
V listopadu je ta nejvhodnější doba k sázení 
stromů. Takový správně zasazený strom má 
přes zimu čas se pořádně usadit, chytnout rov-
nováhu a zvyknout si na nové místo. Stromy,  
o kterých píšeme, už nejsou žádné proutečky, 
měří skoro 3 metry a váží nějakých 50 kg! Je-
jich výsadbě byla věnována patřičná pozor-
nost, posuďte sami. 

 
15. 11. 2009 Olbramice 
Čtyři lípy, které byly v obci zasazeny do čtver-

ce, prožily v ten den velkou slávu. Přes celou 
obec k nim šel průvod lidí v čele s kapelou, sta-
rosta nesl český prapor a slunce té slávě vesele 
svítilo na cestu. Vloni se občané Olbramic jen 
neradi loučili se starými lípami, které byly osa-
zeny rovněž do čtverce kolem sloupu svatého 
Jana Nepomuckého. A tak zasazení nových stro-
mů provázela všeobecná radost. Zasazeny byly 
kousek dál od silnice, aby se jim lépe dýchalo a 
zanedlouho je bude následovat i svatý Jan. 
O slávě lip a důvodu jejich sázení pak poutavě 
mluvil starosta obce Jindřich Solovský. Leckterý 
přítomný se jistě dověděl něco nového z histo-
rie - od vzniku ČSR po současnost.  

Obec Olbramice ten den pojala opravdu slav-
nostně. Když už stromy byly obhospodařeny, 
šlo se do sálu, kde hrála hudba a krájel se dort. 
A že židle nestačily, tomu se ani nedalo divit. 

 
16. 11. 2009 Náměšť na Hané 
Starostka obce držela v ruce starou fotografii 

kamenného kříže v části Náměště na Hané – 

Biskupství jako důkaz, že před křížem stávala 
lípa. Že tam patří. Předvečer 17. listopadu, 20 
let po sametové revoluci, byla nejvhodnější do-
ba k nasazení lípy nové. A kdo ji sázel? Před 20 
lety se narodilo v Náměšti na Hané několik dětí. 
A právě tihle dvacetiletí dostali do rukou lopaty 
a pod odborným dohledem lípu zasadili. Malé 
děti přednesly básničky, paní ze sousedství při-
nesla bábovku a všichni popřáli lípě hezký a 
dlouhý život. 

 
18. 11. 2009 Měrotín 
Až se lípa v Měrotíně na jaře probudí, bude se 

divit, kde se octla. Ze svého místa má náležitý 
přehled. Dívá se směrem k Mladči, k Šumině, 
k Pardusce i ke kostelu. I tahle lípa byla zasaze-
na u kamenného kříže. Zasadit ji přišly místní 
děti za odborné pomoci dospělých. Však taky 
starosta obce, Vladimír Kulatý, děti poprosil, 
aby si lípu hlídaly a staraly se o ni. Dětem i do-
spělým vysvětlil, proč zrovna lípa, a jaký je his-
torický důvod jejího sázení.  

 
19. 11. 2009 Bílá Lhota (na fotografii) 
V Bílé Lhotě čekalo na stromky noblesní pro-

středí parku u zámečku. Do arboreta byly sázeny 
zajímavé a originální stromy již před staletími, a 
tak vedoucí arboreta, Ing. Ivana Erlecová, méně 
obvyklé kultury vybrala i tentokrát. Mladému 
jedlému kaštanu a gingo bilobě se dostalo cti 
usadit se vedle již zkušených stromů stejného 
druhu.                                    

Dokončení na str. 2 
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NOVĚ OTEVŘENO! - keramika 
Zveme Vás do vzorkové prodejny  

točené keramiky  
paní Miluše Hlavinkové  

na Šmakalově ulici 291 v Litovli.  
Provoz: po – čt, v kteroukoli denní dobu,  

případně po domluvě i jindy (mimo víkendů). 
Tel.: 608 423 739.     

Vhodné k nákupu vánočních dárků! 

Zveme všechny občany   
na SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍ-
HO STROMU před radnicí na náměstí Pře-
mysla Otakara v Litovli dne 4. prosince  
v 15.30 hodin. Novinkou letošního roku bude 
JEŽÍŠKOVA POŠTA, děti si mohou napsat 
nebo nakreslit dárek - přání k vánocům a po-
slat ho naší „Andělskou poštou“ Ježíškovi.  
Předvánoční program na náměstí bude pokra-
čovat následující den v sobotu 5. prosince,  
od 15.30 hodin pořádáme SLET ČERTŮ, MI-
KULÁŠŮ A ANDĚLŮ s oceněním nejlepších 
masek a doprovodným programem, který vyvr-
cholí ohnivou show.  
Na pondělí 7. prosince je pro vás připraveno 
VÁNOČNÍ NOTOVÁNÍ. Více o programu vá-
nočních vystoupení na náměstí v Litovli najde-
te v programu Městského klubu (str. 10).  
Pořadatelé touto cestou děkují všem pěveckým 
sborům, dramatickým kroužkům z mateřských 
a základních škol, dětem z DDM Litovel, GJO 
Litovel, Hanácké mozēce a Hanáčkům i Truba-
čům z Doubravy. Prostě všem, kteří nám věnu-
jí svůj čas, abychom si společně užili sváteční 
předvánoční dny. 
Můžete se také těšit na občerstvení a již tradič-
ní VÁNOČNÍ PUNČ. Takže neváhejte a přijď-
te společně s námi příjemně strávit předvánoč-
ní čas. 

Zvou pořadatelé: Městský klub Litovel  
Komise školství a kultury MěÚ Litovel  

• PODĚKOVÁNÍ ZACHRÁNCI 
• HANAČKA V SRBSKU 
• VÁNOČNĚ LADĚNÁ NABÍDKA 
• FOTBALOVÝ PODZIM, HÁZENÁ 

Zastupitelé, radní a vedení Města 

Litovel přejí všem  

klidné a spokojené vánoční svátky, 

hodně štěstí a pohody v rodinách. 



Místem, které ke své škodě neoplývá pořádkem, ač bychom to tady 
očekávali, je okolí marketu Tesco. Komise životního prostředí se o tom 
mohla opakovaně přesvědčit – v průběhu roku se tady nacházelo množ-
ství pohozených a větrem zavátých odpadků. Vedoucí Tesca byl na stav 
upozorněn a přislíbil častější úklid kolem budovy. Čistota travnatých 
ploch kolem obchodu se k dnešnímu dni zlepšila.  

V blízkosti marketu se na břehu řeky Moravy scházejí bezdomovci, 
popíjí levné víno a nechávají za sebou plasty, krabice, odpady. Technic-
ké služby i VHS Čerlinka tento nepořádek, nahromaděný na břehu řeky, 
odvezly. Městská policie provádí kontrolu bezdomovců s cílem zamezit 
nepořádku v této lokalitě.  

S Odborem životního prostředí MěÚ byl projednán i stav pozemku za 
marketem, patřící soukromé osobě. Jsou tady „uloženy“ vysloužilé vě-
ci - zbytky krovů, staré stavební buňky, na zemi odpadky. Občané, kteří 
bydlí v sousedství, na nepořádek upozornili.  

Majitelem pozemku byla slíbena před dvěma měsíci náprava - krovy 
budou pořezány a odvezeny, pozemek bude upraven. Bohužel stav za 
obchodem je dnes stejný a zbytky stavby tady stále „krášlí“ prostředí. 
Jak se Vám líbí pozemek na fotografii?                           Redakce rubriky 

Moderní laparoskopickou věž uvedlo v těchto dnech do provozu chi-
rurgicko-traumatologické oddělení Nemocnice Šternberk, která je čle-
nem skupiny AGEL. Oproti dosavadnímu přístroji je nová věž, která 
přišla na dva miliony korun, modernější, disponuje kvalitnější elektro-
nikou a mnohem větší rozlišovací schopností obrazu. 

„Laparoskopická věž je určena pro pacienty s onemocněním břicha, 
zejména žlučníku, slepého střeva, žaludku, tlustého střeva. Používá se  
k diagnostice nejasných bolestí břicha jak chirurgických, tak gynekolo-
gických. V poslední době se rozšiřují i indikace urologické,“ popisuje 
primář chirurgicko-traumatologického oddělení MUDr. Josef Ščudla 
s tím, že ročně podstoupí tento laparoskopický zákrok téměř 300 paci-
entů, přičemž asi polovinu tvoří operace žlučníku. 

Pro pacienty jsou operace laparoskopickou technikou výhodné, proto-
že rozsah operačního přístupu na břiše je mnohem menší. Zákrok 
v břišní dutině se provádí jen drobným řezem, rány se rychleji hojí a 
jsou mnohem méně bolestivé. „Pacienti jsou schopni jít mnohem rych-
leji do domácího ošetřování. Rovněž procento zánětlivých komplikací je 
menší,“ dodává primář Ščudla. 

Šternberská nemocnice trvale investuje do nového vybavení a zkvalit-
ňování svých služeb. V roce 2008 zdravotnické zařízení proinvestovalo 
11 milionů korun, když největší akcí byla rekonstrukce rozvodů vody 
na interním oddělení a průběžné investice do přístrojové techniky.  

Ing. Tomáš Želazko, mluvčí holdingu Agel 

NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA  
V LITOVLI 

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

Lokalita: Severní II, zahájení výstavby 1. pol. 2010,  
1. etapa: 15 byt. jednotek, 7 garáží 
min. fin.vklad: byt 3+KK od 550,-tis. Kč, 2+KK od 358,-tis.Kč 
bez nutnosti dokládat příjmy 
informace: www.litovelbyty.cz, tel.: 585 004 449 (OSBD Olo-
mouc), 585 153 250 (MěÚ Litovel) 

NEVÁHEJTE, VYBÍREJTE RYCHLE,  
již 40% bytů a 58 % garáží zamluveno!  

Dokončení článku  
z 1. strany.  

Stromy zasadili pracovníci arboreta za vydatné pomoci žáků ze zdejší 
ZŠ. Malý sbor, vedený učitelkou s kytarou, zazpíval skvěle vybrané písně 
spojené s historickými událostmi. Starostka obce, Alena Sedlářová, která 
malou slavnost zorganizovala, se postarala i o čaj na zahřátí. V arboretu se 
se slávou nesázelo poprvé. Důkaz v podobě kroniky donesl Bc. Stanislav 
Hekele, bývalý vedoucí arboreta, sám chodící kronika.  

Sázení stromů bylo datováno k 20. výročí sametové revoluce. Slavnost-
ního uvítání stromů se za Mikroregion Litovelsko, zúčastnil předseda 
svazku, MVDr. Vojtěch Grézl. Akce byly finančně podpořeny 
z Mikroregionu Litovelsko a z POV 2009 Olomouckého kraje.            E.V. 

HLEDÁM NĚKOHO, KDO UMÍ VYČISTIT NORMÁLNĚ FUN-
GUJÍCÍ PSACÍ STROJ – NEELEKTRICKÝ. 
Za informaci děkuji předem, tel. 585 342 145, mobil 606 198 307 

CUKRÁRNA JANTAR,  
náměstí Přemysla Otakara v Litovli, 

PŘIPRAVILA VÁNOČNÍ STÁNEK  
S NABÍDKOU: 

♦ Vánoční perníčky, vánoční cukroví, ozdoby.  
♦ Občerstvení – punč, svařené víno.  
♦ Dojde i na pravou domácí zabíjačku. 
♦ Vše podbarveno vánoční hudbou. 
♦ Každou adventní neděli připraven i malý pro

gram pro rodiny s dětmi. 
Provoz stánku: denně 8.00 – 17.00 hodin.  

UZÁVĚRKA DALŠÍHO ČÍSLA LITOVELSKÝCH NOVIN  
č. 1/2010 mimořádně již 14. prosince 2009!!! 

NABÍZÍM DOMÁCÍ PRÁCI, MOŽNO I SE SMLOUVOU 
ZAŠLETE SMS VAŠI ADRESU 

 – ZAŠLU VÁM NABÍDKU. 
Tel.: 728 821 566 



Ve městě Litovli a v místních částech bylo v průběhu 
měsíce listopadu 2009 zaznamenáno mimo jiné i spáchání 
těchto událostí:  

Dne 2. listopadu 2009 v dopoledních hodinách odcizil dosud neznámý 
pachatel z autobusového nádraží v Litovli uzamčené dámské jízdní kolo. 

Dne 11. listopadu 2009 v době od 11.45 do 18.10 hod. odcizil dosud 
neznámý pachatel v Litovli na ul. Palackého po předchozím rozbití 
skleněné výplně pravých dveří vozidla Mercedes Vito tašku, fotoaparát 
a další drobné věci. 

Dne 11. listopadu v době od 13.15 do 13.40 hod. dosud neznámý pa-
chatel odcizil ze židle v cukrárně v Litovli kabelku s doklady a finanční 
hotovostí. 

Dne 16. listopadu 2009 odcizil dosud neznámý pachatel v OD 
TESCO Litovel z nákupního vozíku dvě tašky s doklady, platebními 
kartami a finanční hotovostí, čímž způsobil poškozené I. P. škodu ve 
výši 16 500,- Kč.                                                                    Policie ČR 

23. zasedání Zastupitelstva města 
Litovel ze dne 27. října 2009 
Zastupitelstvo města Litovel sou-
hlasí: 

• se zněním novelizovaných zřizo-
vacích listin školských příspěvko-
vých organizací a Měst. klubu. 
 
66. schůze Rady města Litovel  
se konala dne 27. října 2009 
Rada města souhlasí:  

• s navýšením cen vstupného na 
bazén ZŠ Vítězná od 1. 1. 2010 
takto: cena vstupného pro dospělou 
osobu bude činit 35,- Kč/hod., cena 
pro děti do 15 let bude 25,- Kč/
hod., cena permanentní vstupenky 
pro dospělé bude činit 300,- Kč/10 
hod. a pro děti 200,- Kč/10 hod. 
Cena za pronájem celého bazénu 
pro organizace a další subjekty bu-
de činit 550,- Kč/hod. Cena za pro-
nájem bazénu na nepovinný pla-
vecký výcvik bude činit 500,- Kč/
hod., jednotlivě 25,- Kč/hod. 
Všechny ostatní ceny zůstávají ne-
změněny. 

• s dohodou o splácení dluhu uza-
vřenou mezi Městem Litovel a paní 
M. F., která neoprávněně odebírala 
el. energii ze společných prostor 
domu, kde byla nájemcem, čímž 
způsobila škodu ve výši 5.160,-Kč 
Rada města nesouhlasí:  

• se zveřejněním záměru odprode-
je pozemku parc.č. 826 trvalý trav-
ní porost, o výměře 835 m2, v k.ú. 
Litovel (žádost manž. H.) 

• se zveřejněním záměru odprode-
je objektu polikliniky v Litovli. O 
odprodej žádal pan V. jako soukro-
má osoba s tím, že prioritou by by-
lo zachování zdravotnické péče. 

Rada města bere na vědomí: 

• nabídku na odkoupení domu 
č.p. 39 v obci Lhota nad Mora-
vou. Vedoucí sociálního odbo-
ru informuje, že majitelky na-
bízejí uvedenou nemovitost k 
odkoupení za cenu 4,4 mil. Kč. 
V současné době je v této ne-
movitosti hlášeno 38 romských 
obyvatel. Sdružení DŽENO z Pra-
hy nabízí pomoc budoucím majite-
lům při realizaci projektů týkajících 
se romské komunity. Rada města 
bere uvedenou nabídku na vědomí 
a konstatuje, že není v možnostech 
města nabízený objekt odkoupit. 

