
Vážení spoluobčané,
podzim roku 2014 byl ve zna-
mení voleb. Děkuji všem, kdo 
k volbám přišli a dali tak svým 
hlasem podporu stranám  
a sdružením, které svými pro-
gramy navrhly další cestu roz-
voje našeho města a obcí.
Město má po dlouhé době se-
nátorku – MUDr. Alenu Šro-
movou. Gratuluji a těším se na 
spolupráci ve prospěch našeho 
regionu. Jako první téma jsme 
již projednali protipovodňo-
vá opatření a to, jak budeme  
v této záležitosti dále postu-
povat. Vzhledem ke složitosti 
ochrany na šesti ramenech řeky 
Moravy budeme jednat o pomo-
ci od ministerstva zemědělství.
Nová koalice chce dokončit 
úkoly dané minulým zastupi-
telstvem a prosazovat politické 
programy, ve kterých mají stra-
ny a sdružení společné cíle. Byla 
podepsána koaliční smlouva 
(viz str. 5) a sestaveno progra-
mové prohlášení.
V koalici je kladen důraz na   
dobrou práci a komunikaci 
městského úřadu, na zlepšení 
situace v dopravě, na přípravu  
a realizaci investic, sociální služ-
by, rozvoj kultury a sportu.
Inicioval jsem vznik výboru 
podnikatelů pro užší vzájemnou 
spolupráci s městem.
V radě jsou čtyři noví členové, 
mladá generace. Věřím, že se 
aktivně zapojí do práce a po-
mohou řešit složité úkoly a cíle 
veřejné sféry. 

V roce 2014 bylo započato ně-
kolik velkých akcí, které budou 

dokončeny v roce 2015. Je to 
dekontaminace skládky v Na-
sobůrkách, kanalizace v pěti 
obcích, rekonstrukce náměstí 
Přemysla Otakara, zřízení stálé 
expozice Gustava Frištenského 
a expozice výroby gramofonů  
v podkroví muzea a rekonstruk-
ce depozitáře muzea v domě na 
rohu ulice 1. máje.
V závěru roku 2014 byla dokon-
čena rekonstrukce interiéru rad-
niční věže.
Vedle těchto hlavních inves-
tičních akcí se podařilo splnit  
mnoho dalších potřebných zá-
měrů. Mezi ty patří zateplení  
fasád městských domů na ulici 
Revoluční, vybudování nové-
ho turistického informačního 
centra, oprava silnice přes Tři 

Dvory včetně chodníků a auto-
busových zálivů, rekonstrukce 
dětského hřiště na ulici Severní, 
realizace II. etapy rekonstrukce 
elektroinstalace a vytvoření da-
tové sítě na  gymnáziu, rekon-
strukce hřiště ZŠ Jungmannova, 
opravy společenských budov, 
hřišť, cest v obcích, opravy hra-
deb, silnic, chodníků a majetku 
města.
Přes zimu bude probíhat čištění 
Nečízu v parku a oprava břehů.

Hlavními investičními záměry 
v nadcházejícím období budou 
tyto akce: realizace protipo-
vodňových opatření, zahájení 
regenerace sídlišť Gemerská  
a Karla Sedláka, oprava silnic 
v obcích po stavbě kanalizace, 

rekonstrukce budovy po ZŠ pro 
zrakově postižené na náměstí, 
vybudování domu pro seniory, 
oprava a údržba majetku města.

V adventní čas se rozsvítily vá-
noční stromy ve městě i v ob-
cích. Lidé se tam sešli, aby byli 
spolu, zazpívali si koledy, aby 
viděli rozsvícené oči dětí. Bylo 
nám spolu dobře. Děkuji těm, 
kdo tato setkání připravují, dá-
vají svůj volný čas ve prospěch  
ostatních – společnosti.
Děkuji všem, kdo pomáhají své-
mu městu, obci. 
Přeji občanům v našem regionu 
šťastný nový rok, pevné zdraví  
a veselou mysl.

