341 369 

 Mgr. Jana Nakládalová,  

ředitelka školy 

Už je zima, už je čas - Mikuláši, andělé a čer-
ti měli sraz v ZŠ a MŠ Nasobůrky 6.12.2007. 
Zábavné odpoledne pro rodiče a jejich děti při-
pravili zaměstnanci školy.  

Ve všech prostorách probíhaly soutěže, děti 
zdobily cukroví, překonávaly překážky, lovily 
rybky, snažily se ukousnout jablko s červíkem, 
pracovaly na počítačích... Nikdo ze zúčastně-
ných si nezapomněl posedět v „RESTAURACI 
U STARÉHO ČERTA“ a ochutnat dobroty  
od maminek. 

Bylo to příjemné zastavení v tomto uspěcha-
ném předvánočním čase.          Jitka Bittnerová  

Rodičovské sdružení při ZŠ Vítězná vyslovuje 
poděkování vedení firmy HEAD Sport s. r. o. 
se sídlem v Litovli za nádherný sponzorský dar 
v podobě 20 párů lyžařských bot.          
Děkujeme!          Děti a Rodičovské sdružení, 

předseda Jolana Kobzová 

 
Za stálou přízeň děkuje  

svým zákazníkům prodejna 
 POTRAVINY – JANA URBANOVÁ, 

Litovel, Svatoplukova ulice. 
 

Do Nového roku přeje všem  
dobré zdraví, pohodu v rodině  
a neutuchající pracovní elán.  
Kolektiv prodejny potravin 



Letos poprvé byly z podnětu Komise školství kultury a sportu hodnoce-
ny bytosti svaté a nadpřirozené, které neodmyslitelně k vánoční tradici  
počátkem prosince patří. Velice inspirativní jsou čerti a proto také se jich 
sešlo nejvíce. Ceny si odnesli David Kocourek a Adéla Kyjanková, třetí 
čert se pro výhru do uzávěrky novin ještě nestihl dostavit, nebo cenu po-
slal k čertu? Kdo ví… Mezi andílky byli někteří opravdu andělští,  odmě-
něny byly Lucie Kocourková, Daniela Kovačiková a Stella Amanatidu. 
Mikuláši, ač se jedná o svátek Mikuláše, byli nejméně zastoupenou skupi-
nou. Je vidět, že svatým dnes už nikdo být nechce. I tak ti nejpovedenější 
Mikuláši, které představovaly Renata Zavadilová, Pavlína Machová a Jana 
Oláhová si zasloužené ceny odnesli. Škoda, že některé skupinky se nestih-
ly dostavit do 16.00 hodiny a nebyly tak do hodnocení zahrnuty.  

Akce se setkala se zájmem, prostranství před pódiem na náměstí bylo 
zaplněno. Hodily se i teplé nápoje, které připravovali studenti místního 
učiliště. Pro dobrý ohlas hodlá Kulturní komise MěÚ ve spolupráci  
s Městským klubem akci pořádat každoročně.                                        red. 

Foto: Ing. Radovan Vašíček, Jana Motlová 

KADEŘNICTVÍ VERA a PEDIKÚRA 
   Obě provozovny se nachází v Litovli na ulici  
    Dukelská 379 (vedle autobusového nádraží) 
 
PROVOZNÍ DOBA: 
KADEŘNICTVÍ – Zatloukalová Veronika 
PO – ČT  9.30 – 18.00, PÁ – 9.30 – 16.00 hodin 
PEDIKÚRA – Zatloukalová Eva 
PO – PÁ 14.30 – 18.00 hodin 

   Možnost objednání na telefonních číslech:          
                   Kadeřnictví 777 030 772 
                   Pedikúra 776 239 361  

NOVĚ OTEVŘENO! 

Student 4. ročníku litovelského gymnázia Petr Stadlbauer 
se stal nejprve vítězem krajského kola 43. ročníku chemické olympiády 
kategorie A, tedy té nejtěžší. Poté, v témže ročníku, vyhrál i kolo celostát-
ní. Po přípravných kurzech v Praze pokračovala soutěž těch nejlepších 
z celého světa na 36. ročníku mezinárodní olympiády tentokrát v Moskvě. 
Na této olympiádě, jejíž prestiž a obsazení je srovnatelné se sportovními 
olympiádami, se utkali soutěžící ze všech koutů světa. Byli zde zástupci 
Číny i Japonska, stejně jako USA či Kanady. Jak Petr poznamenal, převlá-
dala tady mužská část soutěžících, i když několik odvážných dívek soutě-
žilo také. Z České republiky byli do Moskvy vysláni čtyři nejúspěšnější 
soutěžící. Ti byli vybráni po velmi náročných vyřazovacích kolech. Petr si 
postup do Moskvy zajistil, a o medailové umístění ho připravila pouze 
smůla v praktické části soutěže. Přivezl si „pouze“ tzv. bramborovou me-
daili ze čtvrtého pásma. 

Myslím, že se můžeme pyšnit tím, že jeden z nejlepších studentů na svě-
tě v oboru chemie je student našeho litovelského gymnázia. Poděkování 
Petrovi za jeho píli, zodpovědnost a vzornou reprezentaci nejen našeho 
gymnázia, ale celé České republiky proběhlo během měsíce prosince na 
několika akcích. 

Petr se především stal laureátem prestižního ocenění, jak se často říká 
české nobelovky, Praemium Bohemiae 2007 pro studenty. Toto ocenění 
převzal od předsedy České akademie věd Prof. RNDr. Václava Pačesa, 
DrSc. 

Také i nový ministr školství Mgr. Ondřej Liška pozval Petra spolu s dal-
šími úspěšnými olympioniky z mezinárodních olympiád v přírodovědných 
oborech na společné setkání v Praze. Další ocenění, kterého si velmi váží-
me, je cena Nadace Jaroslava Heyrovského 2007 pro nejlepší studenty  
v oboru chemie. Toto ocenění Petr rovněž obdržel v Praze na Ústavu Jaro-
slava Heyrovského. (Akademik Jaroslav Heyrovský byl prvním českoslo-
venským držitelem Nobelovy ceny, která mu byla udělena v oboru chemie 
v roce 1959.) 

Již dnes se stal Petr Stadlbauer jedním z nejúspěšnějších studentů naše-
ho gymnázia za celou dobu jeho existence. Proto mu také děkujeme za 
vzornou reprezentaci školy a tedy i našeho města; do dalšího ročníku che-
mické olympiády přejeme hodně úspěchů a také štěstí.   Mgr. Věra Hrubá 



Vážení čtenáři, dovoluji si využít prostoru, 
který mi byl dán k dispozici v Litovelských no-
vinách, a alespoň trochu zhodnotím svoje dosa-
vadní působení v ZUŠ Litovel. 

Při mém příchodu do školy v lednu 2004 jsem 
byl zděšen technickým stavem budovy. Prosto-
ry, které byly k výuce estetiky využívány, zůstá-
valy po generace stejně šedivé, fádní. Také díky 
strávené hydroizolaci se na hodně místech obje-
vovaly nehezké a nezdravé mokré skvrny, které 
snad jen žáky výtvarného oboru mohly inspiro-
vat k abstraktním dílům. 

Mojí prioritou bylo prostory zútulnit, v rámci 
možností upravit, tak aby byly vyhovující a dů-
stojné pro výuku. Podařilo se nám to téměř do 
dvou let vyřešit. Škola byla vybavena novým 
nábytkem ve stejném stylu. 

Není však na místě, abychom byli zcela spo-
kojeni. Budova by si jistě zasloužila také nový 
kabát a důstojný koncertní sál. Protože všechny 
požadavky jsou spíše procesem shánění financí, 
oslovuji tedy i potencionální sponzory o pomoc 
v této oblasti. Budova je v majetku Olomoucké-
ho kraje a požadavků na různé investice a opra-
vy je tady jistě mnoho. Žádám proto ještě o trpě-
livost, v horizontu tří let hodláme tuto situaci 

vyřešit. Také proto, že naše škola bude v roce 
2010 slavit úctyhodné 110leté trvání a patří tak 
k jedněm z nejstarších škol tohoto zaměření  
v naší zemi. 
Česká republika se v příštím roce ujme před-

sednictví v EU. Systém výchovy v základním 
uměleckém vzdělávání v naší republice bude 
reprezentantem systému školství a dáván vzo-
rem ostatním zemím. Především je oceňován 
individuální přístup k žákům našich škol. Náš 
systém je ojedinělým ostrůvkem v Evropě, Slo-
vensko již od něj částečně ustupuje.  

Při této příležitosti také apeluji na rodiče dětí, 
které mají zájem o studium na naší škole. Nene-
chávejte, prosím, rozhodnutí o návštěvě školy až 
na podzimní měsíce toho kterého školního roku. 
My jsme školou se všemi náležitostmi (nejsme 
tzv. volnočasové zařízení). Optimální je podávat 
přihlášky v květnu. Od počtu přihlášek i tzv. od-
hlášek se odvíjí tvorba úvazku a počtu učitelů ve 
škole. Přihláška je pro nás závazným dokumen-
tem, klademe důraz na odpovědnost rodičů při 
rozhodování. 

V samotném městě Litovli jsou vztahy školy  
s vnějším prostředím dle mých zkušeností téměř 
ideální. Městský úřad v čele se starostou Dr. 