• informace z jednání Bytové ko-
mise a schvaluje předložené návr-
hy; zápisy z jednání Komise pre-
vence kriminality, Kontrolního vý-
boru a Komise životního prostředí 
z měsíce října 2009.  
Rada města schvaluje: 

• uzavření Smlouvy o dílo se spo-
lečností .A.S.A. spol. s r.o. na zpra-
cování PD „Komunitní kompostár-
na“ a „Terénní úpravy inertem“.  
Žádosti o souhlas s přesunem po-
ložek: 

• OBH v rámci zkvalitnění služeb 
pro občany chce vybudovat studnu 
na městském hřbitově, proto žádá 
o přesun částky 30.000,- Kč z pol. 
údržba veřejného pohřebiště na 
pol. pořízení dlouhodobého hmot-
ného majetku 

• MP bude v rámci projektu „Dejte 
srdci šanci“ pořizovat Automati-
zovaný externí defibrilátor Heart-
Start FRx Philips. Žádá o souhlas 
s přesunem částky 55.715,- Kč 
mezi jednotlivými pol. v rámci 
rozpočtu MP. 

• OŠKS žádá o souhlas 
s přesunem částky 50.000,- 
Kč z pol. „Partnerská města, 
kulturní a sportovní výměny“ 
do položky MŠ Frištenského 
na rekonstrukci osvětlení MŠ 
v Unčovicích. Rada města žá-
dostem vyhovuje a souhlasí s 

požadovanými přesuny mezi polož-
kami v rámci rozpočtu.  
Rada města schvaluje: 

• smlouvy o zřízení věcných bře-
men, uzavírané mezi ML a ČEZ 
Distribuce, a.s. Děčín – jde o umís-
tění staveb podzemního vedení NN  

• dodatek k Mandátní smlouvě o 
daňovém poradenství uzavíraný 
mezi ML a společností VOREL 
Consulting s.r.o., smlouva se uza-
vírá na dobu určitou do 31. 12. 
2010 

• mandátní smlouvu uzavíranou 
mezi ML a společností QUAN-
TUM CZ s.r.o. – jde o zpracování a 
podání žádosti o dotaci na akci  
„Centrum sociál. služeb Litovel“. 
Rada města souhlasí: 

• s uzavřením Mandátní smlouvy 
se spol. QUANTUM CZ s.r.o. na 
zpracování a podání kompletní žá-
dosti o dotaci na vybudování Cent-
ra sociálních služeb Litovel, v rám-
ci 15. výzvy ROP Střední Morava 

• s uzavřením Mandátní smlouvy 
se spol. ARS rozvojová agentura s.
r.o. na zpracování a podání kom-
pletní žádosti o dotaci na výstavbu 
cyklistických stezek Litovel – Tři 
Dvory, Rozvadovice – Unčovice a 
Litovel – Chořelice ke hřbitovu 

• s uzavřením Smlouvy o dílo se 
spol. GHC regio s.r.o. na zpracová-

ní a podání kompletní žádosti o do-
taci na rekonstrukci městského 
koupaliště v Litovli, v rámci 15. 
výzvy ROP Střední Morava 

• s uzavřením Smlouvy o dílo na 
projekční práce – vypracování ar-
chitektonicko-urbanistické studie s 
návrhem technické infrastruktury 
stavby „Litovel – rekonstrukce are-
álu koupaliště“ s a.s. Stavoprojekt 
Olomouc 

• s výsledky soutěže na dodavatele 
stavby „Litovel – napojení místní 
části Tři Dvory“ a uzavřením 
smlouvy o dílo s vítězným uchaze-
čem, firmou MODOS spol. s r.o. 
Olomouc 

• s doplněním zpracovaného 
územního plánu města Litovel o 
koridor pro trasu výtlačného vodo-
vodního řádu z vodojemu Chudo-
bín volnou krajinou do plánované-
ho vodojemu na Pardusce v k.ú. 
Měrotín. Žádá obec Měrotín. 

• s udělením odměn v navrhované 
výši ředitelce MŠ Gemerská a ředi-
telce ZŠ Jungmannova za kvalitní 
práci při vedení školy a za koordi-
naci a řízení školních vzdělávacích 
projektů.  
Rada města vyhovuje: 

• žádosti o udělení výjimky z OZV 
č. 3/2008 pro vánoční akce, které 
budou probíhat na nám. P. Otakara 
v Litovli ve dnech 4., 5. a 7. 12. 
2009 

• žádosti manželů D., aby z důvo-
du zachování klidu na Pavlínce v 
Litovli byl na parkovišti na Pavlín-
ce omezen výcvik autoškol v sobo-
ty, neděle a o státních svátcích.  
                                                  J.M. 

Městská televize Litovelský INFOkanál  

vysílání v prosinci 2009 

premiéry:         středa 2., 16. a 30. prosince v 18.45 hod.  
reprízy:            denně v  6.45, v 11.00, v 18.45 a ve 23.00 hodin. 
on-line: http://infokanal.litovel.eu  

Připomínky, názory, nápady, náměty, ale i věcnou kritiku týkající se vy-
sílání můžete volat nonstop na telefonní záznamník tel. č. 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.: 585 153 250 (Ing. J. Hlavinka).  

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

KKKK L Í Č E  Z Á M K Y  T R E Z O R YL Í Č E  Z Á M K Y  T R E Z O R YL Í Č E  Z Á M K Y  T R E Z O R YL Í Č E  Z Á M K Y  T R E Z O R Y     
D R Á P A L  A  N O VÁ KD R Á P A L  A  N O VÁ KD R Á P A L  A  N O VÁ KD R Á P A L  A  N O VÁ K     

ŠAFAŘÍKOVA UL. 721/1, LITOVEL, mob. 776 593 520 
 

Výroba klíčů, prodej zadlabacích zámků,  

dveřní a okenní kování, cylindrické vložky FAB,  

chráněné vložky (GUARD, FAB CONTROL, MUL-T-LOCK) 
Novinka: bezpečnost. protipožár. dveře SHERLOCK, trezory, skří-

ně na zbraně. Dále provádíme: broušení nůžek, nožů, i do masových 
mlýnků.                   PO – PÁ  8.00 – 17.00,  SO  8.00 – 11.00 hodin 

Dne 21. 10. byl hlášen požár v šatnách budovy Gymnázia Jana Opletala 
v Litovli. Příčina požáru je vyšetřována PČR a HZS Olomouckého kraje. 
Náhrada škody na vybavení a majetku studentů, Města Litovle a GJO je 
uplatňována u pojišťoven. Požár byl zlikvidován během deseti minut, pře-
sto předpokládané škody budou kolem 1 mil. Kč. K vyšší škodě nedošlo 
vzhledem k tomu, že v době požáru se pět tříd gymnázia účastnilo veletr-
hu vysokých škol Gaudeamus v Brně a jedna třída absolvovala plavecký 
výcvik na ZŠ Vítězná. Škody jsou jen materiální, újmu na zdraví naštěstí 
nikdo neutrpěl.                                                                                          red. 



Vážení čtenáři, letošní rok byl 
pro Hanačku opět tak bohatý na 
události a vystoupení, že jsem 
nenašla dostatek času, abych o 
nich průběžně informovala. Tak 
píši alespoň o naší letošní nejvý-
znamnější akci – zájezdu do 
Srbska. O dalších akcích a vy-
stoupeních za celý rok 2009 bu-
dete informováni v lednovém 
čísle Litovelských novin.  
 
Ve dnech 15. – 19. července 
2009 jsme se prostřednictvím 
Folklorního sdružení ČR a díky 
finanční podpoře Města Litovel 

zúčastnili IX. Mezinárodního folklorního festivalu v SRBSKU v obci 
VLAŠKA (asi 50 km od Bělehradu). Vyjížděli jsme ve středu v 01.00 
hod., abychom na místě byli ve stanovenou dobu. Ovšem několikahodi-
nové obstrukce maďarských celníků vůči našemu autobusu nás na ma-
ďarsko-srbské hranici pořádně zdržely.  

Obec Vlaška folklórem skutečně žije. Pracují tu 3 soubory (dle věku) 
a festivalem žije celá vesnice. Po milém přivítání chlebem a solí byli 
členové rozděleni do rodin. Vedoucí a řidiči všech zahraničních soubo-
rů byli ubytováni v „hotelu“, který byl vzdálen několik kilometrů a je-
hož úroveň raději nebudu komentovat. O všechny ubytované v rodinách 
bylo velmi dobře postaráno a cítili se tam jako doma. My v hotelu jsme 
to museli přežít. Naštěstí jsme tam jen nocovali. Nechápeme, proč nás 
dali do onoho hotelu, když jednoznačně lepší a z organizačních důvodů 
i mnohem jednodušší by bylo ubytovat nás také v rodinách. Festivalu se 
kromě nás zúčastnily soubory ze Slovenska, Turecka, Makedonie a ně-
kolik srbských souborů.  

Vystupovalo se vždy večer, protože přes den byla téměř 40stupňová 
vedra. Předváděli jsme nejen naše obvyklé tance a taneční pásma ve 
svátečních krojích, ale zařadili jsme i ukázku z Hanácké svatby, a to Če-
pení nevěsty. Z původně plánovaných tří festivalových večerních pro-
gramů byl jeden zrušen z důvodu státního smutku, v Egyptě při tragické 
nehodě autobusu zahynuli srbští občané. Kromě dvou hlavních festiva-
lových večerů jsme v poledním vedru absolvovali průvod v nedalekém 
městě Mladenovac včetně krátkého vystoupení na náměstí a přijetí ve-
doucích u starosty města.  

Celodenní výlet do Bělehradu nám umožnil shlédnout nejen historic-
kou pevnost, ale i centrum hlavního města, kde jsou dosud vidět budovy 
poškozené bombardováním z nedávných let. Další den nám byla umož-
něna návštěva koupaliště se dvěma bazény umístěnými v pěkném areálu 
na kopci nad městem. Bylo to pro všechny soubory velmi příjemné 
osvěžení. Poslední den proběhla v místní kapli odpolední mše za účasti 
souborů. V prostoru kolem kapličky pak byla připravena velmi bohatá 
prezentace a ochutnávka jídel i pití od místních občanů. Stoly se prohý-
baly pod nejrůznějšími specialitami z masa, ovoce a zeleniny, pečiva, 
zákusků a různého cukroví, nealko nápojů, vína atd. Nechybělo ani gri-
lované prasátko. V neděli dopoledne jsme po rozloučení s pořadateli 
festivalu i s občany Vlašky odjížděli směrem domů. Díky řidičům 
Zbyňku Čeplovi a Michalu Langovi jsme v pořádku dorazili kolem půl-
noci na litovelské náměstí. A ráno do práce!  

 
Program našeho pobytu byl po všech stránkách velmi bohatý a měli 

jsme o čem přemýšlet, jak vše oplatit. Náš zájezd byl totiž reciproční, 
takže o měsíc později (26. srpna 2009) přijel srbský soubor KUD ŠU-
MADIJA z Vlašky k nám do Litovle. 

Předtím bylo spoustu vyřizování kolem zajištění programu jejich po-
bytu, vystoupení, stravování atd. Největším problémem se ukázalo být 
ubytování. Původní plán ubytovat Srby v ubytovně v Savíně se neusku-
tečnil, takže jsme intenzivně hledali jiné možnosti. Není vůbec jednodu-
ché na konci prázdnin levně a slušně ubytovat v Litovli nebo nejbližším 
okolí 35 osob. Nakonec nám vyšel vstříc Domov mládeže při SOU Lito-
vel, za což tímto děkuji jak paní ředitelce, tak i ostatním zaměstnancům. 
Stravování nám zajišťovala Školní jídelna Studentů, kam také směřuje 
paní ředitelce a hodným kuchařkám naše velké poděkování.  

Pobyt Srbů u nás byl také pestrý. V programu měli přijetí u pana sta-
rosty, exkurzi a vystoupení v Pivovaře spojené s ochutnávkou piva, pro-
hlídku historického centra Olomouce, Jeskyní Javoříčko, návštěvu pra-
voslavného kostela v Chudobíně, výstup na radniční věž v Litovli, pro-
hlídku Muzea v Litovli i  Cholině a zámku v Náměšti na Hané. Velmi 
se jim líbilo na bowlingu v Litovli Na Myslivně. Se svým tanečním pro-
gramem dále účinkovali na litovelské Loděnici v rámci Jazzového festi-
valu a dvě hlavní vystoupení měli mít na Hanáckých slavnostech v Ná-
měšti na Hané. Další vystoupení bylo plánováno do Choliny. 

I když po celou dobu jejich pobytu u nás bylo nádherné počasí, tak 
do Náměště přišel celodenní déšť. Pořadatelé nám na poslední chvíli 
mimořádně umožnili, aby Srbové vystoupili na krytém pódiu amfiteát-
ru. My, stejně jako ostatní zahraniční soubory, jsme tancovali v začína-
jícím dešti na rozbité dlažbě pod pódiem. Otřesné podmínky!  

Druhé vystoupení v Náměšti Srbové uskutečnili namačkaní pod stře-
chou pódia U kapličky, protože parket před pódiem byl plný vody. My 
jsme naše druhé vystoupení v dešti a mezi loužemi zrušili. Kvůli dešti 
se nekonala ani akce v Cholině. Bohužel, tento den se po stránce vy-
stoupení vůbec nevyvedl a velmi nás to mrzelo. I když jsme se snažili 
narychlo zajistit jakékoliv jiné vystoupení pro Srby někde v lepším pro-
středí, nepodařilo se. Obvolali jsme i hypermarkety v Olomouci, jestli 
by alespoň ve vestibulu mohli Srbové předvést svůj úchvatný program, 
během něhož se 4x převlékali do různých krojů. Marně. 

I přes tento smolný den, kdy jsme ještě navíc zajišťovali ošetření jed-
noho děvčete ze Srbska na urgentním příjmu Nemocnice v Olomouci, 
bylo na našich přátelích vidět, že jsou u nás rádi. Snažili jsme se jim vše 
vynahradit při večerních posezeních plných společného zpěvu, hraní i 
tancování.  

V den odjezdu při loučení došlo samozřejmě nejen na předávání dár-
ků, adres atd., ale také na oblíbenou společnou písničku Okolo Litovle, 
kterou se Srbové hned první večer u nás bleskově naučili a vždy ji moc 
rádi s námi zpívali. Když už se pak srbský autobus rozjížděl směrem 
domů a ještě do rytmu této písničky troubil, neubránili jsme se slzičkám 
radosti i dojetí. Srbové při odjezdu vyslovili přání, abychom příští rok 
na 10. ročník jejich festivalu přijeli zase.  
 

Děkuji tímto Městu Litovel za finanční i materiální podporu naší čin-
nosti, organizátorům Jazzového festivalu a Pivovaru Litovel za umožně-
ní vystoupení srbského souboru. Pivovaru také za sponzorskou ochut-
návku piva, Městysi Náměšť na Hané za prohlídku zámku a Sokolům 
z Choliny za poskytnutí prostoru pro společné česko-srbské večery.  

Také děkuji všem obětavým členům našeho souboru (především Pavle 
Bezové, Kamile Sléhové, Jaroslavu Unzeitigovi, Ing. Radovanu Urvál-
kovi, Mgr. Robertu Najmanovi, Tomáši Míkovi a Helence a Alici Bui-
glovým) i všem ostatním nejmenovaným členům souboru, jejich rodin-
ným příslušníkům a přátelům, prostě všem, kteří mi pomáhali jak při 
našem zájezdu v Srbsku, tak při organizaci a celkovém zajišťování pro-
gramu pobytu Srbů u nás. Obojí bylo náročné, ale zvládli jsme to.  