Ing. Zdeněk Potužák, 
starosta města Litovle

LITOVELSKÉ
NOVINY 2015

cena 10 Kč

Dětský domov  11 Nečíz v parku 4 Kniha o dějinách Litovle
TÉMA MĚSÍCE

Pohled starosty na uplynulý i nadcházející rok

Zleva shora: začátek rekonstrukce náměstí, návštěva prezidenta republiky, oprava radniční věže, otevření infocentra, povrch nového 
hřiště ZŠ Jungmannova, rekonstruované hřiště na Severní ulici, skládka v Nasobůrkách, oprava domů v Revoluční ulici.
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Městská televize
Premiéra    st 7.1. v 18.45 hod.
 st 21. 1. v 18.45 hod.
repríza denně v 6.45, 11.00,
 18.45 a 23.00 hodin
Kolektiv Litovelského INFOkanálu Vám 
děkuje za přízeň v roce 2014, přeje 
úspěšný nový rok 2015, mnoho štěstí, 
pevné zdraví, pohodu a ovšem i ostrý 
obraz a dobrý zvuk při sledování naše-
ho vysílání.

inzerce

nabízí získání výučního listu v následujících oborech

ELEKTRIKÁŘ
VÝROBCE POTRAVIN (sladovník, pivovarník)
CUKRÁŘ
KUCHAŘ – ČÍŠNÍK
KUCHAŘ – ČÍŠNÍK s rozšířenou výukou barmanství
MONTÉR SUCHÝCH STAVEB

Možnost dvouletého nástavbového studia!
Podporované motivačním programem.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
4. 2. 2015 od 9 do 17 hodin

Do parku Míru se nesmí se psy
Na začátku prosince byly na 
obou koncích parku Míru insta-
lovány značky, které občanům 
připomínají, že do celého pro-
storu včetně asfaltové cestičky je 
zakázán vstup se psy. 
Vyhláška č. 4/2012 stanovuje 
zákaz pohybu psů na všech dět-
ských hřištích a sportovištích 
v Litovli a místních částech.  
V Litovli to vedle parku Míru 
jsou tyto lokality: hřiště na ulici 
Severní včetně travnaté plochy 
v okolí, asfaltové hřiště i skate-
park na sídlišti Karla Sedláka, 
dětská hřiště na sídlišti Novosa-
dy, na Rybníčku, u Svatojánské-
ho mostu, u kopečku (hříbku) 
ve Smetanových sadech, lanové 
hřiště u ZŠ Vítězná, lanový pr-
vek atomium u gymnázia, škol-

ní hřiště ZŠ Jungmannova a are-
ál sokolovny.
Dodržování tohoto zákazu bude 
kontrolováno městskou policií.

red.

Tak takto ne!

Vážený obyvateli (v tomto pří-
padě sídliště Karla Sedláka; lo-
kalita však není důležitá, proto-
že jsi byl vybrán jako exemplární 
případ za všechny ostatní)!
Inspirováni Tebou jsme provedli 
malý pokus. Vzali jsme velkou, 
zalepenou krabici. Podařilo se 
nám ji rozložit za 27 vteřin.
Potom jsme se vydali na cestu 
dlouhou 10 metrů k blízkému 
kontejneru na papír. Ušli jsme ji 
za 10 vteřin.

Výsledkem našeho pokusu je, že 
jsi ušetřil 37 vteřin svého života. 
Doufáme, že jsi je prožil smys-
luplně. 
Pokud by Tě v dalším podobně 
vyšetřeném čase napadlo, jak 
upozornit Tebe a Tvé kolegy na 
to, že se v našem městě už řadu 
let smysluplně třídí odpad, a jak 
vás k tomu motivovat, dej nám 
vědět. Adresa vedoucího odbo-
ru životního prostředí je kur-
furst@mestolitovel.cz.              hk