Vojtěchem Grézlem svým vstřícným postojem  
k ZUŠ může být příkladem a vzorem ostatním. 
Představitelé Litovle si uvědomují, že ZUŠ je ve 
svém působení přirozeným a nejvíce účinným 
faktorem pro prevenci sociálně-patologických 
jevů ve městě. 

Velmi úzkou spolupráci má naše škola i  
s Městským klubem, který nám pronajímá Kon-
certní sál pro akce pořádané pro veřejnost. Naše 
škola zase na oplátku zajišťuje kulturní program 
při vernisážích a při slavnostech, pořádaných 
nejen Městským klubem. 

Naší prioritou je pochopitelně spokojenost žá-
ků a jejich rodičů s kvalitou výuky na naší škole. 
Kvalita složení pedagogického sboru je trvale 
naším zájmem, případným náhradám učitelů vě-
nujeme velkou pozornost. Tak například výtvar-
ný obor byl obsazován na základě výběrového 
řízení, výběrem z devíti přihlášených uchazečů, 
za pomoci krajské metodičky. 

V závěru tohoto příspěvku rád popřeji všem 
čtenářům příjemné prožití vánočních svátků a 
hodně spokojenosti v novém roce. Žákům a uči-
telům přeji hodně úspěchů také v soutěžích, tak, 
abychom dobře reprezentovali nejen naši školu, 
ale i město Litovel. 

 
Váš Ivo Škrabal, ředitel školy 

ZNÁTE OBEC VILÉMOV? 
Do Vilémova, obce od Litovle vzdálené 12 

km, zatím nevede oficiální cyklotrasa. Ale cyk-
lista, který nemiluje jen rovinu, si přesto přijde 
na své. Pojede po nepříliš frekventované silnici 
přes Cholinu, Bílsko a je ve Vilémově! Nejdřív 
projede místní částí Prátná, vzdálené od samot-
ného Vilémova tak daleko, aby v dřívějších do-
bách, kdy  v Prátné prali kůže, se nelibá vůně 
nelinula až do Vilémova. Samotná obec leží 
v kopci a v její nejvyšší části, zvané Homola, 
vlastně už za obcí, je malebný dřevěný altánek, 
odkud cyklista, turista a hlavně místní obyvate-
lé, mají překrásný výhled do kraje. Prameniště 
místního potoka, které je poblíž, je také vzorně 
upraveno a nabízí další možnost procházek. 
Obec ještě před pár desítkami let dělila poměrně 
hluboká rokle. A tak jak to kdysi bývalo, slouži-
la hlavně k odhození všeho možného i nemož-
ného. Nyní si rokli už jen můžeme představovat, 
a nedá to zas až tak moc namáhání. Stejně tak 
bývalý dvůr, nyní sokolovna a restaurace. Ještě 
teď je poznat, kde bývaly dřív vjezdy, a tedy i 
vrata! A uvnitř dvora? Stačí se zasnít a vidíme 
hospodáře, hospodyni, domácí zvířectvo… Asi 
úplně nejstarší památkou Vilémova bude ka-
menný smírčí kříž. Vidět ho můžeme uprostřed 
obce - zazděný do zídky. Vilémov je také cent-
rem pravoslavné církve. Původní monastýr Ze-
snutí přesvaté Bohorodice byl před několika lety 
rozšířen o Pravoslavnou akademii. A když přije-
dete do Vilémova na jaře, to je teprve krása! Ce-
lé okolí je zahaleno do světle růžových květů 
jabloní. 

Obec Vilémov má 458 obyvatel. Starosta ing. 
Vladimír Huf je nejvíce nespokojen se stavem 
komunikací. Jenže – chybí kanalizace, takže sil-
nice a chodníky zatím nejsou na pořadu dne.  
A co se nejvíc panu starostovi líbí ve Vilémově? 
Přece přes 100 let stará Recova palírna! 

ZNÁTE OBEC BÍLÁ LHOTA? 
Bílá Lhota je od Litovle vzdálená necelých 8 

km a místní části Červená Lhota, Řimice, Hra-
bí, Měník, Pateřín a Hradečná se vzdálenostně 
příliš neliší. K Bílé Lhotě sice nevede značená 
cyklotrasa, ale cyklisté dobře vědí, jak se do 
Bílé Lhoty dostat i mimo frekventované komu-
nikace. Cesta je to nenáročná a příjemná a 
v Bílé Lhotě a místních částech čekají tak pří-
jemné hospůdky! A co si každý 
představí při vyslovení názvu Bí-
lá Lhota? Přece Arboretum! 
Krásný park se vzácnými rostli-
nami, rybníkem a romantickými 
cestičkami vznikl v původní po-
době v roce 1700 z podnětu Mi-
kuláše z Harrachu. V letech 
1928-29 byla tak krutá zima, že 
vymrzla větší část výsadby.  

O rok později však již byly vy-
sazeny rostliny nové. A o tom, že 
arboretum je oblíbené, svědčí i 
to, že počet návštěvníků se rok 
co rok zvyšuje. A co jen návštěv-
níků! V roce 2007 si Bílolhotské 
arboretum vybralo několik párů 

vstupujících do manželství za „obřadní síň“ a 
nezalekli se ani možného nemožného počasí! 
K parku přiléhá malý zámek, původně tvrz. Ta 
byla nejdřív přestavěna renesančně, později 
pak na čtyřkřídlý barokní zámek. Zámek je 
moc hezký, patří obci, ale na navrácení staré 
slávy ještě čeká. Restituce bude nebo nebude? 
Kdo ví! Kromě obecního úřadu v něm má síd-
lo knihovna, lékaři a je zde i prostor pro akti-
vity dětí. V samotné obci i v místních částech 
je nebývalé množství sakrálních staveb, soch, 
pomníčků. A taky významná technická památ-

ka: vodní elektrárna Nové Mlýny – funkciona-
listická budova z roku 1922 sestávající z haly, 
pevného jezu s propastí pro velké vody a ná-
honem se třemi stavidly. Ve všech místních 
částech Bílé Lhoty jsou aktivní dobrovolní ha-
siči a jejich zásluhou se v Řimicích stala tradi-
cí akce pro děti – Pohádkový les. 

Obec Bílá Lhota má včetně místních částí 
1 099 obyvatel. Paní starostka Alena Sedlářo-
vá je nejvíce nespokojená s nedostatkem peněz 
na všechny možné opravy a rekonstrukce.   

A co se v Bílé Lhotě starostce nejvíc líbí? 
Přece arboretum. Jak by ne! Na to je právem 
hrdá.                                                            E.V. Smírčí kříž ve Vilémově. 



Čtvero ročních období je pořad z písniček starých i novějších. Téma po-
řadu se s nadhledem zamýšlí nad čtyřmi ročními obdobími, která jsou 
vlastně čtyřmi postupnými životními kroky. Jaro je dětství, léto doba zrá-
ní. Podzim moudrá doba dospělosti a zima je shodná se stářím. Pořad se 
snaží nalézt to nejpozitivnější z každého období a písničky doplňují myš-
lenky celého pořadu. Lyrika se střídá s úsměvnými životními příběhy Pav-
la Nováka. Staré hity, nové písničky bez přetvářek i moudrý slovní projev 
jsou pohlazením v dnešní uspěchané době. 

Přestože je v posledních letech zpěvák, skladatel, textař, hudebník a spi-
sovatel P. Novák v ústraní, zpívání na hřebík nepověsil. Pavel Novák žije 
s rodinou v rodném Přerově a se svou skupinou ročně absolvuje více než 
šest stovek vystoupení. Pavel Novák, bronzový slavík 1967, složil více 
než čtyři stovky písniček, napsal tisíc textů a za vlastní tvorbu mu Panton 
dvakrát udělil Zlatý štít. Na svém kontě má stovku singlů, dvacet alb,  
z nichž některé vyšly i v tehdejší NDR a na dalších padesáti se podílel. 
Koncertoval po celé Evropě, v Americe, Kanadě, Austrálii a řadě dalších 
států. Ceny si přivezl z Bratislavské lyry, Děčínské kotvy, Belgie, NDR a 
Bulharska. Zpíval také na Midem v Cannes.  

Přijďte se pobavit a příjemně odreagovat ve čtvrtek 24. ledna v 18.00 
hodin ve Velkém sále Záložny v Litovli, vstupné: předprodej 100 Kč, na 
místě 150 Kč. Vstupenky si můžete zakoupit na Městském klubu, tel. 
585341633 nebo v TIC (Bavi), tel. 585342300.                                  - MK- 

Barytonista Jakub Pustina (1982) pochází z oblasti Českomoravské vy-
sočiny, narodil se v Novém Městě na Moravě, střídavě žije ve Žďáru nad 
Sázavou a v Praze. Od počátku pěvecké kariéry je veden předním sólistou 
Národního divadla, národním umělcem a držitelem ceny Grammy V. Zít-
kem. V roce 2004 získal první cenu a stal se absolutním vítězem meziná-
rodní pěvecké soutěže „Pražský pěvec“ konané pod záštitou ND v Praze.  