A ještě pochvala pro Ondřeje Kulatého za naši novou www stránku, 
kde najdete spoustu dalších informací a fotografií:   
www.hanacka-litovel.cz                 Stanislava Kulatá, předseda souboru 



Kamenné smírčí kříže nejsou nápadné ani okázalé, proč taky. Tyto pa-
mátky tiše připomínají tragické události, které se udály v dávných časech. 
Neštěstí? Zabití nebo snad vražda? Stáří křížů může být až 500 let a nera-
dy vydávají svoje tajemství. Nabízíme příběh jednoho z nich. Bylo to tak? 

Kdo ví. 

Smírčí kříž u silnice 
Kolem tohoto zachovalého smírčí-
ho kříže projíždí denně spousty aut 
a cyklistů, prochází kolem něho 
chodci. Málokdo mu věnuje pozor-
nost, přesto to není obyčejný kus 
kamene. Smírčí kříž vytesala lidská 
ruka na znamení pokání, jako pros-
bu o odpuštění. O které smírčím 
kříži mluvíme? O tom ve Třech 
Dvorech.  
Bylo to v době třicetileté války. 
Umírali lidé, staří i mladí. Tak se 
stalo, že do Třech Dvorů přišel siro-
tek, malá vyhublá holčička. Ujali se 
ji bezdětní manželé, starali se o ni 
jako o vlastní, zvlášť nový tatínek 

se v ní viděl. Holka vyrostla do krásy, všichni chlapci ze Třech Dvorů se o 
ni zajímali. Ona si vybrala toho nejsmělejšího, který ale byl sukničkář a 
opilec. Mamince se to vůbec nelíbilo, navíc se jí začaly ztrácet peníze, ale 
otec dceru vždycky uhájil. Ve vesnici se vykládalo, že rodiče pro dceru 
chystají velké věno. O to víc se nápadník snažil, navíc navedl svou milou, 
aby se tajně podívala, kde jsou peníze ukryty. Sledovala tedy tátu a zjistila, 
že peníze jsou uloženy v truhličce za uvolněným kamenem ve sklepě. 
S milým se domluvili rychle, na co by čekali? Vezmou si peníze hned. 
Když otec odjel do lesa a matka šla na pole, seběhli do sklepa vybaveni 
páčidlem a truhličku s penězi ukradli. Matka je však podezírala, vrátila se 
z pole a přistihla je při krádeži. Nápadník, teď už zloděj, neváhal a páči-
dlem matku své milé zabil. A oba hned ze Třech Dvorů utekli. Když se 
otec vrátil večer domů, našel ženu ve sklepě mrtvou a po dceři, jejím mi-
lém a penězích nebylo ani památky. Nezajímal se o soudy ani odplatu, až 
do své smrti neuvěřil, že by s tím jeho dcera mohla mít něco společného. 
Na znamení pokání postavil ve Třech Dvorech své ženě smírčí kříž.  

Smírčí kříže jsou státem chráněné kulturní památky. Kříž, o němž píše-
me, je v dobrém stavu, asi před pěti roky byl narovnán a znovu osazen 
Technickými službami Litovel. O smírčích křížích vyšel článek v Litovel-
ských novinách č. 5/2008.                                                                     E.V. 

Letitá lípa před červenským 
kostelem se dočkala odborného 
ošetření. Strom, který utrpěl sil-
nými poryvy větru - zlomena 
jedna z hlavních větví a další by-
ly poničeny - byl odborně proře-
zán. Lípa je na pozemku Čes-
kých drah, které se o ošetření 
stromu ve spolupráci s odborem 
Životního prostředí MěÚ Litovel 
postaraly. 

Dne 6. prosince  
by se dožila 95 let  

paní Božena Marková, rozená Navrátilová z Červen-
ky. Opustila nás 4. 12. 1990. Stále nám chybí její upřím-
nost a laskavost.  

Vzpomínáme s láskou i na pana Jana Marka, který by se dožil 97 let 
letos 29. prosince. Oba byli vyučeni a zaměstnáni u firmy Smékal. 

Vzpomeňte, prosím, s námi – dcera Milena, vnuci Martina a Kamil. 

Litovelské noviny Vám zdarma uveřejní společenská oznámení, jako jsou 
blahopřání k významným životním výročím nebo vzpomínka na blízké. 

Red. 

Čas nelze zastavit. Opět se nám blíží konec roku a s ním jedny z nej-
krásnějších svátků roku – Vánoce. Řezbář pan Jaroslav Beneš Vás sr-
dečně zve na předvánoční výlet do Loštic a k návštěvě Betléma. Jeho 
soukromý ateliér se nachází v rodinném domě na ulici Moravičanské 
439. Otevřeno je denně včetně sobot a nedělí od 1. prosince do 6. ledna 
2010, a to od 14.00 do 18.00 hodin (kontakt na tel.: 603 929 926). 

Betlém je jedinečný v tom, že ze 154 figurek, které jej zabydlují, val-
ná většina z nich představuje konkrétní osoby spjaté se životem v Lošti-
cích nebo známé osobnosti Moravy. Z Litovle tady najdete siláka Gus-
tava Frištenského, spisovatele Martina Strouhala. A jako v jediném Bet-
lému zde můžete spatřit i našeho krále Ječmínka.  

Každoročně přibývají nové figurky. Letos bude Betlém obohacen o 
revírníka Gustava Kořínka i s liškou Bystrouškou; další postavička zná-
mého šternberského malíře Libora Vojkůvky je doplněna jeho vlastním 
miniaturním dílkem. Do třetice vyřezal autor Betléma svoji maličkost – 
sám sebe. Betlém se pomalu ale jistě stává ojedinělou kronikou vý-
znamných osobností kraje. 

Přijměte pozvání pana Jaroslava Beneše jeho slovy:  
„Srdečně Vás zveme i v této uspěchané době do míst, kde je možné se 

dobře naladit, přinést duši klid a pohodu. Přeji Vám krásné prožití svát-
ků vánočních a šťastný nový rok,  
času tohoto řezbář z Loštic Jaroslav Beneš.“                                      Red. 

Do naší redakce byl doručen dopis, se kterým naše čtenáře rádi sezna-
mujeme. 

Dne 26. října 2009 jsem byla já a mé tři spolucestující svědky násle-
dující události. Při zpáteční cestě z Olomouce vlakem ve 12.31 hodin 
zastavil vlak ve stanici Červenka. Seděla jsem zády ke směru jízdy a za-
hlédla jsem velkou rychlostí mezi kolejemi přibíhat, zřejmě výpravčího 
stanice. Hned nato projel po této koleji rychlík. Mé spolucestující vidě-
ly opačnou scénu: v kolejišti se motala žena, která zřejmě omylem vy-
stoupila mimo peron. Pan výpravčí ji chytil, nadzvedl a přitiskl na stěnu 
nástupiště, kde stál náš vlak. Byly to vteřiny, kdy šlo oběma o život a 
hrozný zážitek. 
Člověk, který zachránil ženě život a sám o něj mohl přijít, neměl čas 

přemýšlet, jestli nasadí svůj život pro záchranu toho druhého. Neměl na 
žádné rozhodování čas a pro něj to asi byla samozřejmost. Pro mnoho 
jiných ne. 

Do večera jsem se nemohla z tohoto zážitku vzpamatovat. Za nás, kte-
ří jsme byli svědky, mu mnohokrát děkuji. Takových statečných lidí je 
kolem nás málo, ale přece jsou.             Dana Homoláková, Moravičany 

 
Jak jsme zjistili, tímto statečným mužem byl pan Václav Ventruba, 

dozorce výhybek železniční stanice Červenka. Zpozoroval, že z osobní-
ho vlaku na opačnou stranu než je nástupiště, do kolejí, seskakuje starší 
paní. Jelikož měl projíždět po této koleji rychlík, neuvažoval a svým 
rozhodným činem cestující zachránil život. 

Připojujeme se k poděkování.  
Za redakci Litovelských novin Petr Šrůtek 

Pěvecký sbor PALORA zve posluchače  
na své jubilejní desáté vánoční koncerty  

v neděli 13. prosince 2009 v 16.00 a v 18.00 hodin  
do auly Gymnázia Jana Opletala.   

Letošní koncerty se uskuteční již potřetí ve spolupráci s Komorním or-
chestrem Iši Krejčího z Olomouce. Přijďte si poslechnout společné pro-
vedení vybraných částí z oratoria pro sóla, sbor a orchestr Juda Maka-
bejský Georga Friedricha Händela. Jako sólisté se představí Barbora 
Antonová, Jan Valušek a Leoš Bílek. Koncerty řídí Mgr. Marcela Bar-
vířová.  
 
Současně si můžete prohlédnout první část výstavy „Deset let s PALO-
ROU“ nazvanou „Desatero vánočních koncertů a PF pěveckého sboru 
PALORA“.  
 
Vstupenky bude možné zakoupit v předprodeji v knihkupectví ATLAS 
ALFA pana Petra Lindušky.  



4. prosince       Mikulášská nadílka pro MŠ a ŠD jako každoročně 
podle dohody. Je třeba se objednat předem.      Hedvika Weberová, DiS. 
 
5. prosince       Pečení mikulášských perníčků. Začátek v 8.30 hod.  
v DDM Litovel, Komenského ul. Cena 50,- Kč. Přihlaste se do 1.12. 
2009.                                                                  Hedvika Weberová, DiS. 
 
5. prosince       Mikulášský vlak. Mikuláš, čert a anděl budou jezdit ze 
stanice ČD Litovel - předměstí do stanice Červenka dle jízdního řádu 
od 12.30 do 15.45 hod. a přitom bude probíhat nadílka. Cena nadílky: 
30,- Kč.                                                              Hedvika Weberová, DiS. 
 
5. prosince       Mikulášská nadílka v rodinách. Návštěva proběhne  
v časovém rozmezí od 16.00 do 20.00 hod. Cena za balíček a návštěvu 
dítěte je 60,- Kč.                                                Hedvika Weberová, DiS. 
 
12. prosince     Mikulášský volejbalový turnaj - turnaj smíšených 
družstev (4+2) ve sportovní hale ZŠ Vítězná. Presence v 8.00 hod.
Podmínkou účasti je zaplacení zálohy ve výši 300,- Kč v DDM nebo na 
účet nejpozději do 9.12. Doplatek na hale.        Mgr. Ivona Odstrčilová 
 
12. prosince     Výměnná setkání železničních modelářů. Nádraží ČD 
v Července od 7.00 hod. Pronájem stolu 20,- Kč, vstupné: děti 5,- Kč, 
dospělí 10,- Kč.                                                  Mgr. Ivona Odstrčilová 

 
15. prosince     Vánoční chystánky 2 - přijďte si vyrobit 
voskové zvonky, plechové ozdoby na stromek a PF. 
DDM Staroměstské náměstí v 15.00 hod. Nutné se nahlá-
sit do 11. prosince. Cena – 80,-Kč.                    A. Černá 
 
16. prosince     Máme rádi zvířata. Vědomostní soutěž pro děti se 
uskuteční v budově DDM v Komenského ulici. Zahájení je ve 14.30 
hod. Startovné je 10,- Kč, přihlášky a další informace u vyučujících pří-
rodopisu a biologie.                                                         Ing. Pavel Sova 
 
14. – 20. prosince Výstava: Šťastné Vánoce, vánoční ozdoby, Betlé-
my, P.F. 2010. Všechny soutěžní práce musí být řádně podepsány a 
odevzdány do čtvrtka 10. prosince v DDM Litovel. Koncertní sál Měst-
ského klubu v době od 14. – 20. prosince.                           Alena Černá 
 
19. prosince     Předvánoční rozlučka v klubu mladých. Od 21. pro-
since bude klub zavřený, otevřeno až 4. ledna. Přijďte se s kamarády 
rozloučit a vyrobit si malý vánoční dárek, otevřeno od 13.00 do 16.00. 
Vstupné 5,- Kč.                                                       Šárka Grunová, DiS. 
 
23. prosince     Předvánoční návštěva útulku pro psy LOZ Olomouc. 
Sraz účastníků je v 7.40 hod. na autobusovém nádraží v Litovli. Cena je 
150,- Kč.                                                                          Ing. Pavel Sova 
 
Připravujeme:  
30. 1. 2009       Dívka roku ČR 2010 – základní kolo Litovel - hotel 
Záložna 14.00 hod. Hostem bude zpěvačka Leona Černá – finalistka 
SUPER STAR 2006                                          Hedvika Weberová, DiS. 

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

tel., fax: 585342448, ddmlitovel@ddmlitovel.cz   
Program na měsíc prosinec 

Nabídka studijních a učebních oborů  
pro žáky s ukončeným základním vzděláním  

na školní rok 2010 2011 
  

ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY 
63 41 M / 01 

Ekonomika podnikání 
 

23 45 L / 01 

Mechanik seřizovač 
 

23 44 L / 01 

Mechanik strojů a zařízení 
 

TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY 
23 56 H / 01 (motivační stipendium)  

Obráběč kovů na obsluhu NC a CNC strojů 
 

23 51 H / 01  (motivační stipendium) 

Strojní mechanik 
 

41 55 H / 01  

Opravář zemědělských strojů 
 

23 68 H / 01  

Mechanik opravář motorových vozidel 
 

21 53 H / 01  

Modelář 
 

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM 
 64 41 L / 524 

Podnikání  
Určeno absolventům všech tříletých učeb. oborů. 

 

Dny otevřených dveří  
7. 12. 2009, 11. a 25. 1. 2010 a 22. 2. 2009  

od 1000 – 1700 hod. 

Střední odborná škola 
a Střední odborné učiliště, 
Uničov, Moravské nám. 681 

783 91 Uničov 
585 002 345, web: www.issunicov.cz  

 e-mail: skola@issunicov.cz 

Ve dnech 7. a 8. listopadu 2009 proběhlo na 
brněnském výstavišti finále seriálu soutěží MČR 
v biketrialu pro rok 2009. V sobotu závodily 
kategorie starších jezdců – Elite, Junior a Seni-
or. V neděli se pak utkali mladší jezdci 
z kategorií Femine, Minime, Benjamin, Poussin 

a Hobby. Pěkné 3. místo v kategorii Benjamin 
získal jezdec BTK Olomouc Václav Nakládal, 
žák 7. A ZŠ Jungmannova, Litovel.  

 Blahopřejeme! 
Chcete-li se o biketrialu dozvědět více, klikněte 
na: www.biketrial.cz.                                    Red. 

Ptáte se, co mohou mít společného Španělé 
z Palencie, Poláci z Racibórze, Walesané  

z Wregshamu a Češi z Litovle? Odpověď je 
velmi jednoduchá. Všichni jmenovaní se sešli 
při realizaci projektu Comenius - Healthy living 
in our environment. 

Den lesa, ochrana lesa, úklid lesa, naučná 
stezka, CHKO, ZOO - to byly základní pilíře 
projektu o zdravém životním stylu ve zdravém 
životním prostředí.  

Chlapci a děvčata ve věku 10 – 11 let z růz-
ných kulturních a jazykových prostředí mohli 
zjistit, že je dost toho, v čem se liší, ale ještě 
více toho, co je spojuje. Hravost, radost ze ži-
vota, živelnost, bezprostřednost, otevřenost, 
kreativita. 

Děti ze zahraničí se svými učiteli absolvovali 
vytčený program společně s našimi žáky. 

Tam, kde vázla anglická komunikace, pomoh-
ly ruce, nohy, gesta. Každá bariéra byla překo-
nána, každý problém vyřešen. Vždyť pro děti 
nic není nemožné, nesplnitelné.  

Navázané vztahy utužila sportovní zápolení, 
ekologické hry či diskotéka. 

Společně strávený týden (19. – 24. 10.) splnil 
nejen cíle projektu, ale hlavně napomohl k vzá-
jemnému poznání, k vytvoření nových vazeb, 
přátelských i profesních vztahů. 