Kontejnery na třídění tetrapaků
Na konci roku 2014 přibyly na 
všechna stanoviště tříděného 
odpadu oranžovo-černé kon-
tejnery o objemu 240 l. Jsou ur-
čeny výlučně k ukládání nápo-
jových kartonů, tzv. tetrapaků, 
např. od mléka, džusů atp.
Tetrapaky se v Litovli třídí již od 
roku 2007, protože však ne kaž-
dý věděl, že patří do kontejneru 
na plast, byla jejich výtěžnost 
poměrně malá. Materiál, který 
se z vytříděných kartonů získá, 
je dále zpracován buď na nový 
papír, příp. na speciální staveb-
ní desky či izolační materiál.
Připomínáme, že na vybraných 
stanovištích jsou již k dispozici 
nádoby na použitý kuchyňský 
olej.                                         red.

Tašky na odpad
V roce 2013 poskytla společnost 
Eko–Kom občanům našeho 
města tisíc tašek na tříděný od-
pad. V letošním roce tato akce 
pokračuje. Na přelomu roku 
bylo do domácností na sídliš-
tích Karla Sedláka, Gemerská 
a Novosady distribuováno 800 
sad tří tašek na základní třídění 
odpadu. Podle každoroční sta-
tistiky díky nim třídění v Litovli  
skutečně vzrostlo.                  red.

Rekonstrukce náměstí finišuje

Podle plánu je termínem do-
končení rekonstrukce náměstí 

duben 2015. Díky intenzivní 
práci dělníků firmy Vymětal 
však budou stavební práce zavr-
šeny podstatně dřív.
Již nyní je propojeno náměstí  
s ulicí 1. máje. Předpokládáme, 
že na začátku ledna už bude 
zprůjezdněna i Masarykova uli-
ce. Dle všeho bude nejpozději 
v lednu dodlážděna i zbývající 
část náměstí včetně chodníků, 
takže by se mělo schválit před-
časné užívání plochy a náměstí 
se zcela otevřít provozu. 
Pak už jen zbyde osadit veřejné 
osvětlení, doplnit lavičky a od-
padkové koše a vysadit zeleň na 
druhé půli náměstí.

red.
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Vyneseno z radnice
2. schůze Rady města Litovel,  
konaná dne 20. listopadu 2014
rada města
 schválila uzavření smlouvy se 
společností auto–Spa network,  
s. r. o., a umožnila jí tak vybudová-
ní přípojky plynovodu, splaškové 
kanalizace, vodovodu a elektro  
k pozemku na Dukelské ulici v sou-
sedství hydrocentrály. Společnost 
zde plánuje vybudovat samoob-
služnou automatickou myčku aut 
typu 2+1.
 schválila uzavření smlouvy se 
společností Strabag na úpravu ne-
vyhovujícího povrchu příjezdové 
komunikace vedoucí k eKo domu 
na Šargouně v Litovli.

3. schůze Rady města Litovel,  
konaná dne 27. listopadu 2014
rada města
 schvaluje, že revitalizací radnič-
ní moravy ve Smetanových sadech   
spojenou s odstraněním sedimen-
tů bude pověřena společnost PB 
Scom, s. r. o., Hranice. 

4. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 4. prosince 2014
 schvaluje uzavření smlouvy 
o výpůjčce s Vlastivědným mu-
zeem v olomouci, jejímž před-
mětem je věžní hodinový stroj 
 schvaluje žádost Klubu rodičů  
a přátel školy v nasobůrkách  
a souhlasí s poskytnutím finanč-
ního daru ve výši 3 000 Kč na or-
ganizační zajištění dětského maš-
karního dne, který se bude konat  
10. 1. 2015.