Jeho ušlechtilý baryton jej předurčuje k ideálně zpěvnému přednesu 
české a italské písňové tvorby. Barevně podmanivý hlas velikého rozsahu, 
výmluvné a přesvědčivé herecké gesto i strhující dramatický výraz  mu  
umožňují vyniknout také v nejnáročnějších rolích světového operního re-
pertoáru. Rok 2005 byl pro zpěváka úspěšným i proto, že opět zvítězil  
v soutěži „Pražský pěvec“. Po vítězství následovala nabídka vystupovat  
v Litvě. Dalším úspěchem bylo vystoupení na Mezinárodní pěvecké soutě-
ži Antonína Dvořáka v Karlových Varech, kde barytonista taktéž obsadil 
první příčku a získal cenu V. Zítka.  

Začátkem dubna 2006 se stal finalistou mezinárodní pěvecké soutěže 
Ferruccia Tagiavini v rakouském Deutschlandsbergu, v dubnu stejného 
roku obsadil první příčku na mezinárodní pěvecké soutěži Imricha Godina 
ve slovenských Vráblích a o měsíc později v květnu 2006 získal druhou 
cenu na mezinárodní pěvecké soutěži Mikoláše Schneidera Trnavského 
(Slovensko). V září 2006 absolvoval turné po ČR s litevskou sopranistkou 
Jekaterinou Tretjakovou a na březen 2007 chystá turné se slovenskou 
mezzosopranistkou Lindou Ballovou. Na listopadové mezinárodní pěvec-
ké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech (2006) získal třetí místo 
v kategorii OPERA a nabídku hostování ve Slovenském národním divadle 
v Bratislavě. 

V současné době se účastní řady festivalů a soutěží zvučných jmen:  
v lednu 2005 vystoupil na festivalu W. A. Mozarta v rakouském Salzbur-
gu, v květnu pak absolvoval turné po Francii. Koncertně navštívil Dánsko 
a v březnu 2006 absolvoval turné v Austrálii a na Novém Zélandě. Hostu-
je ve Státní opeře Košice. 

Richard Pohl (klavírní doprovod) se narodil v roce 1983 v Ostravě. Za-
měřuje se především na komorní hru a získává v ní řadu významných oce-
nění – např. 1. místo na soutěži Carla Ditterse z Dittersdorfu společně  
s Elen Moskalovou (klavírní duo). V lednu 2005 provedl světovou premi-
éru Měsíční suity pro klavír Vlastimila Lejska. Zúčastnil se klavírních kur-
zů v Mikulově a především ve Zlatých Horách (od roku 2003 každoroč-
ně), které absolvoval pod vedením vynikajícího česko-kanadského klaví-
risty Antonína Kubálka (obdržel Cenu za nejlepší interpretaci díla českého 
autora 2004 a za nejlepší provedení Mozartova díla 2006). Po úspěšném 
absolvování konzervatoře pokračuje v intenzivním studiu klavírní hry na 
Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Zúčastnil se Mezinárodní 
smetanovské soutěže v Plzni 2006 (6. místo v nejvyšší kategorii) a ve stej-
ném roce obdržel stipendium pro Mezinárodní letní akademii Prag-Wien-
Budapest.  

Tímto Vás zveme na koncert v rámci KPH Jakuba Pustiny s klavírním 
doprovodem Richarda Pohla, který se koná v úterý 22. ledna 2008 v 19.30 
hodin v Koncertním sále Městského kubu Litovel. Vstupné: 60 Kč, vstu-
penky lze zakoupit v pokladně Městského klubu Litovel, tel. 
585341633,75339098.                                                                        - MK - 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
V MYSLECHOVICÍCH pořádá 12. ledna 2008  

HASIČSKÝ PLES v KD 
hraje: GRAND, vstupné: 50,- Kč 
Srdečně zvou pořadatelé 

Konverzační hra Esther Vilarové 
vypráví vtipnou, ale nikoliv kome-
diální formou příběh tří žen: Hele-
ny, Jane a Iris. Ty se sice nikdy 
osobně nesetkaly, přesto je spolu 
spojuje osudové pouto. Všechny tři 
totiž milují jednoho muže. Každá 
se však s tímto vztahem vyrovnává 
po svém a je na celý život pozna-
menána. Tak, jak člověka dokáže 
proměnit, povznést, ale i zničit vel-
ká láska. 

Autorka hry Esther Vilarová je 
dcerou německých emigrantů, vy-
studovala medicínu a následně filo-
zofii a sociologii. Po krátké praxi  
v nemocnici se již plně věnuje lite-
ratuře. Je autorkou mnoha esejistic-
kých a polemických publikací. Vy-
dala již také dva romány a přes de-
set populárních divadelních her,  
z nichž poslední je právě Žárlivost. 
Zřejmě i sociologická studia mají u 
Vilarové podíl na tom, že se ve 
svých dílech věnuje téměř výhradně 
vzájemným vztahům mezi muži a 
ženami. 

Divadelní představení se uskuteč-
ní ve středu 23. ledna v 19.00 hod. 
ve Velkém sále Záložny v Litovli. 
Účinkují: Jana Hlaváčová, Hana 
Maciuchová, Jitka Moučková, reži-
sérem hry a autorem scény je man-
žel Jany Hlaváčové, Luděk Munzar. 
Vstupné: 250/180/150 Kč, vstupen-
ky lze zakoupit v pokladně Měst-
ského klubu Litovel, tel. 
585341633, 775339098 nebo v ag. 
Bavi, tel. 585342300.            - MK - 

– začátek všech plesů je ve 20 hodin, Velký sál Záložny v Litovli 

18.01.  REPREZENTAČNÍ PLES MK LITOVEL  
                             (hraje: Zdeněk Krásný) 
25.01.   PLES RS při ZŠ JUNGMANNOVA (Los Playboys)  
01.02.   PLES MIKROREGIONU LITOVELSKO (Syrinx) 
16.02.   HANÁCKÉ BÁL MK LITOVEL (hraje: Fofrovanka) 
22.02.   PLES SOU (hraje: Asteor) 
23.02.   SPOLEČENSKO-EROTICKÁ SHOW  (Predathor) 
29.02.   PLES RS při ZŠ VÍTĚZNÁ (hraje: Trigon) 
01.03.   PLES RS při GJO (hraje: Trigon)  
08.03.   PLES BAVI (hraje: GaMa Šternberk) 



PONDĚLÍ    9.30 – 11.30 hod. DOPOLEDNE S KAŠPÁRKEM 
cvičení, zpívání, výtvarná tvořivost. (děti 2,5 – 4 roky), 1. patro 
14.00  – 16.00 hod. MÁMO, UD ĚLEJ SI NA SEBE ČAS  
odpolední posezení u čaje a kávy, pro maminky s dětmi, 2. patro  
17.00 – 18.00 hod.  ANGLI ČTINA PRO PŘEDŠKOLÁKY  
(děti 5 – 7 let), 2. patro  
18.10 – 19.30 hod.  ANGLI ČTINA PRO DOSPĚLÁKY  
A PUBERŤÁKY,  2. patro   
ÚTERÝ          8.30 – 10.00 hod. CVIČENÍ PRO MAMINKY 
S MIMINKY - (děti 2 – 12 měsíců), 2. patro 
9.30 – 11.30 hod. DOPOLEDNE S KAŠPÁRKEM – cvičení, zpívání, 
výtvarná tvořivost, (děti 1,5 – 2,5 roku), 1. patro 
17.00 – 18.00 hod. CVIČENÍ SE ŠAŠKEM ROLNIČKOU  
PRO RODIČE A DĚTI, (děti 2,5 – 4 roky), 2. patro 
18.00 – 18.30 hod. POHÁDKOVÁ BABI ČKA  – čtení a vyprávění 
pohádek z knížek, (děti 2,5 – 6 let), 2. patro 
vždy první úterý v měsíci 20.00 – 22.00 hod. TÝM DOBROVONÝCH 
MATEK , 2. patro  
STŘEDA        9.30 – 10.30 hod. RYBIČKOVÁ ŠKOLI ČKA   
hlídání dětí (děti 2,5 – 3 roky), 1. patro 
10.30  – 12.00 hod. KLUB DVOJ ČAT A VÍCE ČAT   
společné setkávání rodičů s dětmi, (děti 1 – 3 roky), 1. patro 
16.30 – 18.00 hod. VÝTVARNÉ TVO ŘENÍ S DĚTMI 
PŘEDŠKOLÁTKY - (děti 4 – 6 let), 2. patro  
1x za měsíc  18.00 – 19.00 hod. PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER 
 přednášky odborníků z různých oblastí, diskuze na dané téma   
ČTVRTEK   9.30 – 11.30 hod. CVIČENÍ SE ŠAŠKEM 
ROLNI ČKOU PRO DĚTI A RODI ČE (děti 1,5 – 2,5 roku), 2. patro 
17.00 – 18.00 hod. ANGLI ČTINA HROU  PRO DĚTI (4 – 5 let)  
A RODIČE, 2. patro  
18.00 – 19.30 hod. ANGLI ČTINA PRO RODI ČE ZAČÁTEČNÍKY  
hlídání dětí zajištěno v 1. patře 
20.00 – 21.00 hod. MAMINEC – relaxační cvičení na balónech 
s hudbou – posilování, 2. patro  
PÁTEK          8.30 - 10.00 hod. CVIČENÍ PRO MAMINKY  
S MIMINKY -  (děti 2 – 6 měsíců), 2. patro 
9.30 – 11.00 hod. BABY KLUB  (děti 1 – 1,5 roku), 1. patro 
 

INFORMACE A P ŘIHLÁŠKY :  
MC RYBIČKA, Městský klub, nám. Přemysla Otakara II., vchod z ulice 
Husovy dvorem 1. a 2. patro, Jana Baciak – manažerka MC,  
mobil: 739 246 016, (731 567 957), mc.rybicka.litovel@seznam.cz,  
janabaciak@seznam.cz, www.litovel.caritas.cz 

AKCE: 
 
V sobotu 5. ledna 2008 bude pořádána  

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  
Do Vašich domovů přijdou koledovat Tři králové z řad dětí a do-
spělých klientů MC Rybička, všem dobrovolníkům touto cestou dě-
kujeme za jejich pomoc při sbírce pro potřebné. 
 