Naše škola ZŠ Litovel Vítězná se již podruhé 
zapojila do mezinárodního projektu a mohla tak 
zúročit všechno, co dělá v rámci výuky, při na-
plňování svého vzdělávacího programu. 

 
PhDr. Miroslava Vagnerová,  

učitelka ZŠ Litovel Vítězná 

Soutěž pokračuje!  Výherci tohoto kola jsou: 
Zdeňka Doležalová a Stanislav Labounek z Li-
tovle, Ladislav Obrátil z Nasobůrek. 

Blahopřejeme! 
Řešení zasílejte do redakce novin do poloviny 

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

Adresa redakce: Městský úřad Litovel, nám. 

Př. Otakara 778, 784 01 Litovel. 
Práce na PC. www.internetjob.cz/kov 



Kdo je a co dělá Sdružení Podané ruce? 
Sdružení Podané ruce, o.s. je nestátní organizace, která poskytuje so-

ciální a zdravotnické služby uživatelům drog a mladým lidem, ohrože-
ným rizikovým chováním (experimentování s drogami, bezúčelné tráve-
ní volného času na ulici, záškoláctví atd.). Pracujeme s lidmi, kteří se 
poprvé setkávají s drogou, ale i s dlouhodobými uživateli, a těmi kteří 
se rozhodnou pro změnu a léčbu. Organizace byla založena v roce 1994 
a od té doby provozuje služby v Jihomoravském, Zlínském a Olomouc-
kém kraji. V posledním jmenovaném působí i náš terénní program, kte-
rý funguje i ve Vašem městě Litovel.  

Rádi bychom v tomto pravidelném sloupku informovali čtenáře Lito-
velských novin nejen o našem programu a práci, ale i  o nejrůznějších 
tématech souvisejících s drogami, zdravím, životním stylem mladých 
lidí atd.  

První ze série článku „Po stopách teréňáka“ se věnuje stručnému 
představení Terénního programu v Litovli. Dále budou následovat na-
příklad články, které představí, kdo je terénní pracovník a následně se 
věnujeme konkrétním typům drog (marihuana, LSD a jiné). 

Terénní programy fungují v Litovli do roku 2002. Naším cílem je ak-
tivní kontaktování uživatelů nealkoholových drog v jejich přirozeném 
prostředí. To znamená, že terénní pracovník pracuje přímo na ulici 

(parky, kluby, herny, sídliště…). Uživatelům drog nabízíme tyto služby: 
informace a poradenství o drogách, bezpečnějším braní, bezpečnějším 
sexu, poradenství sociální, právní, pomoc v krizových situacích atd. 
Další nabízenou službou je výměna injekčních stříkaček a jejich bezpečná 
likvidace, nabídka kondomů, zdravotního ošetření. Dále motivujeme uži-
vatele drog ke změně rizikového chování a k aktivnímu řešení jejich pro-
blémů. Všechny naše služby jsou poskytovány zdarma a anonymně. 

Pracujeme nejen s uživateli drog, ale i s mladými lidmi, kteří se setkáva-
jí s drogami, ale nemusí je užívat. Pořádáme besedy ve školách, ale i na 
ulici mladé lidi oslovujeme a předáváme jim informace o našem progra-
mu. Také nabízíme poradenství rodičům a blízkým osobám těch, co drogy 
užívají.  

Budeme rádi, pokud se Vám budou naše články líbit a když se dozvíte 
nové informace nebo rozšíříte povědomí o drogové problematice, bude 
náš cíl splněn.  

Uvítáme Vaše případné podněty a nápady. 
Autor: Mgr. Kateřina Andrlová (777 916 267) 

Terénní programy Olomouc, Sdružení Podané ruce, o.s., Oddělení 
Walhalla, Sokolská 48, 779 00 Olomouc 
street.ol@podaneruce.cz       www.podaneruce.cz  
Litovel Čt 12:00 - 18:00, Telefon: 776 778 263 

Už jste si někdy uvědomili, že místa, kudy chodíte denně a myslíte si, 
že je důvěrně znáte, vypadají úplně jinak za dne, než přikryté tmou? 
Toto bylo motto akce, která byla poslední říjnový den pořádána pod zá-
štitou osadního výboru Chudobín a Města Litovel - Chudobínský bob-
řík odvahy.  

Za dějiště hrůzyplných scén bylo zvoleno fotbalové hřiště a přilehlé 
prostory kolem husitského kostela, který zároveň poskytoval i tajemnou 
kulisu. Vše se odehrávalo za tmy, cestu za dobrodružstvím dětem oza-
řoval jen měsíc a pochodněmi vyznačená trasa. Dramatickou atmosféru 
podtrhovalo i nazvučení jednotlivých stanovišť zvuky, vyvolávajícími 
ne-li děs, tak strach a obavu z neznáma určitě. Zkrátka, kdo se chtěl bát, 
přišel na hřiště, kde si jindy bez obav děti hrají s míčem či jezdí na ska-
teboardu. 

Návštěvníky přivítaly čarodějnice a ježibaby, které v kotlích vařily 
lektvary pro zahřátí. Odvážlivci nejdříve prošli pekelnou bránou, kam 
je uvedl Strašlivý lesů pán. Pak padli do rukou loupežnické bandy, kde 
se museli vykoupit ze zajetí. U kostela je čekal Smrťák s kosou a nasta-
la opravdová hrůza, když se měly roztřesené děti podepsat křídou u 
kostelních schodů! Na další děsuplné cestě je čekali ještě vodníci a pra-
vé peklo. Pro všechny, kteří absolvovali celou stezku odvahy, byl od-
měnou diplom a poslední zbytky strachu jistě zahnaly drobné sladkosti. 
Rodiče na své děti mezitím čekali u čarovné hospody a pak spokojeně 
naslouchali jejich nadšenému vyprávění strašidelných zážitků. 

Na přípravě Bobříka odvahy se podílela spousta občanů Chudobína i 
kamarádů z okolí a je třeba vyzvednout jejich nadšení a touto cestou 
poděkovat. Nutno podotknout, že se dobře bavili všichni - děti, rodiče i 
organizátoři. To bylo hlavním cílem akce a už dnes můžeme slíbit, že 
příští rok se s námi můžete rádi bát v Chudobíně zase.   

Ing. Romana Ambrožová, předsedkyně OV Chudobín  

A už je tu opět podzim a s ním Sraz Podzimníčků! 
Podzim je časem pestrých barev a nadchne nás kouzlem krásně zbar-

veného listí, plodů, zeleniny i ovoce. A právě tuto podzimní nadílku vy-
užíváme již třetí rok pro vyhlášení společné akce dětí a rodičů „Sraz 
Podzimníčků“.  

Do výtvarné činnosti se zapojují děti se svými rodiči z MŠ Gemerská 
I, II a Kollárova a do školky přinášejí vskutku překrásné výtvory. Věřte, 
že je na co se dívat! A ty názvy! Řepáček, Prsklinka, Dýňáček, Tety ře-
py, Kaštánek, Bobulák, Ohniváček, Barvínek, Podzimák…a spousta ji-
ných. No prostě výtvarnými nápady nešetřila celá rodina. Třídy ožily 
výstavami Podzimníčků, postavičkami a zvířátky z různých přírodnin.  

I takovou zábavnou formou lze dětem přiblížit různorodost podzim-
ních plodů a možnost jejich výtvarného ztvárnění. Poděkování patří dě-
tem, rodičům i paním učitelkám za uspořádání výstavy. 

Kolektiv učitelek MŠ Gemerská 

ZŠ Litovel, Jungmannova ul. ve spolupráci s Rodičovským sdružením 
pořádá 10. prosince 2009 v prostorách školy 

 
DEN OTEVŘENÝCH DVEDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A VÁNOČNÍ JARMARKŘÍ A VÁNOČNÍ JARMARK  

 
Vánoční jarmark začíná ve 12 hod. v přízemí školy. Zakoupit si zde 
můžete dárky pro své blízké a vánoční dekorace, které vyrobili žáci a 
žákyně naší školy a jejich rodiče. Rodičovské sdružení pro vás připravi-
lo vánoční občerstvení, punč a ochutnávku cukroví. 
 
Den otevřených dveří začíná ve 14.00 hodin. Kromě prohlídky školy 
jsme pro vás připravili následující program: 
 Vánoční malování – přijďte si namalovat perníčky, které pro vás 

upekla děvčata z kroužku Šikovná vařečka 
 Korálkování – zde můžete vlastnoručně vyrobit dárek  
 Písničky s kytarou – děti ze 4. a 5. tříd (vstupy od 14 do 16 hod.) 
 Vánoční koledy – děti z pěv. sboru (vstupy od 16 do 18 hod.) 
 Vystoupení dramatických kroužků – Čertovské pásmo, Anděl pá- 

        ně, Vánoce u mumínků  
 Rady pro předškoláky – rady k zápisu a k přípravě na první třídu –  

       přijďte si prohlédnout třídu prvňáčků  
 Netradiční poradna – nejde učení vašemu dítěti tak, jak byste si 

       přáli? Přijďte se poradit s psycholožkou Mgr. Inkou Koutnou 
Další překvapení vás čekají ve všech prostorách školy – můžete si vyzkou-
šet  interaktivní tabuli, podívat se na školní koutek zvířat nebo překonat 
překážkovou dráhu v tělocvičně… 
Anebo přijďte jen tak na kus řeči a pro trochu vánoční atmosféry. Bude-
me se na vás těšit.       Děti a pedagogové ZŠ Litovel v Jungmannově ul. 



 
 

 
V prostorách bývalého kina  

bude v prosinci 2009 nově otevřeno 
 

OBCHODNÍ STŘEDISKO  
a. s. Moravel Olomouc  

   s nabídkou zboží: 
♦Papírenské výrobky 
♦Školní a kancelářské potřeby 
♦Hračky, sportovní potřeby 
♦Domácí potřeby 
   na ploše 400 m2 

Dobrá věc se podařila! Minulé taneční odpoledne 
s cimbálovkou neskončilo příliš dobře, když se tancechtivých 
seniorů nesešla ani třicítka, a tak jsme agitaci a propagaci toho následující-
ho věnovali mimořádnou pozornost. Do pohotovosti byli uvedeni všichni 
členové Samosprávy Seniorklubu. Dali jsme plakát, hlášení rozhlasu za-
znělo dokonce třikrát. Čekali jsme pár zaplněných stolů, ale byl z toho pro 
nás šok. Šok příjemný! Už před 16. hodinou v neděli 18. října byla takřka 
všechna místa ve Velkém sále Záložny obsazena a kdo přišel později, mu-
sel si shánět židli v předsálí. Prodalo se na 130 vstupenek a mezi návštěv-
níky byli i přátelé dechovky z Nové Vsi, Chudobína, Nasobůrek i Červen-
ky. Nám spadl kámen z krku a mohli jsme se bez obav věnovat mírnému 
křepčení s olomouckou kapelou Věrovanka. Ředitelka MK se tvářila spo-
kojeně a přislíbila nám uspořádat další z tanečních odpolední hned na jaře. 
Hrálo se až do osmé a nálada byla super! 

Na besedě s dr. Lubošem Vymětalem „Jak jsem lovil na Sibiři“ bylo 
skutečně nabito. Židle v jídelně nestačily, donesly se i lavičky, ale přesto 
několik účastníků muselo stát. Zážitků z krajů vzdálených bylo mnoho a 

zajímavých, vše dokreslovaly promítané obrázky a přinesené materiály. 
Bude nutné se nad zajištěním větších prostor pro akce Seniorklubu vážně 
zamyslet, posedávání po stolech či jiných kusech nábytku je seniorů nedů-
stojné. I o tom jsme hovořili na pravidelné schůzce Samosprávy Seniork-
lubu, kde jsme připravovali akce do konce letošního roku a plánovali čin-
nost pro rok 2010.  

Připraveny jsou dva zájezdy do Moravského divadla v Olomouci – 3. 
12. na muzikál (ten je již plně osbsazen) a 10. 12. na baletní romantický 
příběh „Radúz a Mahulena“ na libreto Julia Zeyera a hudbu Josefa Suka. 
Vstupenky byly přednostně přiděleny těm, na které se dříve nedostalo, ale 
zůstává ještě několik míst volných. Zájemci ať se hlásí u paní Jarky 
Köhlerové v Darce v Třebízského ulici. Odjezd je vždy v 17.30 hodin 
z náměstí. 

Na středu 9. 12. připravujeme již tradiční setkání s představiteli města a 
vedením organizací, s nimiž Seniorklub spolupracuje. Sejdeme se v  15 
hodin ve Školní jídelně Studentů u gymnázia. Přijďte mezi nás, dovíte se 
mnoho zajímavého o plánech na další období i problémech, které naše 
město tíží a pobavíte se s vrstevníky, přáteli a známými. Tam si také po-
přejeme radostné vánoční svátky a hodně zdraví a všeho dobrého do další-
ho roku 2010.                                                                                              hj 

Dům číslo 784 na rohu Boskovicovy a Havlíčkovy ulice znají obča-
né Litovle a okolí jako kino. Je to však pravovárečný dům U božího 
oka s dlouhou historií. Prvním známým majitelem byl r. 1686 Bernard 
Walker, podle Karla Sedláka předek básníka Jiřího Wolkera. R. 1713 
prodal kupec Mathes Slawesch dům rovněž kupci Janu Jiřímu Heinzo-
vi, který se r. 1734 oženil s dcerou purkmistra Frant. Becka Annou. Je-
jich syn Jan Jiří Heinz se stal r. 1747 rovněž litovelským purkmistrem a 
dům přestavěl. Přestavbu dokládá zachovaná nápisová deska: „Heinz, 
zdejší primátor, provedl svým nákladem nadstavbu tohoto domu pro 
svých pět dítek. Bože dopřej obývajícím všeho zdaru a chraň je úzkost-
livě před zkázou“. Chronogram prvního dvojverší tvoří letopočet 1804, 
druhého 1754. Nápisovou desku nechal v domě umístit Heinzův syn 
Josef Mauritius Heinz, do jeho majetku přešel dům r. 1774. Mauritiova 
dcera Philippina Heinzová (1798-1852) se provdala za prvního volené-
ho litovelského purkmistra Josefa Tonserna (1798-1862), rodina vlast-
nila dům do roku 1864.  

Dalším majitelem byl František Kaňkovský (1864-74), pak Jan a Ja-
na Honalovi (1874-1904). V majetku rodiny notáře Honala zůstal dům 
do roku 1921 (Jan Honal 1904-06, Leopold Honal 1906-13, Jindřiška 
Honalová 1913-21). Od r. 1903 zde bylo notářství Františka Březiny, 
pak Leopolda Honala a konečně Jana Slaměníka, který si pak r. 1923 
postavil krásnou vilu (dnes známou jako Kolářova). 

R. 1921 koupila dům „Obchodní zádruha“ (po změně pojmenování 
Spořitelní a záloženský spolek a konečně Okresní lidová záložna) a pře-
stavěla jej na „Lidový dům“ s divadelním sálem, středisko lidové stra-
ny. Domovní znak „Boží oko“, který byl dříve v menším měřítku nad 
portálem, je nyní ve větším rozměru ve štítě. V přízemí zůstal hostinec, 
hostinští se střídali, poslední byl Karel Ryška.  

Roku 1944 získalo dům město a po přestavbě byl divadelní sál upra-
ven na kino, které sem bylo přestěhováno od Bílého koníčka. Další vel-
ká přestavba kina proběhla v roce 1972. Z bývalé hospody zůstal bufet, 
otevřený jen v době provozu kina. V malém krámku se po roce 1990 
vystřídala drogerie, prodejna svítidel pana Šanovce a konečně papírnic-
tví pana Vašíčka.  