2. zasedání zastupitelstva,  
konané 11. prosince 2014
 schvaluje přijetí daru části po-
zemku parc. č. st. 67/2 v k. ú. Lito-
vel i s příslušnou částí městských 
hradeb, které se na něm nacházejí 
a oddělují park míru od ulice Švéd-
ské, od vlastníka tohoto pozemku  
a domu v ulici 1. máje č. 653 pana 
r. J. z Červenky.

výběr redakce

Stíny Litovelska
 Dne 8. 12. brzy ráno byl kont-
rolován řidič nákladního vozdila,  
v jehož dechu byl zjištěn alkohol.
 Ve večerních hodinách dne  
13. 12. dosud neznámý pachatel 
poškodil automobil zaparkovaný 
na Vítězné ulici tím, že ho postříkal 
bílou barvou. 
 Dne 14. 12. řídil z. K. automobil 
po předchozím požití alkoholických 
nápojů. Při kontrole mu byla namě-
řena hodnota 1,66 g/kg alkoholu 
v dechu. Přestože mu byl odebrán 
řidičský průkaz, chtěl řidič autem 
odjet a vyhrožoval, že se zastřelí. 
Byl proto odvezen na záchytku  
k vystřízlivění.

Vše nejlepší v novém roce přeje
Policie ČR

KDE JSOU K DOSTÁNÍ
LITOVELSKÉ NOVINY

LITOVEL
trafika p. zatloukala, ul. 1. máje

trafika p. Drabiny, ul. masarykova
trafika p. ošťádala, ul. Palackého

trafika p. Greguše, ul. Vítězná
trafika p. Urbanové, ul. Palackého
knihkupectví p. Lindušky, náměstí

knihkupectví p. Válkové, ulice 
    Žerotínova

informační centrum, náměstí
potraviny adam, ul.  Žerotínova

potraviny p. rozmanové, Pavlínka
muzeum, ul. Smyčkova

OKOLÍ
Březové, smíšené zboží

Červenka, bufet na nádraží
Červenka, potraviny p. Blehové

Haňovice, smíšené zboží
cholina, potraviny coop

chudobín, pošta
měrotín, smíšené zboží
mladeč, smíšené zboží

nasobůrky, smíšené zboží
nová Ves, smíšené zboží
Pňovice, smíšené zboží

Savín, knihovna
Unčovice, smíšené zboží

Ocenění keramickou popelnicí

Společnost EKO–KOM vyhlá-
sila pod záštitou Olomouckého 
kraje výsledky soutěže O kera-
mickou popelnici. V kategorii 
města a městyse získala Litovel 
trochu nečekaně 3. místo a fi-
nanční odměnu 10 tisíc Kč. Vlo-
ni to bylo 4. místo. 
Umístění v soutěži odpovídá 
množství nasbíraného tříděné-
ho odpadu – skla, papíru a plas-
tu – na počet obyvatel. V Litovli 
jsme ho vytřídili téměř 300 tun, 
a předčili jsme tak všechna měs-
ta kromě Olomouce a Jeseníku. 
Mimochodem – Jeseník vyhrál 
1. místo již po několikáté. (Dělá 
jim to asi to sklo. Přece jenom 
– hory, zima, prostě se tam asi 
víc „pije“.) 
Celý slavnostní ceremoniál pod 
blesky novinářů a regionální te-
levize uváděl herec Petr Rychlý  
a cenu předával 2. náměstek 

hejtmana Ing. Michal Symerský. 
Za město a všechny občany 
jsem byl delegován převzít cenu 
já společně s vedoucím odboru 
životního prostředí Ing. Pav-
lem Kurfürstem. Důležité je ale 
to, že toto ocenění si zasloužíte 
všichni Vy, co si práci s tříděním 
odpadů dáváte. Kromě dopadu 
na ekologii má totiž vliv i na 
odpadovou ekonomiku města. 
Čím víc třídíme, tím menší je 
riziko, že se budou zvyšovat po-
platky za komunální odpad.
V současné době se společně  
s vedoucím OŽP zabýváme my-
šlenkou a možnou realizací tzv. 
motivačních programů k naklá-
dání s odpady. 
Do nového roku přeji všem ob-
čanům zdraví, štěstí, nadhled  
a taky práci, optimismus a hu-
mor.