S radostí touto cestou děkuji všem dětem a rodičům, prarodičům, kteří 
v roce 2007 navštívily MC Rybička ve velmi hojném počtu. Statistika 
ukazuje na 220 nově příchozích dospělých klientů. Průměrná měsíční ná-
vštěvnost činila 224 dospělých osob a 208 dětí od 2 měsíců do 6 let. Akti-
vity mateřského centra se mohly dále rozvíjet také díky projektu ESF – 
Profesionalizace skupiny mateřských center v Olomouckém kraji, který 
začal 1.1.2007  a bude trvat do 31.6.2008. Zapojilo se do něj  8 partner-
ských MC z Olomoucka. Projekt přispívá k osamostatnění mateřských 
center, profesionalizaci práce jejich manažerek, propagaci činnosti. Učí 
nás i jednání a vystupování na městských, krajských a státních úřadech, 
komunikaci a práci s klienty MC, vzájemné podpoře a důvěře. Podporuje 
také vzdělávání maminek, posilování jejich sebedůvěry, kterou budou po-
třebovat při návratu do zaměstnání. 

Těším se na setkávání s Vámi i v novém roce 2008.            Jana Baciak 
 

Krásné prožití svátků vánočních, hezký nový rok 
2008, zdraví, štěstí a hodně dalších dětí ze srdce přeje 

kolektiv MC Rybička v Litovli. 
 

OPĚT ZAČÍNÁME DNE  2. LEDNA  2008 

Profesionalizace skupiny mateřských center v Olomouckém kraji 

MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA V LITOVLI 
zvou rodiče a prarodiče na 

 PŘEDNÁŠKOVOU STŘEDU 
 S HOSTEM A ODBORNÍKEM  

  dne 23. ledna 2008 ve 2. patře MC 
od 18.00 – 19.00 hod.  

Pozvali jsme: Bc. Dagmar Heclovou – staniční sestru na JIP 

Téma: PRVNÍ POMOC u dětí a dospělých  
s možností nácviku na modelu. 

 Opakujeme pro velký úspěch.  
 Hlídání dětí zajištěno v 1. patře 

 
 

3 V KRUHU – výstava studijních prací Hana Děcká, Lenka Hubová, 
Kateřina Plesníková 
10. – 31. 1., Výstavní síň MK Litovel, PO-ČT 8.00 – 15.00 hod.,  
PÁ 8.00  – 13.00 hod., SO 10.00 – 13.00 hod., vstupné dobrovolné 
Vernisáž: středa 9. 1. v 17.00 hod.   
REPREZENTAČNÍ PLES 
pátek 18. 1., Velký sál Záložny v Litovli, 20.00 hod.,  
vstupné: předprodej 100,- Kč, na místě 150,- Kč 
Na programu: Zdeněk KRÁSNÝ („král evergreenů“)  
bublinová show V. Strassera, bohatá tombola   
KONCERT KPH  
úterý 22. 1., Koncertní sál MK Litovel, 19.30 hod., vstupné: 60,- Kč 
Jakub PUSTINA (baryton), Richard POHL (klavírní doprovod)  
ESTHER VILAROVÁ - „ŽÁRLIVOST“ 
středa 23. 1., Velký sál Záložny v Litovli, 19.00 hod.,  
vstupné: 250/180/150 Kč 
Vtipná divadelní hra, příběh tří žen, které osudovou shodou milují jedno-
ho muže. Hrají: Jana Hlaváčová, Hana Maciuchová, Jitka Moučková  

PAVEL NOVÁK – DOKTORA SE NEBOJÍME 
čtvrtek 24. 1., Velký sál Záložny v Litovli, 8.15, 9.30, 10.45 hod.,  
vstupné 40,- Kč  
pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ, včetně veřejnosti  
PAVEL NOVÁK – ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ 
čtvrtek 24. 1., Velký sál Záložny v Litovli, 18.00 hod.,  
vstupné: v předprodeji 100,- Kč, na místě 150,- Kč  
pořad z písniček starých i novějších  
lyrika se střídá s úsměvnými životními příběhy Pavla Nováka  
NA ÚNOR PŘIPRAVUJEME:  
DIVADLO JÁRY CIMRMANA (7. 2.) 
HANÁCKÉ BÁL (16. 2.) 
SYLVIE KROBOVÁ (28. 2.) 
Připravujeme kurzy tance pro mládež a pro dospělé,  
přihlášky na Městském klubu v Litovli (pí Bruštíková)  
PŘEDPRODEJ:  
Městský klub Litovel, nám. Př. Otakara 753, Litovel,  
tel.: 585341633, e-mail: klub@mklitovel.cz 
TIC Litovel, nám. Př. Otakara 754, tel.: 585342300,  
e-mail: info@bavi.cz, www.mklitovel.cz, www.mestolitovel.cz 



MĚSTO LITOVEL - MUZEUM 
Smyčkova 795,  784 01 LITOVEL, Tel.: 585 341 465 

E-mail: muzeum@muzeumlitovel.cz, http://www.muzeumlitovel.cz  
Přehled expozic a výstav v roce 2008   

Stálá expozice 
Leden – prosinec 2008 

Litovelská řemesla 1. poloviny 20. století 
Představení dalších řemesel i řemeslníků na Litovelsku  

Výstavy  
16. leden – 20. duben 2008 

Mladeč – Nové Zámky – Sobáčov 
výstava o minulosti a současnosti obce Mikroregionu Litovelsko  

1. květen – 28. září 2008 
Klub českých turistů a Litovel 

výstava připomínající výročí organizované turistiky  
8. říjen – 21. prosinec 2008 

Letopočty končící osmičkou 
výstava o zlomových okamžicích československé i regionální historie 

 

OBMĚNA STÁLÉ EXPOZICE. Ve stálé výstavní expozici předsta-
vuje muzeum nově řemeslo řeznické, které mívalo zlaté časy na vesnicích 
při provozování domácích zabíjaček. Skoro každá domácnost proto měla 
alespoň nejnutnější vybavení na zabíjačku, další si řezník nosil ssebou. 
Mezi nepostradatelné patřil kotel – většinou měděný, troky na paření pra-
sete a další potřebná řada různých nádob, mlýnků, nožů… Kdo by ještě 
dnes znal výrazy jako kromholec, což byla šibenička, na niž se pašík zavě-
šoval. Nebo takový okřínek – to byla nádoba vydlabaná ze dřeva, podle 
účelu byly různých tvarů a velikostí. Pamětníci vědí, že krupon – hřbetní 
část kůže z prasete - se za války musel povinně odevzdávat na výrobu  
kožených potřeb a obuvi.  

Zabíjačka je i častým tématem lidových vyprávění, váže se k ní řada vět-
šinou žertovných příběhů. Tak také kronikář obce Červenka pan Harszlak 
zaznamenal, že panu Saparovi se podařilo vykrmit úctyhodné prase, jen 
hlava vážila 52 kg a špek měl tloušťku 18 cm. Pan Sapara byl zaměstnán v 
litovelském pivovaře, jako deputát dostával pivo a mláto. Prase dostalo 
mláto i pivo, které se nevypilo. Jinde se zase stalo, že prase vykrmili tak 
dobře, že neprošlo dveřmi od chlívku a ty se musely vybourat. 

Litovelskému muzeu se podařilo vypůjčit od dcery pana Rostislava Šiš-
my ze Sobáčova řeznické vybavení z jeho pozůstalosti, které je základem 
nově otevřené expozice. Přijďte se i vy podívat, zavzpomínat, jak se to 
dělalo, aby vše z prasátka bylo zpracováno a zužitkováno.                    red. 

Je to neuvěřitelné, ale náš Folklorní soubor HANAČKA už má za sebou 
více než čtvrt století činnosti. Založen byl Spojeným závodním klubem 
ROH na podzim roku 1981. Při jeho zrodu i dalším působení odborně po-
máhala paní Valerie Hladká ze Slatinic. Soubor byl poměrně brzy vyba-
ven nově ušitými kroji a doprovázela ho litovelská dechová hudba HANÁ, 
později cimbálová muzika Šumica a po několikaletém kritickém období 
bez muziky máme od roku 2001 novou Hanáckou muziku. 