Zájemců o návštěvu kina však postupně ubývalo, návštěvnost se 
nakonec pohybovala kolem 30 diváků na představení a jeho provoz byl 
trvale ztrátový. V roce 1997 se nový vedoucí Milan Obšel snažil situaci 
řešit zvýšenou kvalitou zvuku. V kině byl ve spolupráci se školami in-
stalován stereo systém. Druhou cestou bylo vyšší využití sálu pořádá-
ním akcí nesouvisejících s filmem, jako folkový či rockový podvečer, 
módní přehlídka, divadlo pro děti apod. Tyto akce začaly mít mezi mlá-
deží slušný ohlas, ale rentabilitu kina nevyřešily. 1. 8. 2006 promítání 
filmů v litovelském kině definitivně skončilo, bývalý vestibul kina vyu-
žíval po roce 2005 Klub mladých pod správou Domu dětí a mládeže.   

Budova kina se místo ozdobou stala ostudou litovelského historické-
ho centra. Prodej investorovi, který má prostředky na opravu, byl nako-
nec správným řešením, svědčí o tom i pohled na opravenou budovu.  

L. Šik 

 



Jedním z mnoha přání každého dirigenta je vybrat pro sbor neotřelý a 
zajímavý repertoár, který publikum jednoznačně nadchne, příjemně jej na-
ladí a samotným zpěvákům přinese radost ze zpívání. V době Vánoc platí 
toto pravidlo dvojnásob! Proto také letos chceme publikum přesvědčit o 
výjimečnosti koncertů, které připravujeme.  

Úplně novou spolupráci jsme letos navázali se Základní uměleckou ško-
lou v Uničově - jejím výborným Smyčcovým orchestrem pod taktovkou 
dirigentky Jany Zámečníkové a pěveckým oddělením pod vedením Haliny 
Holínkové. Jako další hosty jsme pozvali pěvecký sbor Kantika se sbor-
mistryní Irenou Blektovou a olomoucký pěvecký sbor od sv. Mořice, Cho-
rus Mauritiensis s Tomášem Kláskem. Naše společná vystoupení započne-

me 12. prosince v 17 hod. v kostele sv. Gotharda na Bouzově, o den poz-
ději v kulturním sále v Medlově a 20. prosince v 15.30 hod. u sv. Marka  
v Litovli. 

Aby toho nebylo málo, nachystali jsme si dokonce samostatná sborová 
vystoupení, na nichž zahraje a zazpívá ve vánočním stylu také Hanácká 
mozeka. Vidět a slyšet nás bude tedy ještě 27. prosince v 15 hod. v kostele 
sv. Martina v Měrotíně a naposledy v 18 hod. v Husově sboru v Litovli 
ještě týž den. 

Věřím, že bohatou kooperací s jinými hudebními a pěveckými tělesy 
nabídneme posluchačům příjemné vánoční hudební zážitky a za naše úsilí 
se nám dostane hojná účast publika a potlesk!                                        HK 

V roce 2003 Michal Horáček podřídil ženskému hlasu - nejtajuplnější-
mu nástroji v orchestru světa, celé album. Původních dvacet písní se za 
pět let práce ve studiu zúžilo na polovinu. Většinou nejprve napsal texty, a 
ty pak nabídl ke zhudebnění. Tak se stalo, že tentýž text dostal mnoho hu-
debních podob; posléze jednu vybral. Na albu se sešla pestrá tvůrčí spo-
lečnost: Petr Hapka a Paolo Conte, Hana Robinson, Ivan Hlas, pánové ze 
skupiny Čechomor atd. 

Spletitá a plná překvapení byla i cesta za interpretačním výrazem; tutéž 
píseň nazpívalo i sedm různých zpěvaček. Výsledkem je pásmo jako běh 
života: v prvním šansonu se potkáváme s dívkou teprve klopýtající přes 
práh dospělosti, zatímco na posledním k nám mluví dáma, která má na co 
vzpomínat. Kupodivu to nebyly hvězdy známé z rozhlasu a televize, ale 
dívky a ženy vystupující spíš na klubové scéně, které dokázaly zaujmout a 
dojmout.  

Šansoniérky Ohroženého druhu: 
NATÁLIE KOCÁBOVÁ (píše knihy a natáčí vlastní alba; vždy je oso-

bitá), NAĎA VÁLOVÁ (nejnadanější mladá šansoniérka), HANA RO-
BINSON (úspěšně dostudovala skladbu a harmonii na vynikající škole 
Berklee, má bravurní techniku a zejména frázování), LENKA NOVÁ 
(vyznačuje se sametově zabarveným hlasem a pozoruhodnou muzikalitou; 

zpívá s jednou z nejlepších českých 
kapel, která se jmenuje Laura a její 
tygři), SZIDI TÓBIAS (znamenitá 
klasická herečka, naprosto osobitý 
hlas a projev, rozená šansoniérka), 
TEREZA NEKUDOVÁ (do sklad-
by vložila vlídnou ironii a dospělou 
něhu), VĚRA NERUŠILOVÁ (majitelka nejhlubšího ženského hlasu pro 
závěrečnou a současně titulní skladbu je nepostradatelná).  

Album Ohrožený druh se během krátké doby stalo skutečným hudebním 
fenoménem. Dostalo se na první místo prodejní hitparády a proslavilo se 
především jako nejprodávanější album roku 2008. Inspirováni skvělými 
ohlasy se jeho tvůrci rozhodli představit tento jedinečný projekt ve formě 
živých vystoupení, kde kromě výběru písní z alba zazní i písně otextované 
Michalem Horáčkem, známé z podání Hany Hegerové, Lucie Bílé atd. 

Hostem večera bude František Segrado, který mezi ženský element při-
nese protipól mužského světa. Vše se odehraje za doprovodu výborné ka-
pely ve složení: kontrabas, piano, kytara a housle. 

Koncert se uskuteční v úterý 15. prosince v 19 hod. ve Velkém sále Zá-
ložny v Litovli. Vstupné v předprodeji od 120 Kč, na místě +50 Kč.  -MK- 

KRÁTCE. Středisko výcviku vodicích psů SONS ČR pro nevidomé, 
Praha, nabízí: trička a plátěné tašky s motivy pejsků od známých praž-
ských výtvarníků, kalendáře 2010 s fotografiemi psů. Jejich zakoupením 
přispějete na činnost střediska SONS ČR.  
Více na www.vodicipsi.cz/trika.                                               Tisk. zpráva 

7. vánoční setkání 
Koncert na podporu projektu „Mosty v lukách“ 

3. prosince od 18.00 hodin v KD SIDIA OLOMOUC 
 

THE BACK WARDS – The Beatles revival band  
revivalové skupiny Beatles ze Slovenska 

 
Předprodej Info centrum Olomouc, vstupné: 150,  Kč 

4. neděle adventní  20.12.     ČERVENKA                8.15  
                                              LITOVEL                     9.30 a 17.00 
                                              ROZVADOVICE         11.00  
Štědrý den  24.12.                 LITOVEL DĚTSKÁ MŠE SV. 15.00 
                                              ČERVENKA                21.00 
                                              LITOVEL                     23.00  
Boží hod vánoční  25.12.      LITOVEL                     9.30 
                                              ROZVADOVICE         11.00  
Sv. Štěpána  26.12.               ČERVENKA                8.15 
                                              LITOVEL                     9.30  
Svátek Svaté rodiny  27.12.  ČERVENKA                8.15 
                                              LITOVEL                     9.30 a 17.00 
                                              ROZVADOVICE         11.00  
Slavnost Matky Boží             ČERVENKA   8.15 
1.1.2010                                LITOVEL        9.30 
                                              ROZVADOVICE 
                                              11.00 hodin. 

Milí přátelé,  
chci se s Vámi podělit o radost Vánoc a pozvat Vás na bohoslužby, 

jejichž rozpis máte i zde, v Litovelských novinách, k dispozici. 
Srdečně Vás zvu do kostela Sv. Marka, který pro Vás a Vaše blízké 

bude otevřen po celý den 25. 12. k modlitbě a návštěvě Betléma. A dále 
ve spolupráci s mateřským centrem Rybička pořádáme pro rodiny 
s dětmi zpívání u jesliček v neděli 27. 12. v 16.00 hodin. Přijďte si pro-
hlédnout vánočně vyzdobený kostel s Betlémem a poslechnout si vá-
noční koledy. 

Přeji Vám, aby Váš život byl prozářen radostí z Narození Krista. 
Josef Rosenberg, Římskokatolická farnost Litovel 

Zveme Vás na tradiční vystoupení pěveckých sborů: 

6. 12.    v 17 00 hod.      HANÁCKÁ MÔZÊKA 

16. 12.  v 17 30 hod.      ZVONEČEK – DPS A DRAMATICKÝ KROUŽEK 

17. 12.  v 1700 hod.       DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR MLÁDÍ 

27. 12.  v 1800 hod.       SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR HANY KAŠTANOVÉ 

Hanácký Betlém 
od akademického malíře, litovelského ro-
dáka Františka Doubravy, který jej vytvo-
řil kolem roku 1925, si budete moci pro-
hlédnout denně od 21. do 27. prosince 
v čase od 10 00 do 16 00 hod. v Husově 
sboru. 
 

Slavnostní Půlnoční bohoslužba 
se uskuteční na Štědrý den, tedy 24. 12. ve 22 00 hodin. 

 



 SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STRO-
MU 

 pátek 4. 12., náměstí Př. Otakara v Litovli, od 15.30 hod., volný vstup 
účinkují: MŠ Gemerská, DPS Úsvit (ZŠ Jungmannova), DPS Mládí (ZŠ 
Vítězná), PS PALORA (GJO), trubači z Doubravy  
III. SLET ČERTŮ, MIKULÁŠŮ A ANDĚLŮ 
sobota 5. 12., náměstí Př. Otakara v Litovli, od 15.30 hod., volný vstup 
tradiční soutěž nejlepších masek pro děti a dospělé, včetně zábavné-
ho programu na náměstí: mikulášské kejkle, ohňová představení, čer-
tovské, mikulášské a andělské kostýmy, čertice skáče salta a plive oheň, 
mikuláš, anděl na chůdách, JEŽÍŠKOVA POŠTA aj. 
dále vystoupí: DPS Mládí, dramatický kroužek Zvoneček (ZŠ Vítězná)  
v 16 hod.: vyhodnocení a předání hodnotných cen nejlepším maskám  
ZIMNÍ NOTOVÁNÍ 
pondělí 7. 12., náměstí Př. Otakara v Litovli, od 15.30 hod., volný vstup 
účinkují: DPS Mládí (ZŠ Vítězná), ZŠ Nasobůrky, Dětský domov Litovel,  
Hanáčci a Hanácká mozêka  
Splněná přání JITKY ZELENKOVÉ 
úterý 8. 12., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: předprodej 
od 120 Kč, na místě +50 Kč 
velký vánoční koncert, host: PS Palora (GJO)  
VÁNOČNÍ VÝSTAVA 
14. – 20. 12., Koncertní sál MK Litovel, PO – PÁ 10-17, SO, NE 10-13 
hod., vstupné dobrovolné 
prodej vánočních ozdob a dekorací spojený s výstavou dětských prací, 
ve spolupráci s DDM  
VÝSTAVA STUDIA ATELIÉR 
14. – 20. 12., Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT: 8-15, ST: 8-17, 
PÁ, SO, NE: 10-13 hod., vstupné dobrovolné  
prodejní výstava litovelských výtvarníků 

OHROŽENÝ DRUH  
úterý 15. 12., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné: předprodej 
od 120 Kč, na místě +50 Kč 
šansony Michala HORÁČKA v podání Natálie Kocábové, Nadi Válové, 
Hany Robinson, Lenky Nové, Szidi Tobias, Terezy Nekudové, Věry 
Nerušilové a Františka Segrada 
 
VÁNOCE S KAMARÁDY  

čtvrtek 17. 12., Velký sál Záložny v Litovli, 10 hod., vstupné: 40 Kč 
pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ, včetně veřejnosti 
 
VĚRA MARTINOVÁ v kostele sv. Marka  

pátek 18. 12., kostel sv. Marka v Litovli, 19 hod., vstupné: předprodej 
100 Kč, na místě +50 Kč 
vánoční koncert, hosté: Jamie Marshall a Lenka Slavíková 
 
VÁNOCE POKAŽDÉ JINAK                                         
neděle 20. 12., kostel sv. Marka v Litovli, 15.30 hod., vstupné: 40 Kč 
vánoční koncert KPH, účinkuje: Smíšený pěv. sbor Hany Kaštanové aj. 
 
VÁNOČNÍ KONCERT KANTIKY                                                          
pátek 25. 12., kostel sv. Marka v Litovli, 16 hod., vstupné: 40 Kč 
účinkuje: Smíšený pěvecký sbor Kantika  
 
Připravujeme: 
REPREZENTAČNÍ PLES, HANÁCKÉ BÁL 
 
Předprodej:     
MK Litovel, nám. Přemysla Otakara 753, Litovel,  
tel.: 585 341 633, e-mail: brustikova@mklitovel.cz 
TIC (Bavi) Litovel, nám. Přemysla Otakara 754,  
tel.: 585 342 300, e-mail: info@bavi.cz 
www.mklitovel.cz, www.mestolitovel.cz 

Hvězda letních country a folko-
vých festivalů se narodila v Opo-
čně a svoji první kytaru dostala  
v osmi letech, aby právě v oboru 
kytara vystudovala brněnskou 
konzervatoř. Prvním větším úspě-
chem na hudební dráze Věry Mar-
tinové bylo druhé místo na festiva-
lu Mladá píseň v Jihlavě.  
Následovalo první profesionální 
angažmá v Orchestru Gustava 
Broma a v letech 1982-1986 vy-
stupování s dívčí country kapelou 
Schovanky.  
Jistým zlomem v její kariéře byl 
nejen odchod ze zavedených 
Schovanek na sólovou dráhu, ale 
především nazpívání hitu Malý 
dům nad skálou, a to už pod jmé-
nem Věra Martinová. Hitová série 

pokračovala písničkami Až na vrcholky hor či Dala jsem lásku řekám a 
debutovým albem Dál jen vejdi (1989). Vlastní country kapelu Gram 
založila Věra Martinová v roce 1987.  

Kromě této skupiny natočila také desku se sestavou svých hudebních 
přátel. Alby Zvláštní způsoby a Příběhy se první dáma naší country mu-
sic přiklonila - také díky spolupráci s první dámou našeho folku Pavlí-
nou Jíšovou - ke komornější a folkově laděné hudbě. Návratem ke koře-
nům by se pak dala nazvat znovu obnovená spolupráce se Schovanka-
mi, jejímž výsledkem je album Svět je plnej různejch řečí. 

Na svém posledním CD Věřím svým snům Martinová spolupracovala 
s britským zpěvákem, písničkářem a kytaristou JAMIE MARSHAL-
LEM, který je autorem hudby k více jak polovině písní a vystupuje na 
něm i jako interpret. Na základě této spolupráce vznikl i koncertní pro-
gram, ve kterém Marshall vystupuje společně s Věrou a její sestrou 
LENKOU SLAVÍKOVOU. Vystoupení tvoří písničky z tohoto CD, ale 
diváci nebudou samozřejmě ošizeni ani o ty největší hity Až na vrcholky 
hor, Malý dům, Mý blues, Nebe, peklo ráj a další.  

V této sestavě vystoupí i v krásném prostředí KOSTELA SV. MAR-
KA V LITOVLI. Vánoční koncert se uskuteční v pátek 18. prosince  
v 19 hod.                                                                              stránka -MK- 

Sólový recitál známé zpěvačky se sametovým hlasem, za doprovodu 
špičkových instrumentalistů, kontrabasisty Františka Raby a klavíristy 
Lva Rybalkina přináší proud největších hitů popu, šansonu a jazzových 
standardů. 