Viktor Kohout, místostarosta

Prezentace firem na webu města
Již nějaký čas je na webových 
stránkách města umístěn se-
znam místních firem. Každý 
podnikatelský subjekt, který 
občanům nabízí své služby, zde 
může bezplatně umístit infor-
mace o své firmě. 
Zájemci mohou kontaktovat 
paní Ditu Štefánkovou na tel. 
585 153 126 nebo na adrese asi-
stentka@mestolitovel.cz.

Upozorňujeme všechny, kte-
ří svou firmu do seznamu již 
zařadili, že je třeba informace 
průběžně aktualizovat. Veške-
ré změny a odchylky nahlašte 
rovněž paní Štefánkové. Město 
není zodpovědné za aktuálnost 
údajů ani za nedorozumění, 
která vzniknou na základě jejich 
zastaralosti. 

                               red.

Termíny uzávěrek LN v roce 2015
Prosíme všechny, kdo posíla-
jí příspěvky do Litovelských 
novin, aby dodržovali termíny 
uzávěrek. Po uplynutí tohoto 
data zbývá redakci jen několik 
dní na to, aby vytvořila finální 
podobu novin, a musí tedy vě-
dět, zda a kam může příspěvky 

umístit. V případě, že se chystá-
te připravit delší článek, ohlašte 
to prosím redakci předem.
V roce 2015 jsou termíny uzá-
věrek následující: 19. 1., 17. 2.,  
19. 3., 20. 4., 19. 5., 18. 6.,  
20. 7., 19. 8., 17. 9., 20. 10., 18. 11.  
a 11. 12.                     red.
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Plánuje-li někdo vyčistit 
řeku, nesmí zapomínat 
na její obyvatele. Co se  
s nimi stane předtím, 
než stroje začnou zba-
vovat dno bahna? O tom 
jsem si povídala s RNDr. 
Lukášem Mertou, Ph.D., 
hydrobiologem a ich-
tyologem (ichtyologie je 
nauka o rybách), který provádí 
biologický dohled při čištění 
Nečízu.

Co to vlastně je biologický do-
hled? 
Biologický dohled provádí bio-
log při nějaké stavební činnosti 
v krajině, nebo i ve městě, zvláš-
tě v lokalitě, kde se vyskytuje ži-
vočich či rostlina, které je třeba 
ochránit. Cílem je eliminovat 
negativní dopady na živou pří-
rodu spojené se stavbou. Pro-
tože není ukotven v žádném 
zákoně či vyhlášce, probíhá na 
žádost úřadu, který stanoví, co 
má být obsahem celé akce.

Jak celý dohled probíhá?
Nejprve si zjistím, které dru-
hy živočichů na daném území 
žijí, jak velká je jejich populace  
a kde všude se v rámci zájmové-
ho území vyskytují. Na to navá-
že rozhodnutí, zda je třeba udě-
lat záchranný transfer živočichů 
a na jakou lokalitu. Po provede-
ní transferu dozoruji, zda stavba 
probíhá v souladu s podmínka-
mi danými pro zvláště chráněné 
druhy živočichů.

Stejně jako v roce 2012 prová-
díte biologický dozor při čiště-
ní Nečízu. Žijí v něm tedy něja-
cí chránění živočichové?
V Radniční Moravě se vyskytu-
jí velcí mlži – vodní měkkýši – 
škeble říční a velevrub malířský. 
Ten patří mezi zákonem chrá-
něné druhy. 
Žijí v ní i ryby. Kdyby někdo vy-
pustil vodu, aniž by se provedl 
odlov, spousta by jich uhynula. 
Mezi zvláště chráněnými druhy, 
které se v Nečízu nacházejí, jsou 
jelec jesen a mník jednovousý.
A bylo potřeba dohlédnout i na 
další druhy, jako jsou skokan ze-
lený a skokan skřehotavý.

Je tedy zřejmé, že řada živoči-
chů musela být přestěhována 
do jiného prostředí. Jakým 
způsobem se transfer provádí?
Odlov ryb provádí lovicí četa, 
obvykle je to několik činovní-
ků rybářského svazu. Využíva-
jí elektrolovné zařízení, které 
produkuje stejnosměrný proud. 