Za uplynulých 25 let se v souboru mnoho událo a je těžké vše shrnout 
do několika řádků. Zúčastnili jsme se mezinárodních folklorních festivalů 
ve Strážnici, Hlinsku, Šumperku, Frýdku-Místku. Reprezentovali jsme 
město a region v dřívějším SSSR (Volgograd) a NDR (Breitenau), později 
opakovaně v Polsku (Wieliczka, Piwniczna) a na Slovensku (Revúca, Li-
pany, Stará Lubovňa, Krivany, Levice), dále v Holandsku (Winschoten). 
Kromě těchto významných akcí se každoročně uskutečnilo množství dal-
ších vystoupení při různých příležitostech (Moravský ples v Praze, Repre-
zentační Hanácké bály v Olomouci, Ples náčelníka generálního štábu ar-
mády ČR, Velikonoční Praha, Hanácké slavnosti v Náměšti na Hané, Pro-
stějově a Tovačově, Světový den vody, Hanácké Benátky, Dny evropské-
ho kulturního dědictví, nejrůznější oslavy v obcích regionu, místní hody, 
vystoupení pro seniory nebo k Svátku matek apod.).  

Od poloviny roku 2006 je soubor samostatným občanským sdružením. 
Nadále je nám Městským klubem umožněno za výhodných finančních 
podmínek využívat jeho prostory pro nácvik dětské i dospělé taneční slož-
ky. Muzika samostatně nacvičuje v prostorách fary Husova sboru.  

Soubor má dnes celkem kolem 50 členů ve třech složkách – dospělí ta-
nečníci, hanácká muzika a dětský soubor. Předsedkyní celého občanského 
sdružení a vedoucí taneční složky je Stanislava Kulatá, vedoucím Hanácké 
muziky je Mgr. Robert Najman, vedoucí dětského souboru Hanáčci je 
Pavla Bezová ve spolupráci s Lenkou Urválkovou. 

Naším cílem je udržet nejen u členů souboru, ale i u celé veřejnosti urči-
té povědomí o tradicích našeho regionu, o podobě hanáckých krojů a také 
hanáckého nářečí, které v současnosti bohužel beznadějně mizí.  

Během uplynulého čtvrtstoletí souborem prošlo přes 100 členů. Někteří 
jen „prolétli“, jiní zůstali déle, ale jsou mezi námi i tací, kteří vydrželi ce-
lých 25 let a jsou stále aktivními členy.  

Toto významné výročí jsme s ročním odkladem a ve spolupráci s Měst-
ským klubem oslavili v sobotu 24. listopadu 2007, kdy bylo v úvodním 
projevu stručně shrnuto celých celkem 26 roků činnosti.  

V rámci slavnostního programu jsme předvedli náš velmi úspěšný kom-
ponovaný program HANÁCKÁ SVATBA, se kterým jsme v roce 2007 
vystoupili 10 x pro Region Haná a 1 x pro Litovel při Hanáckých Benát-
kách. I tentokrát - ve zcela zaplněném Velkém sále Záložny - mělo naše 
vystoupení obrovský úspěch. Mrzí nás, že jsme nemohli uspokojit všech-
ny zájemce o zhlédnutí Hanácké svatby. Velký sál není možné nafouknout 
a volná místa nezbyla.  

Během večera několikrát vystoupil náš host – východoslovenský Folk-
lorní soubor ŠARIŠSKÁ LIPA z Lipan. Jejich temperamentní vystoupení 
měla také obrovský úspěch. O výbornou zábavu všech přítomných se za-
sloužila hudební skupina FOFROVANKA z Uničova, na kterou se opět 
těšíme na únorovém Hanáckém bále.  

O občerstvení se postaralo SOU Litovel nejen teplými jídly, ale také  
míchanými nápoji. Stravování hostujícího souboru ze Slovenska nám po 
celé 3 dny obětavě zajišťovala Školní jídelna Studentů.  

Bohaté tombole (80 cen) vévodily hlavních ceny od firem: Vápenka Vi-
toul Měrotín, Elektro Dostál Litovel, VHS Čerlinka Litovel, Město Lito-
vel, Pila Knébl Sobáčov a Litovelská cukrovarna. Děkujeme nejen těmto 
hlavním sponzorům, ale všem ostatním firmám i soukromým osobám. 
Všichni, kteří nám laskavě darovali další ceny do naší tomboly, byli zve-
řejněni ve výherních listinách. 

Za finanční podporu naší činnosti po celý rok 2007 děkujeme při této 
příležitosti Městu Litovel, Regionu Haná, Litovelské cukrovarně a Vápen-
ce Vitoul.  
Všem našim sponzorům, příznivcům a spoluobčanům srdečně děkujeme 
za dosavadní podporu a spolupráci. Do nového roku 2008 Vám všem pře-
jeme pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a spokojenosti.  

Stanislava Kulatá, Folklorní soubor HANAČKA 

ČINNOST MUZEJNÍ SPOLEČNOSTI LITOVELSKA (MSL) 
Dne 13. prosince 2007 se po Muzejním filmovém čtvrtku uskutečnilo ve 

výstavním sále Shromáždění členů MSL za účasti 18 z 28 členů. Během 
večera byla představena činnost v sezóně 2006/2007, přítomní členové 
schválili předložený plán činnosti i rozpočet na rok 2008. Všem byla 
oznámena změna ve vedení - z funkce předsedy MSL odstoupil Ing. Ra-
dovan Urválek a novým předsedou je zvolen Mgr. Robert Najman. Pro 
zájemce byla také připravena komentovaná prohlídka Codexu gigantu.    

Muzejní společnost Litovelska nezahálí ani v novém kalendářním roce. 
Pan Lubomír Šik si na měsíc leden přichystal povídání z cyklu o částech 
města Litovle, které nazval Husova ulice v Litovli. Jedna z historicky nej-
zajímavějších částí města (ulice z náměstí směrem ke gymnáziu) bude for-
mou přednášky s následnou besedou představena ve čtvrtek 24. ledna 
2007 od 18.00 hodin v salonku Restaurace Muzeum. Výbor Muzejní 
společnosti Litovelska přeje všem čtenářům Litovelských novin úspěšný 
vstup do nového roku a těší se na Vaši účast na některé z akcí roku 2008.

OHLÉDNUTÍ ZA MUZEJNÍMI FILMOVÝMI ČTVRTKY 
Od 1. listopadu do 20. prosince 2007 se každý čtvrtek v 17.00 hodin 

proměnil výstavní sál Muzea Litovel v jediné kino ve městě. Promítalo se 
zde celkem osmkrát, a to pokaždé na jiné téma. Úvod vždy patřil krátkým 
16mm filmům z  50. a 60. let 20. století (projektor obsluhoval Pavel Čun-
derle), následovalo několik filmů na DVD. 20 sedaček ze starého kina bo-
hužel nebylo plně obsazeno ani jedenkrát. Hodnotit tento doprovodný 
program k výstavě „50 let Kinemaklubu Litovel“ není jednoduché. I my, 
organizátoři, jsme si vědomi nedostatku času, stálého spěchu a kvaltování. 
Přesto jsme ve skrytu duše doufali, že se veřejné představení děl litovel-
ských filmových amatérů setká s větším zájmem občanů. Vždyť příprava 
jednoho takového krátkého filmu zabrala autorům mnohdy několik hodin, 
jindy i několik týdnů. Muzejní filmové čtvrtky i výstava „50 let Kinema-
klubu Litovel“ již patří minulosti. Na závěr nezbývá nic jiného než všem 
amatérským filmařům, nejen z Litovle, popřát pro jejich další práci hodně 
zdraví, dobrý zrak, ještě lepší světlo a pevnou ruku.                              RoN 



3 výtvarnice, 3 úhly pohledu, 3 vý-
tvarná média ve Výstavní síni MK 

Kateřina Plesníková vystudovala 
Střední umělecko-průmyslovou 
školu v Uherském Hradišti, obor 
užitá malba a Vyšší odbornou školu 
umění ve Zlíně, obor malba. Nyní v 
absolventském ročníku FF (Dějiny 
umění) a PdF (Výtvarná výchova) 
UP v Olomouci. Zabývá se kres-
bou, malbou a volnou šperkařskou 
tvorbou. 

Lenka Hubová v letech 1998-
2002 studovala na Umělecko-
průmyslové škole sklářské ve Va-
lašském Meziříčí. V letech 2002-

2007 na UP v Olomouci, obor čes-
ký jazyk a výtvarná výchova.  
V současnosti žije v Suchdole nad 
Odrou a učí na střední škole v Od-
rách. Ve své tvorbě se inspiruje roz-
manitými přírodními formami. Zú-
častnila se již několika kolektivních 
výstav a v roce 2006 se v Olomouci 
konala její samostatná výstava. 