V první části koncertu zazní nejznámější písně z repertoáru Jitky Ze-
lenkové (Rád, Bez lásky láska není, Když se narodíme, Ty mně smíš i 
lhát a písně z alba „Pod kůží“), druhá část koncertu je pak už čistě vá-
noční (Písně z vánočního CD Jitky Zelenkové MOJE VÁNOCE - 
Zvonky, Bílé Vánoce, K Vánocům se vrátím, Rolničky, Být vločkou, 
Haleluja, směs českých koled…).  

Jitka Zelenková jde dál trpělivě za muzikou, která jí je blízká, za tex-
ty, které něco sdělují a v nichž vnímavý člověk najde cosi ze svých 
vlastních životních pocitů. 

S Jitkou Zelenko-
vou vystoupí také 
litovelský pěvecký 
sbor PALORA pod 
vedením sbormistry-
ně Mgr. Marcely Barvířové. Bě-
hem koncertu bude mít svůj samo-
statný blok písní, na závěr zazpívá 
s paní Zelenkovou koledy. 

Srdečně vás zveme na koncert, 
který pořádáme v úterý 8. prosince 
v 19 hod. ve Velkém sále Záložny 
v Litovli.  

ZMĚ
NA PROGRAMU  

VYHRAZENA! 



NÁVŠTĚVA JESLIČEK  
PRO RODINY S DĚTMI 
Mateřské centrum Rybička ve spolupráci s Řím-

skokatolickou farností Litovel zve všechny rodiny 
s malými dětmi v neděli 27. 12. v 16.00 hodin do 
kostela sv. Marka v Litovli. Přijďte si prohlédnout 
vánočně vyzdobený kostel s Betlémem a poslech-
nout si vánoční koledy. (Monika Blažková) 

 
SOUTĚŽ VE SBĚRU STARÉHO PAPÍRU 
Mateřské centrum Rybička se zapojilo do soutěže „Sbíráme papír 

s panem Popelou“, kterou pořádá společnost .A.S.A. spol. s r.o. Pro děti, 
které se i s rodiči do soutěže zapojí, jsou připraveny pěkné ceny. Soutěž 
potrvá do konce školního roku a získaná finanční částka bude věnována 
na vybavení Mateřského centra. Bližší informace o podmínkách soutěže 
dostanete v MC Rybička u Moniky Blažkové - vedoucí ekologického pro-
gramu.                Ing. L. Zavadilová, Charita Šternberk – středisko Litovel 

 
Úterý 1. 12. v 17.00 hod. MIKULÁŠSKÉ NADĚLOVÁNÍ  
S BESÍDKOU PRO DĚTI, RODIČE A PRARODIČE  
- Koncertní sál Městského klubu. Jen pro přihlášené – kupony  
k dostání v MC, informace: 731 567 957 Jana Baciak. 
 
Středa 2. 12. v 16.30 hod. ODPOLEDNE S LAKTAČNÍ 

PORADKYNÍ – 2. patro. Zveme všechny nastávající maminky a ma-
minky s miminky na přednášku o kojení dětí a představení firmy MEDE-
LA, která vyrábí pomůcky ke kojení. 
Jana Skácelová, tel.: 604985 051, email:McRybickalitovel2@seznam.cz 
 
Středa 9. 12. v 9.30 hod. - UKÁZKOVÉ ODPOLEDNE v pojetí pří-
rodních školek a waldorfské pedagogiky, - 2. patro  
Milé maminky, přijďte se s dětmi podívat na praktickou ukázku toho, jak 
to chodí ve školičce, kde hernou je les, louka nebo zahrada. Součástí pro-
gramu bude také rukodělné tvoření, při kterém bude příležitost si o kon-
ceptu přírodních školek a prvcích waldorfské pedagogiky popovídat a pro-
brat myšlenky, které vás k tématu napadnou. Těší se na vás Mgr. Radka 
Vaňková a Ing. Radka Jensen-Vaculová, organizátorky mateřského centra 
a dopolední přírodní školičky Rarášci. (Monika Blažková) 
 
Středa 16. 12. v 16.45 – RYBIČKOVÁNÍ s Mgr. Ondřejem Dočkalem, 
2. patro. Zveme všechny rodiče s dětmi na povídání o rybách a rybaření. 
Těšit se můžete nejen na spoustu obrázků, ale i živou rybku. Program je 
vhodný pro děti, ale je zde i možnost hlídání dětí v 1. patře.  

(M. Blažková)  
Středa 23. 12. – ZDOBENÍ STROMEČKU PRO ZVÍŘÁTKA, 
sraz v 9.30 u MC Rybička a společný odchod k chatě Doubravce, kde oz-
dobíme zvířátkům jejich vánoční stromeček. Prosím, vezměte si s sebou 
mrkvičky, jablíčka, zelí, jeřabiny, kukuřici, proso či jiné dobrůtky, které 
udělají zvířátkům radost.  Monika Blažková) 
 

OPĚT ZAČÍNÁME V PONDĚLÍ 4. 1. 2010 - pravidelný program. 

PONDĚLÍ           9.30 – 11.30 hod.        KAŠPÁRKOVO DOPOLEDNE S PROGRAMEM (děti 2,5 – 4 r.), herna 1. patro, Jana Baciak 
                         10.30 – 12.00 hod.       VOLNÁ CVIČEBNA – pro děti a rodiče, skluzavka s balónky, velké míče, cvičebna 2. p.  
                         15.00 – 16.30 hod.       KAŠPÁRKOVO ODPOLEDNE S PROGRAMEM (děti 2,5 – 4 roky), herna 1. patro, Jana Baciak  
                         17.00 – 18.00 hod.       ANGLIČTINA HROU PRO DĚTI A RODIČE (děti 3 – 4 roky), cvičebna 2. patro, Zuzana Krištofová 
                         18.00 – 19.00 hod.       ANGLIČTINA HROU PRO DĚTI A RODIČE (děti 4 – 6 let), cvičebna 2. patro, Zuzana Krištofová 
ÚTERÝ               8.30 – 10.00 hod.       CVIČENÍ PRO MAMINKY S MIMINKY (děti 3 – 12 měsíců), cvičebna 2. patro, Jana Baciak 
                           9.30 – 11.30 hod.       KAŠPÁRKOVO DOPOLEDNE S PROGRAMEM (děti 1,5 – 2,5 roku), herna 1. patro, Jana Baciak 
                         10.30 – 12.00 hod.       VOLNÁ CVIČEBNA – pro děti a rodiče, skluzavka s balónky, velké míče, cvičebna 2. p.  
                         15.00 – 17.30 hod.       BABY KLUB SE CVIČENÍM PRO RODIČE (děti 1 – 1,5 roku), cvičebna 2. patro, Jana Baciak 
STŘEDA             9.30 – 11.30 hod.       EKO DOPOLEDNE PRO VŠECHNY, herna 1. patro, Monika Blažková 
                         10.30 – 12.00 hod.       VOLNÁ CVIČEBNA – pro děti a rodiče, skluzavka s balónky, velké míče, cvičebna 2. p.   
                         16.30 – 18.00 hod.       KLUB ARCHA – biblické příběhy pro děti, 1. (sudý týden), Pavla Eibová 
ČTVRTEK          9.30 – 10.30 hod.       CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (děti 1,5 – 2,5 roku), cvičebna 2. patro, Jana Baciak 
                         10.45 – 11.45 hod.       CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (děti 2,5 – 4 roky), cvičebna 2. patro, Jana Baciak 
                         16.30 – 17.30 hod.       CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (děti 2,5 – 6 let), cvičebna 2. patro, Petra Hublarová 
                         17.30 – 18.00 hod.       POHÁDKOVÁ BABIČKA – čtení a vyprávění pohádek z knížek (děti 2,5 – 6 let), cvičebna 2. patro 
                         19.30 – 20.30 hod.       CVIČENÍ S DENISOU – pro maminky, babičky a holčičky, 2. patro 
PÁTEK               9.00 – 10.30 hod.       BABY KLUB (děti 1 – 2 roky), 1. patro, Jana Skácelová 
                         10.30 – 12.00 hod.       DOPOLEDNE PRO TĚHULKY A MAMINKY S MIMINKY (0 – 12 měs.), herna 2. patro, Jana Skácelová 

AKCE NA PROSINEC  Vedoucí projektu MC Rybička: Ing. Ludmila Zavadilová 736 750 222,  
Lektor cvičení, animátorka: Jana Baciak 739 246 016,  
mcrybickalitovel@seznam.cz 
Vedoucí ekologického programu: Monika Blažková 777 639 269,  
monula@email.cz 
Lektor angličtiny: Zuzana Krištofová 776 026 065 
Jana Skácelová 604 985 051, skacelka@seznam.cz 
Petra Hublarová 604 685 107 

Včeličkování v mateřském centru s panem Zdeňkem Rozsypalem.  

Charita je organizací, která je mimo jiné podporována sponzory a nada-
cemi. V letošním roce se nám podařilo získat podporu ve výši 150 tis. Kč  
z Nadace OKD Ostrava, jejíž projekt Důstojný život pro seniory umožnil 
zdravotním sestrám zlepšit péči o naše klienty v několika směrech. 

Významná je pomoc v oblasti péče o rány a jiné defekty. Jde o uplatnění 
moderní metody „vlhké hojení ran“, která zaručí nemocnému snížení frek-
vence převazů, a tím také méně bolesti a lepší výsledky léčby. 

Dalším přínosem projektu je vybavení zdravotních sester pracovními 
oděvy, a tím zviditelnění pracovníků charity v terénu. Barvami charity 
jsou červená a bílá, i pracovní oděvy jsou v těchto barvách. Podpora zdra-
votních sester je vyjádřena také formou příspěvku na zajištění mezd a po-
jistného. V neposlední řadě se nám z peněz projektu podařilo přeorganizo-
vat a zkompletovat veškerou dokumentaci, týkající se péče o naše klienty. 
Díky lepší přehlednosti v dokumentech je možnost také lépe koordinovat 
péči a bezpečně chránit data klientů. 

Díky programu Nadace OKD se nám daří zkvalitnit komplexní péči  
o nemocné a ti mohou i nadále zůstávat ve svém domácím prostředí.  

Pisková Věra, vrchní sestra 

Přejeme krásné prožití svátků vánočních do všech rodin,  

pokoj a klid; zdraví, štěstí a radost z rozzářeného stromečku.  

Do nového roku 2010 si přejme hodně zdravých  

a šťastných dětí.                 Kolektiv MC Rybička. 



Půjčovní doba bude letos v prosinci v době svátků 
upravena takto: Knihovna bude uzavřena ve svátečních 
dnech (24.-25. 12. a 1.1.) a v zavíracích dnech – tedy  
o středách. Změna půjčovní doby bude v úterý 22. 12.  
a 29. 12., kdy bude otevřeno pouze do 16.00 hodin. 
Knihovna bude zcela uzavřena ještě ve čtvrtek 31. prosince. Obvyklou 
půjčovní dobu a další informace najdete také na :www.knih-litovel.cz.   L.F. 

Sobota 26. prosince 2009 bude v litovelském muzeu už popáté patřit 
šikovným řemeslníkům nejen z Litovle, ale také z okolí. Některé čin-
nosti si návštěvníci budou moci sami vyzkoušet v tvůrčí dílně, o jiných 
se něco doví ve stálé expozici řemesel. Tradiční sváteční prohlídka mu-
zea začíná v 15 hodin. K poslechu hraje Hanácká mozeka, prokřehlé 
ruce rozehřeje horký čaj či grog a to vše za dobového osvětlení louče-
mi, petrolejkami a svíčkami. Věříme, že s námi  prožijete klidné sváteč-
ní odpoledne a že si domů odnesete příjemný zážitek. Akce se koná za 
finančního přispění Olomouckého kraje. 

Pořadatelé se už teď těší na Vaši návštěvu 

Univerzitní profesor PhDr., Doc. František Dvořák, Csc. přijal 
pozvání obce Červenka a na setkání s občany zavzpomínal na své mladé 
roky, v této obci prožité. Gymnázium navštěvoval v Litovli, svá studia 
dějin umění dokončil po válce v Praze. V Praze potom také působil,  
v sedmdesátých a osmdesátých letech však dojížděl přednášet i na 
univerzitu do Olomouce.Všichni jsme mohli obdivovat pozoruhodnou 
paměť pana profesora, který si vybavil mnoho barvitých vzpomínek na 
dění v obci, jména řady červenských spoluobčanů, krátce řečeno – 
obdivuhodné podrobnosti z doby mezi světovými válkami. Příslušníci 
starší generace mohli jeho slova jen potvrdit, mladší se zase dověděli 
mnoho zajímavostí a informací. Zmínil i zážitky z kontaktu s pražskými 
umělci.  

Beseda, kterou se nechtělo ani jedné straně ukončit, vyvrcholila 
autogramiádou.                                                                                   J. M. 

Muzejní společnost Litovelska, občanské sdružení a Muzeum Litovel 
ve spolupráci se Státním okresním archivem Olomouc pořádají přednáš-
ku s besedou s názvem „Kroniky Litovle a práce kronikářů“, kterou po-
vedou osoby nejpovolanější – PhDr. Miroslav Koudela, archivář ze 
Státního okresního archivu Olomouc, PhDr. Josef Hubáček, současný 
kronikář města Litovle a Lubomír Šik, bývalý kronikář města Litovle. 
Všechny zájemce zveme do výstavního sálu Muzea Litovel ve čtvrtek 3. 
prosince 2009. Začínáme v 16 hodin.                                                 RoN 

To je název krátkodobé výstavy, která je pro Vás otevřena v Muzeu 
Litovel denně (mimo pondělí a úterý) od 9 do 16 hodin od 4. do 20. 
prosince 2009. Na výstavu byly zapůjčeny ze Státního okresního archi-
vu Olomouc vybrané městské kroniky, kroniky litovelských integrova-
ných obcí, spolkové a školní kroniky. Muzeum Litovel na tuto výstavu 
zajistilo několik dalších kronik mateřských, základních a středních škol, 
kroniky kulturních, sportovních i výchovně vzdělávacích spolků a zá-
jmových sdružení, nebudou chybět ani ukázky rodinných kronik. Rádi 
se pochlubíme i ukázkou vlastních novodobých sbírek.                    RoN 

Ti, kteří mají cestu kolem kaple sv. Jiří, si mohou povšimnout nových 
vitráží, osazených do oken kaple. Jejich instalaci předcházely kamenic-
ké práce - oprava nebo zpevnění gotických kružeb a ostění oken. Vitrá-
že jsou oproti původním zvenčí navíc opatřeny ochranným sklem.  

Další, doslova mravenčí restaurá-
torské práce pokračují ve vnitřku 
kaple. Jsou to práce na odstranění 
časem navršených vrstev vnitřních 
výmaleb, které zakryly původní i 
pozdější malovanou výzdobu. Ma-
lovaná výzdoba se tady často na-
chází ve více vrstvách na sobě, bu-
de třeba rozhodnout, která vrstva 
malby bude uchována. 
Zajímavé jsou kupříkladu nápisy 
na zdech kůru kaple, nebo vrypy 
na dřevěném parapetu, najdou se 
tu i jednoduché kresby. Zanechali 
je tady návštěvníci bohoslužeb 
sloužených před mnoha desítkami 
let, jde o takříkajíc lidovou tvoři-
vost. Ukazuje se, že snaha někde 
se zvěčnit je opravdu velmi letitá. 
Například na fotografii je nápis  

z r. 1873, najdou se však i podstat-
ně starší, sahající až k roku 1620. 
Ty jsou psány sytě hnědočervenou 
rudkou, pozdější nápisy tužkou. Je 
tady záměr nápisy na zdech a para-
petu neodstraňovat, ale vhodným 
způsobem uchovat. 