Ten rybám neublíží, ale krát-
kodobě je omráčí. Rybáři tedy 
kráčí korytem proti proudu, po-
stupně omračují ryby, slovují je 
do kádí a odváží na náhradní lo-
kalitu. Protože se napoprvé ni-
kdy nepodaří odchytit všechny 
ryby, opakuje se odlov dvakrát 
i třikrát.
U škeblí je to jednodušší. Ome-
zením průtoku vody se obnaží 
dno koryta a mlži se pak vybí-
rají ručně. Je k tomu třeba určitá 
zkušenost, protože bývají zčásti 
zahrabaní v bahně, a proto ne-
nápadní. Ani je se nedaří vysbí-
rat všechny najednou. Mlž, kte-
rému vypustíme vodu, totiž buď 
hledá nějakou kaluž a dělá ces-
tičky, podle kterých ho snadno 
najdeme. Nebo se zatáhne hlou-
běji do bahna, aby se vyhnul 
vysychání, a my musíme počkat, 
až vyleze a snaží se hledat vodu.

Koryto je vyčištěno, napustí se 
voda, ale vlastně v ní nic neži-
je. Co teď?
Hned, jak se náhon znova zpro-
vozní, začnou do něj migrovat 
ryby z Moravy a časem se do něj 
dostanou i škeble a velevrubové. 
Kolonizuje se spontánně.

Hovořili jsme o tom, jak vypa-
dal biologický dohled v roce 
2012. Na úseku Nečízu proté-
kajícím parkem to bude stejné?
Opět půjde o záchranný trans-
fer ryb a mlžů. Nepočítáme ale 
s tím, že těch by bylo tolik jako 
před dvěma lety. Kolonizace 
mlžů přece jen probíhá pomale-
ji než u ryb. Před dvěma lety jich 
bylo transferováno kolem 1 000.

A kolik bylo ryb? Vždyť Nečíz 
je hodně špinavý.
Ta voda není zase tak špinavá, 
jak se na první pohled zdá. Vy-
padá tak, protože je dno zane-
seno sedimentem. Voda unáší 
množství bahnitých částic, to 
ale není nic závadného.
Před dvěma lety odlovili rybáři 
v Nečízu přes 2 000 ryb. Druhů 
bylo téměř dvacet. Taková dru-
hová diverzita v tak malém toku 
je daná tím, že Nečíz je rameno 
Moravy, a ta je na ryby druhově 
velmi bohatá.                             hk

O biologickém dohledu na řece

Jelec jesen, jedna z ryb obývajících Nečíz.

Na začátku prosince, po něko-
likadenních náhlých mrazech, 
se propadlo zakrytí části Nečízu 
v Husově ulici před Sochovou 
vilou, sídlem Policie ČR. Řeka 
tudy tekla volně až do první 
poloviny 60. let, kdy byl tok pře-
klenut konstrukcí z kovových 
profilů, na niž byly položeny 
panely, na ty byla navrstvena 

hlína a oseta trávou. Město nyní 
zvažuje, že by tento úsek řeky 
znovu otevřelo. 
V příštím roce by měla vznik-
nout studie, která bude ře-
šit nejen zaklenutí Radniční 
Moravy, ale i sanace zídek  
a opravu mostku přes Nečíz  
v parku. Hovořit o termínu rea-
lizace by zatím bylo předčasné. 

Odhalený Nečíz v Husově ulici

Čistí se druhá část Nečízu
V roce 2012 byla v Litovli vy-
čištěna část Radniční Moravy – 
Nečízu v úseku od starého mlý-
na po vyústění do parku. Nyní 
došlo i na zbývající část toku  
o délce 0,32 km vedoucí Smeta-
novými sady.
Odstranění sedimentů a revita-
lizace toku Nečízu má být rea-
lizována do konce února 2015. 
V době uzávěrky novin dosud 
nebylo zřejmé, zda práce začnou 
ještě v prosinci, či budou odlo-
ženy na leden. 
Po nutné srážce vody dojde  
k mechanickému odbahnění 
koryta. Po celé délce je Nečíz 
přístupný z levého břehu v par-
ku, odkud budou práce prová-