Hana Děcká studovala výtvarnou 
výchovu a francouzskou filologii na 
UP v Olomouci, v současné době 
na doktorandském studiu na katedře 
výtvarné výchovy MU v Brně. Vě-
nuje se malbě a prostorové tvorbě, 
její velkou láskou je právě dřevo a 
práce s ním. Na výstavu všechny 
srdečně zveme.               J. Tomanec 

VVVýtvarný atelier Olga Volfováýtvarný atelier Olga Volfováýtvarný atelier Olga Volfová   
Vám nabízí výuku výtvarných technikVám nabízí výuku výtvarných technikVám nabízí výuku výtvarných technik   

zahrnující kresbu, malbu, textilní techniky a další 
Výuka je určena pro děti, mládež i dospělé s přihlédnutím na konkrét-

ní potřeby výuky zaměřené pro: 
· žáky s potřebou individuálního doučování – poskytování soukromých hodin 
· přípravu žáků na talentové zkoušky pro studium na uměleckých školách 
· ostatní, kteří mají zájem o rozvoj a zdokonalení ve výtvarném umění 

· Atelier pořádá výtvarné plenéry a výstavy  
Informace na telefonu: 732 884 065,  

e-mail: olga.volfova@seznam.cz 

Do polského Mikolowa, na vernisáž společné výstavy prací vzniklých 
v průběhu 17. ročníku Plenéru výtvarníků z Polska, Česka a Holandska, 
byli pozváni zástupci Města Litovle a místní kultury. Pozvání přijali Ing. 
Radovan Vašíček, ředitelka MK Hana Vogelová a výtvarnice Olga Vol-
fová, která se plenéru aktivně účastnila a jejíž práce jsou na výstavě za-
stoupeny. Výstava pod názvem Mikolowské nálady se litovelské veřej-
nosti bude prezentovat po sedmé a má tady již svoji tradici. Letos se ve 
Výstavní síni Městského klubu uskuteční v březnu 2008. Je jednou  
z mála výstav, která v Litovli představuje umění evropských výtvarníků.  

Paní Volfová opět vzpomenula polskou pohostinnost a milé přijetí  
v Mikolowě. Vernisáž 1. 12. 2007 se těšila obrovskému zájmu polské 
veřejnosti. Zahájení výstavy se konalo v Domě kultury v Mikolowě, po 
úvodních projevech starosty Mikolowa Marka Balcera a kurátorky ple-
néru Renaty Bonczar byli představeni všichni účastníci plenéru. Po kon-
certním vystoupení přešli návštěvníci do výstavní síně na prohlídku ob-
razů, soch a grafik. Vernisáž navštívilo kolem 300 lidí, zájem veřejnosti 
o tuto výstavu je vždy pozoruhodný. Výstava v lednu poputuje do muzea 
v Gliwicích, v únoru do galerie MBWA Olkusz, v březnu k nám do Li-
tovle a v dubnu do Klimkovic. Svoji pouť završí v květnu v holandské 
galerii v Beuningenu.                                                                            red. 

Z vernisáže v Mikolowě 1.12.2007. Foto: O. Volfová 

Vážený a milý příznivče amatérského divadla! 
Určitě jsi zvyklý na články o nově připravovaných hrách amatérského 

divadla v Litovli psané Petrem Linduškou nebo třeba Michalem Schmal-
zem. Jsou to zkušení režiséři a herci, kteří jsou s litovelským divadlem 
spjati již mnoho let a podle mého názoru jsou jejich zkušenosti na diva-
delních prknech hodně znát.  

Protentokrát si ale dovolím napsat tento článek já, Jana Burešová. Po-
kud jsi, věrný diváku, shlédl představení Chramst! Aneb mejdan  
s Adélou, Rychlé šípy, Limonádový Joe nebo představení Jak je důležité 
míti Filipa, pak sis možná všiml, že i mé jméno u těchto divadelních  
„kusů“ již figurovalo. Nikoliv však jako režisér. Mým úkolem bylo vyro-
bit ke hrám kulisy, rekvizity a kostýmy. V případě hry o masožravé 
Adélce jsem si vyzkoušela roli spoluautora scénáře a dokonce i herce - 
hospodského harmonikáře. Tento koníček mne natolik pohltil, že jsem se 
odhodlala napsat scénář ke zcela nové hře Asterix a Obelix. Dokonce ji i 
sama režíruji. K tomuto kroku mne vlastně přivedl Petr Linduška, který 
ve mně vzbudil touhu vyzkoušet si přípravu vlastní hry od A až do Z.  

Jsem milovníkem naivních a humorných komedií, kde dobro vítězí 
nad zlem. Takové ty pohádky pro dospělé, protože jsou (podle mého ná-
zoru) výborným „lékem“ na dnešní uspěchanou dobu.  

Snad tento můj nápad, který mi pomohou zrealizovat kamarádi, bude 
pro Tebe, Miluško, Zdeňku, Evo, Pepo… právě tím pravým lékem, který 
u Tebe navodí dobrou náladu nejenom v hledišti Sokolovny při sledová-
ní hry, ale i druhý, třetí… den. Přeji si, abys i tentokrát řekl: „Moc se mi 
to líbilo.“ Tak, jak jsi to říkal u představení připravovaných pod vedením 
mých vzorů Mirka Spurníka, Petra Lindušky, Pavla Soldána nebo Mi-
chala Schmalze. 

Určitě jsi zvědavý, kdo Tě bude bavit celý večer. A ode mne by bylo 
sobecké, kdybych Ti to alespoň trošku neprozradila, takže: 

Obelixe bude hrát Tomáš Vacek, jehož herecké kvality jsme poznali 
už v roli slavného amerického detektiva Nicka Cartera. Při výběru hlav-
ních postav jsem neměla žádných pochyb o tom, že bude tím pravým pro 
ztvárnění naivního dobrotivého siláka. O jeho fyzických předpokladech 
vůbec nemluvě. Jako Nick přece rukou rozsekl židli jako nic! V případě 
Asterixe jsem měla také jasnou představu o tom, kdo jej bude hrát. Musí 
to být drobnější, mrštný,  chytrý a veselý chlapík, kterému létají jiskřičky 
šibalství z očí. No a tohle všechno (teda skoro všechno) vlastní Vendulka 
Jurášová, známá jako tanečnice kankánu z Adély. Snad jí bude knír slu-
šet. Koho tam máme dál? Tak třeba Panoramix. Moudrý druid, který umí 
vařit kouzelný nápoj z nejrůznějších bylin a přísad – to je přece celý Peťa 
Dolinský! Rostliny jsou jeho koníčkem i živobytím. A protože má Peťa 
v sobě tak trošku i skrytého raráška, zvládne  i roli vychytralého lumpa. 
Věštce, který dokáže téměř každého obalamutit. No a co by to bylo za 
divadlo, v němž by nehrál dobrotivý Jarda Skála nebo na první pohled 
rázná, ale ve skutečnosti zlatá, Miluška Calábková. Bude z nich skvělá 
dvojka v roli náčelníka galské vesnice Autoskalixe (pozorný čtenář vyde-
dukuje, odkud se jméno této role vzalo) a jeho ženy Vormíny.  

Kde jsou Galové, tam musejí být i Římané. Tím největším a nejslav-
nějším je bezesporu Julius Caesar. Vysoký a důstojný Říman s typickým 
orlím nosem. Jistě už tušíš, že to nemůže být nikdo jiný než Tomáš Po-
spíšil, který tak skvěle ztvárnil postavu Dlouhého Bidla v Rychlých ší-
pech. Musím se také zmínit o jednom centurionovi. Podsaditý legionář, 
který marně čelí síle kouzelného nápoje a odnese to nejednou modřinou. 
To je role jako stvořená pro Pavla Bureše staršího, kterého již znáš jako 
Červenáčka nebo hraběte Kracmara. A kde je centurion, tam je i jeho le-
gie. Legionáře bude hrát parta svalnatých, mladých a urostlých chlapů, 
kteří umějí zacházet s mečem a rozumějí taktice boje. Kde jsou mladí, 
svalnatí bojovníci, tam musejí být i křehké a krásné dívky. V našem pří-
padě to budou smyslné tanečnice vlnící boky, majíce při tom tajemně za-
halené tváře rouškami. Tanec a hudba k divadlu nerozlučně patří. 

Já se moc těším i na postavu zrádného a falešného Deliria, kterého si  
„střihne“ Lukáš Malaska. Věřím, že nám předvede nekonečnou škálu 
úšklebků, pitvoření a intrik, aby dosáhl svého cíle. Ale jak už jsem na-
značila: dobro v pohádkách vždy vítězí. 

Věřím, že celý herecký soubor předvede humorné a milé představení 
o hrdinech našeho dětství a že se na Tebe, věrný příznivče litovelského 
amatérského divadla, budeme moci těšit na jaře roku 2008. Přijď se na 
nás a na příběh o Galech a Římanech podívat.    

Jana Burešová, režisérka 



Město Litovel se může pochlubit bohatou historií, která se odráží i  
v množství dochované ikonografie, což je místopisná grafika, kresba a 
malba, staré fotografie a pohlednice. Nejstarší dochované vyobrazení 
města – veduta přerovského rytce Jana Willenbergera – pochází z roku 
1593. Veřejnost, která má zájem o historii, proto jistě uvítá nové webové 
stránky: www.ikonografielitovle.cz, které vytvořil a aktualizuje pan 
Vítězslav Kollmann. Webové stránky přináší popis a výběr dochovaných 
ikonografických dokumentů města. Najdete zde také řadu konfrontačních 
snímků, což je porovnání současného stavu ulic, míst nebo objektů  

s dobovým zachycením těchto míst na kresbách, malbách, fotografiích a 
pohlednicích. Je tady i řada literatury k danému tématu a odkazy na další 
webové stránky, zejména o ikonografii Moravy. Ikonografie místních částí 
města i Mikroregionu Litovelska je uložená v databázi u autora. 