V kapli již byla nainstalována 
mříž před severní vstupní dveře, a 
dále byly v podstatě nově zhotove-
ny vstupní schody před vchodem z 
ulice(podlaha kaple je pod úrovní 
dnešního terénu). Už dnes je vidět, 
jak se postupně zpod nánosů pra-
chu a pozdějších úprav vylupuje 
krásná prostora, dýchající historií. 

Současně jsou restaurovány ob-
razy vybrané pro výzdobu kaple, 
také zajímavé barokní podstavníky 
pod svíce, které pořizovaly jednot-
livé cechy, a další díla. Ve výzdo-
bě interiéru tak bude rozhodně co 
obdivovat. 

 
Za poskytnuté informace děkuji  
panu faráři Rosenbergovi. J.M. 

Nová vitráž nad vchodem od fary,  
foceno v kapli.      Fotografie: J.M. 

 

Muzejní společnost Litovelska i Muzeum Litovel Vám děkují za přízeň 
v roce 2009. Přejeme Vám příjemné prožití konce roku a úspěšný vstup 
do roku 2010.  
 

Pracovnice Městské knihovny v Litovli srdečně děkují všem našim uživa-
telům za přízeň, kterou věnovali knihovně v roce 2009 a srdečně zvou 
všechny současné, ale i budoucí čtenáře na výpravy za pěkným čtením 
v roce nadcházejícím. Vážení přátelé, přejeme Vám krásné, usměvavé a 
klidné vánoční dny a v roce 2010 plné nůše zdraví, štěstí a spokojenosti.  



O tom, že k léčbě dlouhodobě postižených je vhodné využívat také kon-
taktu se psy a koňmi, jsme v Litovelských novinách č. 7/09 uvedli rozho-
vor s paní Věrou Kočí, která se této léčbě – animoterapii – obětavě věnuje. 
O akci pořádané v září v Bílsku nám paní Kočí napsala. Uskutečnil se tam 
projekt nazvaný Podzim v koňském sedle, spojený s ukázkami výcviku ko-
ní (hipoterapie) a psů (canisterapie). Sešel se tady čtyřicetičlenný kolektiv 
dětí – zdravých, hendikepovaných, dětí z dětského domova i  
z fondu ohrožených dětí. Všechny bez výjimky projevovaly o psy a koně 
velký zájem, měly plno dotazů, jejich oči byly rozzářené nevšedními zážit-
ky. Víkend byl využit k seznámení s teoretickými otázkami i praktickými 
ukázkami - jak se pracuje se zvířaty, jaký přínos má animoterapie pro 
zdravotně či mentálně hendikepované. 

Setkání Podzim v koňském sedle se mohlo uskutečnit díky spolupráci 
paní Kočí a Integračního centra Mosty v lukách – Loučka i finančnímu 
příspěvku z Olomouckého kraje. Je třeba dodat, že tuto práci může vyko-
návat také díky podpoře manžela a svých čtyř dětí. Paní Věra Kočí touto 
cestou všem ze srdce děkuje. Děkuje dále panu MVDr. Bohumilu Ošťáda-
lovi z Bílska, který dohlíží na zdravotní stav jejích čtyřnohých kamarádů a 
její práci podpořil darováním potřebných výživových doplňků.  
„Všem moc děkuji a velice si této podpory vážím“ - to jsou slova paní Vě-
ry Kočí. „Práce se zvířaty je nejen finančně, ale i časově velice náročná. 
Zato člověka naplňuje štěstím, učí ho citu, porozumění. Dává pocit vzá-
jemné oddanosti a přátelství.“ 

Canisterapii paní Kočí zajišťuje pro ÚSP Bílsko – díky spolupráci s pa-
ní Ing. A. Taclovou a pro ÚSP Litovel – díky paní Mgr. L. Kučerové. Ca-
nisterapie přináší klientům mnoho pozitivního. Individuální přístup je 
kvůli různorodosti postižení klientů i přes svoji velkou náročnost nezbyt-
ný, odměnou je úleva, kterou léčba přináší těmto potřebným.  

Paní Kočí nabízí vhodným zájemcům volnou kapacitu pro animoléčbu. 
Pochopitelně nejúčinnější je vliv této léčby u dětí, s canisterapií se dá za-
čínat již u batolat. Velkou radost přinese například také společný pobyt 
pejsků a obyvatel domova důchodců, kteří si mohou pejsky pohladit a za-
vzpomínat na toho svého…  První hodina léčby je seznamovací a je po-
skytována zdarma. Pro případné zájemce uvádíme kontakt: Věra Kočí, 
Bílsko 21, tel.: 776 300 012.                                                                   Red. 

Canisterapie – dívka je doslova obložena psy ze všech stran. K léčbě se 
užívají fenky, protože i jejich sliny působí léčivě, antibakteriálně (pokud 
dojde i k tomuto kontaktu). 

Rekordních 143 jezdců se postavilo na start osmého ročníku závodu  
O pohár vesnice Střeň, síly tady poměřili amatérští závodníci s cyklistic-
kými velikány. V kategorii dětí odstartovalo 72 závodníků.  

Do Střeně se už tradičně sjíždí ti nejlepší „českoslovenští“ cyklisté. Ta-
ké letos byla startovní lajna napěchovaná známými jmény. S jedničkou 
startoval loňský vítěz a mistr světa v dráhovém omniu Alois Kaňkovský. 
Vedle něj se pak řadili František Raboň, jezdec Pro Tour týmu Columbia 
HTC, někdejší člen německé stáje T-Mobile Tomáš Konečný, cyklisté 
české profesionální stáje PSK Whirlpool-Author Stanislav Kozubek a Pe-
tr Kubias, Lubor Tesař – Cyklovary, člen rakouského týmu KTM Petr 
Lechner nebo slovenští reprezentanti Ján Valach či Katarína Uhláriková. 
Čestné kolečko, které odstartoval olympijský vítěz Jiří Daler s početným 
pelotonem slavnostně absolvoval i ostře sledovaný Roman Kreuziger.  
„Klukům jsem slíbil, že přijedu, ale potřebuji jet trochu jiný trénink, takže 
závod jako takový tentokrát vynechávám,“ podotkl Kreuziger; do blátivé-
ho terénu se mu ani nechtělo. 

Právě silnou vrstvou bláta pokrytá trať byla jedním z největších soupeřů 
celého závodního pole. Mnozí na šestici čtyřkilometrových okruhů vidi-
telně trpěli. Profesionálové se ale postarali o dramatický průběh. Nejprve 
pelotonu ujel Kaňkovský, po něm Ondřej Fojtík. Čelo se však zase sjelo a 
ke konci následoval napínavý takřka hromadný dojezd. V něm zkušenosti 
s terénem prokázal juniorský mistr světa a Evropy, aktuálně nejlepší český 
biker Jaroslav Kulhavý. Toho nakonec po hodinovém marastu na stupních 
vítězů doplnil stříbrný Alois Kaňkovský a bronzový František Raboň. Té-
měř všichni jezdci se díky blátu proměnili k nepoznání. „Co na tom? Věci 
se hodí do pračky a kolo dáme pod hadici, kterou tu mají pořadatelé už 
připravenou. Paráda! A za tu legraci, které tu bývá, to rozhodně stojí,“ po-
chválil akci již tradiční účastník, letošní vítěz prologu závodu Kolem Nor-
mandie František Raboň.  

Mezi ženami pak neměla konkurenci slovenská reprezentantka Katarína 
Uhláriková, která přijela před Gabrielou Slámovou. O třetí příčku se roz-
dělily Jana Kábrtová s Jiřinou Ščučkovou, které cílovou páskou projely na 
milimetr stejně.  

A že při podobné cyklistické exhibici favorité nemusí šlapat do pl-
ných? „Chyba lávky. Právě exhibice bývají kolikrát horší než normální 
závod, protože se všichni chtějí ukázat. My jako lídři si nemůžeme dovo-
lit, aby nám nějaký hobík ujel. Ale i když si tu člověk mákne, pořád je to 
pro radost,“ uzavřel s úsměvem letošní ročník závodu olomoucký jezdec 
Alois Kaňkovský.                                                                          M. Frantík 

Je tu další měsíc a také další informace z florbalového dění v Litovli. 
Tentokrát začneme od nejmenších, a těmi jsou mladší žáci. Kategorii 
mladších žáků hrajeme letos poprvé, ale přesto to nevypadá, že Litovel je 
v lize nováček. Na kontě mají už šest odehraných zápasů s výsledkem dvě 
výhry a čtyři prohry. Ovšem musíme podotknout, že dvě z těchto proher 
prohráli smolně o jediný gól. A v minulém kole s početnou marodkou 
podlehli Šumperku 6:4 a dokázali porazit Prostějov 4:1. Zatím jsou 
v tabulce pátí ze sedmi. Pokud budou předvádět stejné výkony i nadále, 
tak na třetí místo by měli dosáhnout. 

Juniorům se poslední kolo 3. ligy nepovedlo. V prvním utkání podlehli 
Uničovu 5:1 a ve druhém nastoupili proti druhému celku tabulky, týmu 
FbC Asper Šumperk. První dvě třetiny byly vyrovnané a hráči nastupovali 
do třetí třetiny za stavu 2:2. Hned na začátku ovšem přišla šumperská 
smršť, kdy hráči Asperu dokázali během 57 sekund vstřelit tři branky. Na 
toto už naši nedokázali zareagovat a podlehli 2:7. Jinak juniorům patří po 
osmi zápasech v devítičlenné tabulce šesté místo. 

Další dva zápasy Ligy Olomouckého kraje mužů se konají v neděli 13. 
prosince na hale ZŠ Vítězná. Naši muži se utkají s týmy Beerboys Libina 
a Orel Hranice. Tímto přijměte naše srdečné pozvání. 

Florbalový klub má od poloviny října nové internetové stránky, na kte-
rých si můžete přečíst aktuální zpravodajství ze zápasů všech kategorií, 
informace o trénincích a další věci. Adresa stránek je:  

www.fbclitovel.wbs.cz.                                                Vaši florbalisté ☺ 

Máte ve své domácnosti výrobky od firmy Tupperware? 
Jste s nimi spokojená, nebo potřebujete poradit  
s jejich užíváním? 

Staňte se hostitelkou! 
Uspořádání domácí párty s Tupperware  

je snadné a zábavné! 

Vše, co musíte udělat, je uvítat hosty ve své domácnosti. 

Pomůžeme Vám vybrat, co by Vás a Vaše hosty nejvíce  

zaujalo. Navíc jako hostitelka se můžete těšit na krásné dárky.  
 
Pro nezávazné informace a aktuální nabídku nás kontaktujte: 

tupperware-olomouc@seznam.cz  



Během letní přestávky došlo v litovelském fot-
balu k velkým organizačním a hráčským změ-
nám. Svoji činnost ukončil výbor fotbalového 
oddílu a i dosavadní trenér A mužstva pan M.
Večeřa. 

Příprava mužstva mužů začala 23.6.2009 
pod vedením nového trenéra p. Františka Pitro-
na. V kádru mužstva došlo k velkým změnám. 
Hostování v Litovli ukončili P. Švajda, J. Janoš-
ťák, Z. Olbert, M. Svačina a další. Přípravu za-
hájili všichni kmenoví hráči, kterým bylo ukon-
čeno hostování v jiných oddílech – P. Bubla, O. 
Vaca, M. Krátký, P. Coufal. Na hostování byli 
získáni T. Kopp, P. Podešva a brankář T. Uvízl, 
z dorostu byl přeřazen M. Jindra.  

V přípravném období mužstvo sehrálo 5 přá-
telských utkání s mužstvy Moravská Třebová, 
SK Uničov, SK Jesenec, FK Konice a Sigma 
Olomouc „17“. Do sezóny krajského přeboru 
vstoupilo na domácí půdě proti oddílu FK Mo-
helnice, které v uplynulé sezóně sestoupilo 
z divize. Po fantastickém výkonu i přes vylouče-
ní tří našich hráčů se nám podařilo ambiciózně 
naladěnou Mohelnici porazit 2:1. Mezi další na-
še vynikající zápasy patřilo utkání v Ústí a v Ho-
lici, kde jsme shodně vyhráli 2:0, potěšila také 
výhra v Kozlovicích, kde jsme i přes vyloučení 
dokázali zvítězit v poměru 3:1. Nejvíce asi mrzí 
domácí porážka proti Jeseníku 0:1, když hosté 
vstřelili branku až v nadstaveném čase, dále po-
rážka v Dolanech 1:2 a remízy v Kralicích 0:0 a 
Želatovicích 4:4. Vyvrcholením úspěšné pod-
zimní sezóny byl  zápas proti Přerovu, kdy Pa-
vel Bubla vstřelil svoji 69 branku v dresu Litov-
le a tím překonal dosavadní klubový rekord, kte-
rý držel p. B. Pecha s 68 brankami. Dalším pozi-
tivem bylo vyhodnocení obránce T. Koppa jako 
muže podzimu krajského přeboru. Po podzimní 
části jsou litovelští fotbalisté na vynikajícím 2. 
místě s 30 body a skóre 31:17, pouhé 3 body za 
první Mohelnicí. Všech 15 utkání odehráli T. 
Kopp a P. Kvapil, o zápas méně T. Uvízl, Jan 
Fišara, V. Kratochvíl a J. Planička. Celkem se 
do statistik mistrovských utkání zapsalo 24 hrá-
čů. Nejlepším střelcem se stal P. Bubla s 6 bran-
kami, následován T. Koppem a D. Zavadilem 
s 5 brankami. Celkem se do tabulky střelců za-
psalo 10 hráčů. Výbor fotbalového oddílu spo-

lečně s trenérem hodnotí podzimní sezónu jako 
velice úspěšnou. 

 
Starší dorost se v krajském přeboru umístil 

na výborném 2. místě. Svěřenci trenéra p. J. Za-
pletala a vedoucího p. R. Huličného získali 25 
bodů a zaostali o jediný bod za první Mohelnicí. 
Mužstvo 8x zvítězilo, 1x remizovalo a 2x pro-
hrálo. Nejlepšího výsledku dosáhli v Čechovi-
cích, kde po výborném výkonu zvítězili 6:3, na-
opak nejméně se vyvedl zápas v Lipníku, kde 
jsme podlehli 2:4. Nejvíce minut v podzimní 
části odehráli P. Prucek, P. Jaroš, J. Látal, nej-
lepšími střelci byli A.Vrba s 10 góly, J. Látal s 6 
góly a F. Coufal s 5 góly. Celkem se do statisti-
ky střelců zapsalo 9 starších dorostenců. 

 
Mladší dorost se v krajském přeboru umístil 

také na výborném 2. místě. Svěřenci trenéra p. 
P. Prucka a vedoucího p. R. Coufala získali stej-
ný počet bodů jako první Mohelnice, ale díky 
více obdrženým gólům jsou na druhém místě. 
Mužstvo 8x zvítězilo, 1x remizovalo a 2x pro-
hrálo. Nejlepšího výsledku dosáhli na domácí 
půdě, kde deklasovali Konici 9:0. Nejvíce asi 
mrzí vysoká prohra v Černovíře 0:5. Všechna 
utkání podzimu sehráli J. Gazdík,M. Dokoupil, 
J. Schmidt, R. Veselka. Nejlepšími střelci byli J. 
Gazdík s 9 góly, M. Dokoupil s 8 góly, P. Pru-
cek s 7 góly. Celkem se do statistiky střelců za-
psalo 9 mladších dorostenců. 

 
Nepříznivá situace nastala u žáků, kdy jsme 

byli nuceni pro nedostatek hráčů sestoupit 
z krajského do okresního přeboru a přihlásit 
pouze jedno mužstvo žáků. Mužstvo začínalo 
sezónu pouze v devíti hráčích. V jejím průběhu 
se nám podařili mužstvo doplnit o další hráče. 
Pod vedením trenérů p. J. Dlaska, p. A. Bučka a 
vedoucího p. P. Pěrušky skončilo po podzimní 
části na 7. místě s 15 body. Trenéři nejlépe ne-
hodnotí jednotlivce, ale celý tým za to, jak se 
popral se situací, která nastala na začátku sezó-
ny! Nejlepšími střelci podzimu byli M. Borovka 
s 9, P. Rakaš a L. Spáčil s 8 góly a L. Navrátil 
s 6 góly. Celkem se do střelecké statistiky zapsa-
lo 9 žáků. 

 
Minifotbal letošní sezónu odstartoval obrov-

ským nárůstem malých fotbalistů a fotbalistek. 

Naši malí fotbalisté byli rozděleni do dvou sku-
pin. 

Starší přípravka odehrála pod vedením tre-
nérů p. J. Polanského, p. V. Debnára a vedoucí-
ho p. P. Pěrušky sérii 8 mistrovských turnajů. I 
u tohoto družstva chválí trenéři celý kolektiv. 

Mladší přípravka odehrála pod vedením tre-
nérů p. D. Sedláčka, p. P. Listopada, p. J. Gazdí-
ka a vedoucího p. P. Pěrušky sérii 8 mistrov-
ských turnajů. Také zde chválí trenéři celý ko-
lektiv. 

 
Závěrem chci celou litovelskou veřejnost se-

známit s novými tvářemi ve výboru fotbalového 
oddílu. 

Předseda - Jaromír Jindra 
sekretář - Pavel Pěruška 
pokladník – ing. Alexandr Kučera  
sportovní ředitel - Antonín Pavelka  
člen výboru - Daniel Zavadil. 
Veškeré informace týkajících se oddílu kopa-

né najdete na webových stránkách:  
www.fotballitovel.tym.cz 
 
Výbor oddílu kopané děkuje všem svým spon-

zorům a také všem, kteří obětavě pomáhají naše-
mu klubu, zejména pak správci areálu p. S. Bub-
lovi, pořadatelům z řad malé kopané, kteří spo-
lečně s bývalými hráči zajišťuji pořadatelskou 
službu při mistrovských utkáních.  

Za fotbalový oddíl P. Pěruška 
 

Přejeme všem našim hráčům,  

trenérům, vedoucím mužstev, přízniv-

cům a sponzorům litovelské kopané 

krásné Vánoce, hodně zdraví a úspě-

chů v novém roce 2010!  

Kouč Litovle František Pitron slaví s týmem 
povedený zápas. Foto: Martin Hohn 

Město Litovel ve spolupráci s plaveckým ba-
zénem při ZŠ Vítězná uspořádalo pod záštitou 
Českého olympijského výboru plaveckou soutěž 
měst. Cílem akce byla propagace plavání jako 
vděčné a široce využitelné pohybové aktivity. 

Na bazén dne 7.10.2009 zavítalo 172 plavců 
všech věkových kategorií - od dětí předškolního 
věku až po důchodce. Každý měl příležitost za-
plavat si libovolným stylem na čas trať 100 met-
rů, prověřit si tak svoji aktuální formu a zároveň 
se na chvíli ocitnout v roli jednoho z reprezen-
tantů svého města. Vstup na bazén byl zdarma. 

Bodový součet za 250 nejlepších výkonů  
v kategorii A (města do 20.000 obyvatel) pak 
určoval republikové pořadí plavecké soutěže 
měst. I letos platilo pravidlo, že plavci mladší 7 
let a starší 60 let získali maximální počet bo-

dů za překonání stometrové trati - bez ohledu na 
dosažený čas.  

Litovel s počtem 172 plavců sice nesplnila sta-
novený limit účastníků (mělo být 250), ale i tak 
byla zařazena do výsledkové listiny; skončila na 
pěkném 7. místě  

Pro zajímavost, v dopoledních hodinách pla-
valy školy - 127 žáků – ze ZŠ Jungmannova, 
GJO, ZŠ Vítězná a děti z Dětského domova  
v Litovli. Odpoledního plavání pro širokou ve-
řejnost využilo jen 50 plavců, nejstaršímu bylo 
78 roků. 

Děkujeme za účast a doufáme, že v dalším 
ročníku bude účast nás Litoveláků větší.  

Ing. Vlastimil Habermann,  
vedoucí Odboru školství, kultury a sportu,  
Jitka Šišmová, vedoucí plaveckého bazénu 

Provoz plaveckého bazénu 
při ZŠ Vítězná 1250, Litovel 

v době vánočních prázdnin 
 
Po      21. 12.              16.00 – 21.00 
Út       22. 12.              16.00 – 21.00 
St        23. 12.              13.00 – 19.00 
Čt       24. 12.              zavřeno 
Pá      25. 12.              zavřeno 
So       26. 12.              zavřeno 
Ne      27. 12.              11.00 – 19.00 
Po      28. 12.              13.00 – 19.00 
Út       29. 12.              13.00 – 19.00 
St        30. 12.              13.00 – 19.00 
Čt       31. 12.              zavřeno 
Pá        1. 1. 2010       zavřeno 
So         2. 1.                13.00 – 19.00 
Ne        3. 1.                11.00 – 19.00 hod. 



Do nového soutěžního ročníku 2009/2010 
vstoupili házenkáři Tatranu Litovel s velkými 
změnami snad ve všech svých družstvech. Jed-
nak se hodně obměnili soupisky družstev díky 
větším přechodům mezi kategoriemi a také do-
šlo k několika změnám na postech trenérů. 

 
Muži: 
U družstva mužů byly změny asi největší. Tre-

néry Čtvrtníčka se Sitárem vystřídal zkušený 
olomoucký trenér Lubomír Krejčíř s asistentem 
Zdeňkem Sléhou. Velkých obměn doznal také 
kádr. S aktivní činností skončilo celkem 6 hráčů, 
T. Janků ukončil hostování z Uničova a T. Ha-
nák kvůli pracovní náplni v Čechách hostuje ve 
Dvoře Králové. Naopak do družstva se po pře-
chodu z dorostu zapojili T. Macek, F. Sléha a P. 
Zapletal. Tým byl také posílen mladými hráči ze 
zuberské líhně: M. Štěpnica, J. Malina, J. Mičo-
la a P. Orság.  

Vzhledem ke kvalitám družstva však muži zů-
stali v podzimních zápasech za očekáváním.  
U soupeřů vyhráli pouze jednou a doma utrpěli 
dvě porážky. Opět se nedařilo vyhrávat ve vy-
rovnaných utkáních. Trenéři se také museli vy-
rovnat s dlouhodobějšími zraněními klíčových 
hráčů – postupně Číhal, Štěpnica, Malina a 
Havlíček. Nejlepším střelcem byl na podzim J. 
Schmalz (46 branek), následují D. Barabáš (29), 
M. Štěpnica (28) atd. 

Tabulka 1. ligy mužů: 
1. Brno                                                  19 bodů 
2. Karviná jun.                                      18 
3. Praha Chodov                                   14 
4. Bystřice p. H.                                   11 
5. Kostelec n. H.                                   11 
6. Litovel                                              10 
7. Košutka Plzeň                                  10 
8. Jičín B                                                9 
9. Náchod                                               9 
10. Ostrava                                             8 
11. Veselí                                               7 
12. Napajedla                                          4 
 
Starší dorostenci: 
Výrazné změny se děly před sezónou také u 

družstva dorostenců. Odrostlo celkem 8 domá-
cích hráčů (v mužích pokračují jen 3) a tak bylo 
jasné, že se musí mladší a starší dorost sloučit 
do jediného družstva. I tak soupiska čítá maxi-
málně 14 hráčů ze čtyř ročníků narození. Po Z. 
Sléhovi převzali družstvo trenéři V. Sitár a S. 
Müller. Omlazené družstvo se ale v 2. doroste-
necké lize rozhodně neztratilo. Doma prohráli  
z 5 utkání pouze jednou, od soupeřů dovezli 
však jen 3 body. V dalších 3 utkáních chybělo 
bodům z venku trochu víc štěstí a také sil 
v závěru utkání. Tahouny družstva jsou M. Kon-
šel (87 branek), J. Anton (74) a J. Gottfried (50). 

Tabulka 2. ligy starších dorostenců: 
1. Frýdek-Místek                                  19 bodů 
2. Hranice                                             18 
3. Rožnov p. R.                                    15 
4. Velká Bystřice                                  15 
5. Polanka                                             14 
6. Zlín                                                   12 
7. Litovel                                              11 
9. Přerov                                               11 
9. Olomouc                                             9 
10. Maloměřice                                      6 
11. Bystřice p. H.                                   2 
12. Luhačovice                                       0 

Starší žáci: 
Starší žáci jsou v nové sezóně pod vedením 

trenérů V. Macha a P. Filipa. Tým je však kvůli 
nedostatku hráčů z velké většiny tvořen věkově 
mladšími žáky. I proto se jim na podzim výsled-
kově příliš nedařilo. Vyhráli jen dvakrát, ale až 
na 3 utkání předváděli dobré výkony a zlepšova-
li se. Důležitější než výsledky je to, že mladší 
hráči získávají velmi cenné herní zkušenosti a 
na jaře budou určitě i výsledky mnohem lepší. 
Nejlepším střelcem starších žáků je J. Šmíd (54 
branek), následují P. Vařeka (38), M. Baciak 
(23) atd. 

Tabulka starších žáků: 
1. Olomouc                                           20 bodů 
2. Zlín                                                   16 
3. Napajedla                                         12 
4. Velká Bystřice                                  12 
5. Bystřice p. H.                                   10 
6. Luhačovice                                       10 
7. Kostelec n. H.                                   10 
8. Šumperk                                           10 
9. Litovel                                                4 
10. Senice                                               2 
11. Uničov                                              2 
 
Starší a mladší miniházená: 
Také naši nejmenší házenkáři měli na podzim 

napilno. Do obou družstev přibyla spousta no-
vých dětí a hned se začali učit házenkářským 
dovednostem nejen na trénincích, ale také na 
turnajích miniházené 4+1. Během podzimu se-
hrála obě družstva po 5 turnajích. Celkové ta-
bulky v této kategorii nejsou vydávány, protože 
jde hlavně o získávání dovedností a zábavu pro 
děti. Starší miniházenou vede M. Benešová s J. 
Schmalzem, mladší pak S. Rozsypalová a L. Fi-
lipová. 

Mladší žáci: 
Mladší žáky letos trénuje J. Schmalz, který 

postoupil s velkou částí hráčů z miniházené. Ně-
kteří z nich si tak teprve zvykali na hru na vel-
kém hřišti. Družstvo má dostatek hráčů a to se 
také pozitivně projevuje ve výkonech i výsled-
cích. Někteří hráči také nastupují za starší žáky a 
tak je u této kategorie vidět velký výkonnostní 
růst. Celkem šestkrát zvítězili, jednou remizova-
li a ze tří porážek byla pouze jediná větším roz-
dílem. Nejlepším střelcem je P. Vařeka (41 bra-
nek), následuje D. Číhal (24), P. Hrbček (19). 

1. Olomouc                                           20 bodů 
2. Prostějov                                          16 
3. Zlín                                                   14 
4. Litovel                                              13 
5. Luhačovice                                       11 
6. Velká Bystřice                                  10 
7. Napajedla                                           8 
8. Žeravice                                              6 
9. Přerov                                                 4 
10. Uherské Hradiště                              2 
11. Přerov                                               2 
 
Kompletní informace o litovelské házené na-

jdete na www.hazenalitovel.wz.cz 
Radovan Šimek 
 

Házenkáři Tatranu Litovel přejí všem svým 

příznivcům, sponzorům a členům příjemné 

prožití Vánočních svátků, hodně štěstí a zdra-

ví, těšíme se na Vaši přízeň v novém roce 

2010. 

SPORT  SPORT  SPORT  

Prodám byt 2+1 v OV na ul. Novosady v Litovli. Byt je ve 4. NP, užitná plocha 54 m2, 
samostatné pokoje, parkety, klidná lokalita, parkování před domem. Dům je po revitalizaci, za-
teplen, s novými plastovými okny. Byt je volný k okamžitému nastěhování. Cena 790 tis. Kč. 
Tel.: 608 756 600. 
Prodám byt 2+1 v OV na ul. Vítězná v Litovli. Byt je ve 2. NP s výtahem. Dům je po 
revitalizaci, zateplen, s novými plastovými okny. Byt má vlastní ÚT a ohřev TUV, je volný  
k okamžitému nastěhování. Tel.: 608 756 600 

Matěj Konšel, střelecká opora dorostenců, který už nastupuje také za muže.  
                                                                                                                     Foto: Pavel Štěpánek  



KAMENICTVÍ 
Litovel, Svatoplukova 127 
Tel., fax: 585 341 478,  
mobil: 605 131 789  
Přejeme všem krásné vánoce. 
Děkujeme našim zákazníkům za přízeň  
v roce 2009, nabízíme Vám naše služby  
i v nastupujícím roce 2010. 

Litovelské noviny, povolení č. MK ČR E 11104, měsíčník, náklad 1 300 kusů. Vydává Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel, adre-
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♦ MONTÁŽE A OPRAVY MONTÁŽE A OPRAVY MONTÁŽE A OPRAVY MONTÁŽE A OPRAVY     
                ANTÉN, SATELITŮANTÉN, SATELITŮANTÉN, SATELITŮANTÉN, SATELITŮ    
♦ SPEKTRÁLNÍ SPEKTRÁLNÍ SPEKTRÁLNÍ SPEKTRÁLNÍ     
                ANALÝZA SIGNÁLŮANALÝZA SIGNÁLŮANALÝZA SIGNÁLŮANALÝZA SIGNÁLŮ    

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

přeje svým zákazníkům 

krásné a bohaté vánoční svátky, 

stále dobrý obraz na TV přijímačích! 

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ LITOVEL 
Komenského 677, tel.: 585341547, fax.:585343190 
e-mail: sekretariat@soulitovel.cz 
internet: www.soulitovel.cz 

Nabízí získání maturitního vysvědčení – výučního listu v následujících oborech: 
 
26-41- L/01   MECHANIK ELEKTROTECHNIK 
 
26-51-H/01   ELEKTRIKÁŘ  
        
29-54-H/01   CUKRÁŘ 
 
65-51 H/01    KUCHAŘ-ČÍŠNÍK 
 
Možnost nástavbového  
a večerního studia! 

Přijďte se podívat na  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
9. prosince 2009 

3. února 2010 
vždy od 8.00 do 18.00 hodin 

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

Poděbradova 751, 784 01 Litovel  

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

•pronájem bytu 2+kk, Litovel, 45 m2, 3.p., zařízený, 
náj. 4.700,- Kč/měs. + energie 

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

•prodej cihl. bytu 3+kk, OV, Litovel, 89 m2, 1. p.,  

po celk. rekonstr., garáž, zahrádka. cena 1,89 mil. 

•prodej cihl. bytu 2+1, OV, Litovel, 60 m2, 3. p.,  
    balkón, 2x sklep. cena 1,1 mil. Kč 

•prodej cihl. bytu 3+kk, DR, Litovel, 74 m2, 3. p., 
novostavba cena 1,5 mil. Kč 

•pronájem nebyt. prostor v Uničově, 2.500 m2, vhod-
né pro výrobu, skladování apod. Volné od 11/2009, 
náj. 100.000,- Kč/měs. + energie. 

 
Zprostředkováváme prodej nové výstavby 17ti RD 

v lokalitě Křelov – Břuchotín,  
bližší info: www.carmanhome.cz 