Pan V. Kollmann je autorem publikace o ikonografii Litovle – „Litovel 
v proměnách staletí“, vydané již roku 1987. Můžeme připomenout i stolní 
kalendáře, kalendář vydaný na rok 2000 v 52 zobrazeních představil výběr 
z bohaté ikonografie města, kalendář na rok 2002 představuje dobové 
fotografie Litovle. Na webových stránkách jsou i ukázky z doku-
mentárního filmu z roku 2006, stejného názvu jako publikace. Autor  
v současné době zpracovává obrazovou publikaci s názvem  
„Litovel na starých pohlednicích.“                                                    redakce 

Prostranství před gymnáziem, tehdy českou reálkou, ještě se vzrost-
lou alejí stromů. V pozadí je vidět věž kostela na Starém městě, dnes je 
tento pohled zakryt panelovou výstavbou. Na fotu vpravo je současná 
podoba prostranství se sochou T.G.M.                      Foto: V. Kollmann 

POZVÁNKA NA REPREZENTA ČNÍ PLES MĚSTSKÉHO KLUBU LITOVEL  
Vážení přátelé, sponzoři a ostatní příznivci Městského klubu, již tradičně si budete moci zaplesat v prostorách litovelské Zálož-

ny v pátek 18. ledna 2008 ve 20.00 hodin. K tanci, zábavě i poslechu nám všem zazpívá ostravský král evergreenů ZDENĚK 
KRÁSNÝ se zpěvačkou RENATOU POHANKOVOU (účinkovala v muzikálu Dracula). 

A co od Vás budeme chtít? Dobrou náladu, chuť se pobavit a zatančit si. V přestávkách dopřát něco dobrého svému žaludku. 
Také něco málo peněz za vstupné. 
Za to vše nabízíme:          - předtančení (polonéza, Caramba, mažoretky) světovou bublinovou show mima V. Strassera 
                                          - bohatou tombolu, plný bar, výbornou muziku, zábavu do ranních hodin 
Rezervace a předprodej vstupenek na MK v Litovli, tel. 585341633, 775339098. Vstupné: předprodej 100 Kč, na místě 150 Kč.  

Jízda historickým vláčkem, vedeným motorovým vozem M131.101 z 
poválečného období, se 2. 12. 2007 pořádala nejen pro občany Litovelska. 
Uveřejňujeme zde pár řádků o jízdě, jak to viděli pořadatelé akce. Se 
zpožděním jsme se vynořili z mlhy jako z tunelu ve staničce Červenka, 
kde na nás čekalo nespočetně cestujících, všichni se chtěli s námi svézt. 
Rychle objet soupravu, nástup cestujících, odjezd. Z důvodu zpoždění 
jsme museli improvizovat v prodeji jízdenek, a dále hlavně v motorovém 
voze, kde jsme nestihli usadit cestující přesně podle místenkového pořád-
ku, za což se jim srdečně omlouváme. Začali jsme prodávat jízdenky, ty-
pické kartónky, které dnes uvidíte málokde. Než jsme skončili s prodejem, 
přijel vláček do Senice. Právě v úseku Červenka - Senice byl největší ná-
val, kterým Mikuláš s čertem a andělem málem nemohli projít a nadělit 
tak dárečky všem dětem. Opět jsme s motoráčkem objeli soupravu a vyra-
zili zpět do Litovle, kde se motoráček zase otočil na druhou stranu soupra-
vy a vyjel do Mladče. Tady pro cestující připravil pan Vitoul pohoštění, 
které cestující jistě ocenili. Odtud jsme po přestávce vyrazili přes Litovel 
do Červenky, kde jsme se rozloučili s posledními cestujícími. To už jízda 
končí a s motoráčkem jedeme do Šumperka, kde jej pan strojvedoucí uloží 
ke spánku.  

Velice nás potěšilo, když se cestující ptali, jestli se tato jízda bude někdy 
opakovat. A můžeme říci, že příští rok zase s Čertovským expresem chce-
me vyjet nadělovat radost dětem z Litovelska a okolí. Ale to bohužel zále-
ží na sponzorských příspěvcích. Letošní akci podpořily tyto firmy a insti-

tuce: Město Litovel, obce Mladeč, Cholina a Senice na Hané, PANAV, 
CK BAVI, STIHL, PM studio, auto Hlaváček, firma Kvarta a realitní kan-
celář pana Kollmanna. Všem těmto sponzorům děkujeme za důvěru a 
doufáme, že s námi budou spolupracovat. Zvláštní poděkování si ale za-
slouží p. Vitoul, který pro cestující přichystal pohoštění a také p. Březina, 
který motoráček citlivě řídil po celý den. Zároveň touto cestou zdravíme 
Mikuláše, čerta a anděla, kteří s námi jeli a snad pojedou i příště.  
Na shledanou s cestujícími při další jízdě se těší Železniční a parní spolek.  



U příležitosti závěru roku 2007 přinášíme čte-
nářům Litovelských novin informace o výsled-
cích oddílu házené TJ Tatran a umístění jednot-
livých družstev v soutěžích po podzimní části 
ročníku 2007/08. Litovelský oddíl házené má 
celkem 8 družstev - muži, st. dorost, ml. dorost, 
st. žáci, ml. žáci a 3 družstva miniházené.  

MUŽI - 1. LIGA ČR  
Po zisku 3. místa v soutěžním ročníku 

2006/07 pokračovalo družstvo ve velmi dobrých 
výkonech v utkáních 1. ligy i na podzim tohoto 
roku, když dokonce po polovině soutěže jsou 
hráči Tatranu Litovel na 1. místě tabulky díky 
lepšímu skóre před Sokolem Kostelec na Hané. 
Družstvo 6x zvítězilo, 4x remizovalo a jen jed-
nou prohrálo (v Náchodě). Litovelští házenkáři 
podávají velmi dobré výkony již delší dobu na 
domácí půdě sportovní haly ZŠ Vítězná, kde se 
jim daří a kde před výborným publikem domá-
cích příznivců již ve 13 utkáních za sebou ne-
prohráli. Na dobrých výkonech celého družstva 
se podílí zkušenost starších hráčů s nastupující 
mladou generací vlastních odchovanců, kteří 
jsou v kádru družstva druhou, respektive třetí 
sezónu. Ve všech utkáních podzimu byl výraz-
nou oporou brankař Michal Baránek, ze zkuše-
ných hráčů zejména nestárnoucí R. Bakalář a M. 
Šuba, z mladých hráčů potom zejména J. 
Schmalz, D. Barabáš a J. Číhal. Uvedení hráči 
patřili také k nejlepším střelcům družstva. Reali-
zační tým ve složení Zdeněk Čtvrtníček, Viliam 
Sitár a Vlastimil Navrátil dosáhl s družstvem 
nečekaného úspěchu v podobě umístění na sa-
mém čele tabulky a zisku titulu „půlmistra 1. 
ligy“ po podzimní části soutěže. 

MUŽI - tabulka 1. ligy  
  1. Tatran Litovel              311:279     16 bodů 
  2. Sokol Kostelec n. H.   299:281      16 b. 
  3. Dvůr Králové n. Labem                 16 b. 
  4. Sokol Přerov                                  15 b. 
  5. FS Napajedla                                  13 b. 
  6. TJ Náchod                                      10 b. 
  7. HBC Jičín B                                     8 b. 
  8. Sokol Prostějov                                8 b. 
  9. HK Královo Pole                              8 b. 
10. Sokol Sokolnice                               8 b. 
11. HK Chomutov                                  8 b. 
12. HK Sl.VŠ Plzeň                               6 b. 
Nejlepší střelci branek T. Litovel: Bakalář 53, 

Šuba 47, Schmalz 44, Číhal 42, Barabáš 38, 
Čtvrtníček ml. 19, Hanák 14, Arnoš 12, Havlí-
ček 9, Knébl M. 8, Pohlmann 7, atd. 

STARŠÍ DOROST – 2. LIGA 
Po zisku 2. místa v uplynulém soutěžním roč-

níku 2. ligy patří stejné umístění litovelským do-
rostencům i po podzimu 2007. Na 2. místě ta-
bulky přezimují dorostenci Tatranu se ztrátou 1 

bodu na vedoucí celek tabulky Sokol Nové Ve-
selí. V průběhu sezóny družstvu chyběl ve 4 
utkáních kapitán a opora týmu Tomáš Macek, a 
to mělo také vliv na porážky v Rožnově a Pros-
tějově, kde náš celek nečekaně ztratil body. Vý-
borný výkon podal litovelský kolektiv dorosten-
ců v posledním utkání podzimu proti Sokolu 
Nové Veselí, které zdolal na domácí půdě rozdí-
lem 6 branek a udržel si tak naději do jarních 
odvet na vedoucí místo tabulky a boj o postup 
do 1. ligy.  

K nejlepším střelcům družstva, vedeného tre-
néry Zdeňkem Sléhou a Standou Müllerem 
patříli: T. Macek 58 branek, J. Škrabal 54, J. 
Dolák 51, J. Rozsypal 43, O. Vogl 41, F. Sléha 
28, P. Linduška 26, atd. 

Starší dorost - tabulka 2. ligy 
  1. Sokol N.Veselí                  17 bodů 
  2. Tatran Litovel                    16  
  3. Velké Meziříčí                  16 
  4. KH Vsetín                         15 
  5. KH Kopřivnice                  15 
  6. Velká Bystřice                   13 
  7. S. Prostějov                         9 
  8. Sokolnice                             8 
  9. STM Olomouc                    8 
10. TJ Rožnov                           8 
11. Cement Hranice                  7 
12. Sokol Přerov                       0 
MLADŠÍ DOROST – 1. LIGA 
Družstvo ml. dorostenců postoupilo do 1. ligy 

po loňském vítězství ve středomoravské lize. 
Jako nováček soutěže sbírá zkušenosti v souboji 
s nejlepšími moravskými kluby. Mrzí těsné po-
rážky, zejména ve Velké Bystřici a na domácím 
hřišti s KP Brno a Novým Veselím, kdy nevyšel 
litovelským mladším dorostencům závěr utkání. 
Při troše štěstí mohl být bodový zisk podstatně 
lepší než současné získané 4 body (vítězství  
v Litovli nad Přerovem a ve Zlíně). Družstvo 
vedou trenéři ing. Karel Zmund a Jiří Macek. 

Mladší dorost - tabulka 1. ligy 
  1. HC Zubří                            22 bodů 
  2. KH Kopřivnice                  18 
  3. HCB Karviná                    18 
  4. Sokol Ostrava                    18 
  5. Nové Veselí                       12 
  6. Královo Pole                     12 
  7. Frýdek Místek                   12 
  8. Velká Bystřice                     8 
  9. Tatran Litovel                      4 
10. HC Zlín                               4 
11. Sokol Přerov                       2 
12. Cement Hranice                  2 

Střelci litovelského družstva: J. Anton 81, J. 
Šmíd 50, P. Janáček 40, J. Gottfried 27, M. 
Konšel 26, J. Vymětal 19, M. Janyška 18, D. 
Vašíček 8, J. Albrecht 5, J. Hlavinka a J. Sléha 3. 

STARŠÍ ŽÁCI – STŘEDOMOR. LIGA 
Po zisku 1. místa v uplynulém soutěžním roč-

níku 2006/07 se v podzimních zápasech druž-
stvu již tak nedařilo. Trenéři P. Filip a ing. R. 
Papajk se potýkali s úzkým kádrem hráčů v mis-
trovských utkáních a projevil se tak návazně 
problém s malou hráčskou základnou z loňské-
ho družstva mladších žáků. Z deseti družstev 
soutěže jsou litovelští starší žáci po podzimní 
části na 5. místě se ziskem 10 bodů. Tabulku 
vede SK Velká Bystřice s 18 body před Zlínem 
A a STM Olomouc. K nejlepším střelcům patřili 
P. Aleš a K. Robenek – oba 38 branek, Šmoldas 
a J. Sléha 30 branek, A. Navrátil 16.  

MLADŠÍ ŽÁCI – DIVIZE 
V divizní soutěži má družstvo perspektivní 

mladý kádr, téměř polovina hráčů patří věkem 
do kategorie miniházené. Z poměrně široké zá-
kladny miniházené byli nejstarší žáci přeřazeni 
do mladších žáků, aby získali zkušenosti ve hře 
na klasickém velkém hřišti. (V kategorii minihá-
zené se hraje na polovičním hřišti a na menší 
branky.) Nejlepšími střelci byli P. Jindra, M. 
Baciak a M. Vařeka. Trenéry družstva jsou 
Vlastimil Mach a Michal Baránek. 

MINIHÁZENÁ 
V kategorii nejmladších házenkářů má oddíl 

házené v soutěži 3 družstva. V soutěži hráčů, 
ročník narození 1997 – 98, A a B družstvo, kte-
rá vedou trenéři ing. Vlastimil Habermann a Ja-
kub Schmalz. Obě družstva mají široký kádr 
hráčů, což je pozitivním přínosem do dalších let 
pro družstva žáků. 

Třetím družstvem jsou hráči narození v r. 
1999 a mladší, což je vlastně přípravka, která 
má také svou soutěž. O tyto začínající házenkáře 
se starají trenérky PaedDR. Svatava Rozsypalo-
vá a Lenka Filipová.                                     K. Z. 

SPORT  SPORT  SPORT  

 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA TATRAN LITOVEL  
přeje všem svým příznivcům štěstí, zdraví  
a v novém roce 2008 ty nejlepší sportovní zážitky. 

Oddíl házené děkuje všem svým příznivcům a sponzo-
rům za podporu v uplynulém roce a do nového roku 
2008 přeje vše nejlepší, hodně zdraví a dobré nálady. 

MUŽI VEDOU 1. LIGU A DA ŘÍ SE I PRÁCI S MLÁDEŽÍ.  

Marek Šuba zakončuje rychlý útok v zápase 
proti HBC Jičín B.       Foto: Pavel Štěpánek  

K novymo roko. 
Z nebe se nám snáši bily zlato, 
včel se bodem všeci radovat. 
Na zemi pak z teho bode blato, 

tož se pudem nekde zkólovat. 
 

Na Štědré deň se hrozně těšime, 
přeméšlime, co si máme nadělet. 
Zas to bodó všelejaky kravine, 
Jéžišek se z teho mosi odstřelet. 

Donesem si z lesa trocho chrašči, 
nélepše je doma o kamen. 
Venko mrzne, že to nekde aji prašči, 
kdo be lezl v sibérii ven? 
 
Zapnem bedno, ovařime krapko vina, 
Silvestr zas bode končet nad ránem. 
Z radosti nám zbévá jenom kocovina, 
do novyho roko s novym elánem ! 

Z Hanácké ambasáde Petr Linduška.  
Pořáď sám. 

Blahopřejeme oddílu kuželek TJ Tatran Litovel k jeho významnému 
jubileu – 60 let kuželkářského koulení v Litovli. Oddíl kuželek  
si své výročí připomene v lednu 2008. Více v únorovém čísle LN. 
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• prodej garáže v Litovli (u FÚ), po renovaci, EE 
220 V, sklípek, cena: 160.000,- Kč. 

• prodej RD v Uničově, 4+1, poz. 900 m2, zast. pl. 
97 m2, obytná pl. 194 m2, venkovní bazén, krb, 
plyn ÚT, garáž, cena 3,5 mil. Kč 

• prodej RD Brníčko u Uničova 4+1, novost., 
poz. 500 m2, cena 1.999.000 Kč 

• prodej bytu OV v Olomouci, 3+1, lodžie, sklep, 
výtah, cena: 1,9 mil. Kč. 

• pronájem kanceláří v Olomouci, ul. Ostružnická, 
6 kancel., 174 m2 s přísluš., náj. 21.000 Kč/měs 
+ energie 

• pronáj. obch. prost. v centru Olomouce, I. PP, 
120 m2, I. NP 125 m2, náj. 60.000 Kč/měs.+en. 

• prodej areálu ve Zdounkách vhodného pro výro-
bu či skladování bližší info. v RK    

• Hledáme pro naše klienty ke koupi byty  
1-4+1 v Litovli a blízkém okolí. 

KAMENICTVÍ JAN ŠKRABAL, 
Svatoplukova 127, LITOVEL 

děkuje svým zákazníkům  
za přízeň v uplynulém roce 2007.  

Přejeme všechno nejlepší  
do nového roku 2008. 

♦ MONTÁŽE A OPRAVY MONTÁŽE A OPRAVY MONTÁŽE A OPRAVY MONTÁŽE A OPRAVY     
                ANTÉN, SATELITŮANTÉN, SATELITŮANTÉN, SATELITŮANTÉN, SATELITŮ    
♦ SPEKTRÁLNÍ SPEKTRÁLNÍ SPEKTRÁLNÍ SPEKTRÁLNÍ     
                ANALÝZA SIGNÁLŮANALÝZA SIGNÁLŮANALÝZA SIGNÁLŮANALÝZA SIGNÁLŮ    

JOSEF KULICH, LitovelJOSEF KULICH, LitovelJOSEF KULICH, LitovelJOSEF KULICH, Litovel    
Palackého 1001 Palackého 1001 Palackého 1001 Palackého 1001     
mobil: 603 538 093 
servis: 585 341 477 

e-mail: anteny.kulich@quick.cz 

Stálou přízeň zákazníků přeje do nastáva-
jícího nového roku 2008 redakce LN  

prodejcům Litovelských novin.  
V Litovli to jsou: 

TRAFIKA STOPPANIOVÁ  
KNIHKUPECTVÍ  SORBONNE  

VÁLKOVÁ 
TRAFIKA DRABINA 

KNIHKUPECTVÍ  ALFA&ATLAS  
LINDUŠKA 

TRAFIKA ZATLOUKALOVÁ 
TRAFIKA OŠ ŤÁDAL 

TRAFIKA ZBO ŘILOVÁ 
STÁNEK VÍT ĚZNÁ  GREGUŠ 

STÁNEK U NÁDRAŽÍ  ŽOUREK 
SMÍŠENÉ ZBOŽÍ ŠMAKAL 
POTRAVINY URBANOVÁ 

V obcích nejvíce Litovelských novin  
dodáváme prodejnám: 

POTRAVINY NASOBŮRKY  
– GOLDOVI 

POTRAVINY UN ČOVICE 
- JELÍNKOVI  

POTRAVINY ČERVENKA 
- BLEHOVÁ 