děny. Dřevěné palisády, které 
zpevňovaly břeh u zahrad ro-
dinných domů v těsné blízkosti 
toku, budou nahrazeny opěrnou 
zdí z lomového kamene. Stáva-
jící provizorní přístupy vedoucí 
ze zahrad k vodě budou nahra-
zeny architektonicky jednotný-
mi „moly“. V ostatních částech 
toku budou dřevěné palisády 
obnoveny. Součástí revitaliza-
ce bude i odstranění několika 
nevyhovujících dřevin a křovin  
a následná výsadba nových.
Investory akce v hodnotě více 
než 4 miliony Kč jsou vedle 
města Litovel Povodí Moravy  
a papírna Kimberley Clark.

red.

Odlov ryb v Nečízu v roce 2012.                                                                           foto: O. Dočkal
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Studánky a prameny lidé uctí-
vali od pradávna. Pramen čisté 
vody poskytoval úlevu lidem 
i zvířatům. Stávalo se, že pití 
vody nebo omývání vodou pří-
mo z pramene mělo uzdravující 
účinky. Uzdravující studánky se 
pak staly poutními místy a lidé 
si k nim ze široka daleka chodili 
pro zázračnou vodu a vyprosit 
uzdravení. Pro turisty jsou stu-
dánky příjemným překvapením 
a zajímavým turistickým cílem. 
Zaposlouchání se do uklidňu-
jícího zvuku zurčení vody je 
uzdravující i dnes.

fuňkova studánka
Nalézt Fuňkovu studánku není 
až tak těžké, je dokonce ozna-
čena na mapě. Je vlastně prame-
nem řeky Blata, jak hrdě hlásá 
tabulka, která je u ní umístěna. 
Na tabulce je také seznam všech 
obcí, kudy potok, tedy řeka, pro-
téká. Blata pramení mezi obcemi 
Bílsko a Vilémov, nad Prátnou. 
Značená cesta ke studánce ne-
vede, to by bylo příliš snadné. 
Ale stačí se držet Blaty a pra-
men pak není těžké nalézt. Ji-

nak než pěšky to nepůjde. Není 
to daleko, od Prátné asi 1,5 km 
převážně lesem. Trochu hledat 
se však musí, vodítkem je stále 
pramínek Blaty. A pak najed-
nou – překvapení! Fuňkova 
studánka a nad ní malebný dře-
věný altánek a kolem posezení. 
Vždycky je tam několik hrníčků 
k napití studené vody přímo od 
pramene, avšak pozor! Přítom-
nost hrníčků rozhodně nezna-
mená, že voda je pitná! Ale káva 
z téhle vody je prý moc dobrá.  
K „FÔňkově stÔdynce“ se chodi-
lo vždycky, dřív však určitě vy-
padala jinak. Současná podoba 
je jen pár roků stará. O úpravu 
se patrně postaraly Lesy Čes-
ké republiky, ale žádná zmínka  
o tom na místě není.

Na Fuňkovu studánku vzpomí-
ná rodák z Bílska dr. Jan Knaibl:
Schůzky u lesního koupaliště
Příjemné vzpomínky mám na 
naše prázdninové schůzky na 
počátku našeho (20.) století  
s vilémovskou společností v lese 
mezi Vilémovem a myslivnou na 
Nových polích u tzv. Foňkové sto-

dynke, kde vzniká potok Blata. 
Na potoce bylo tam zřízeno malé 
koupaliště.
Ze společnosti vilémovské si při-
pomínám mimo několika stu-
dentů pana Vymětala, syna bý-
valého vilémovského nadučitele, 
který přijíždíval do Vilémova na 
dovolenou z Prahy, kde byl za-
městnán u Národního divadla, 
učitele Zezulu, nadučitele Kočího 
s manželkou a dvěma dcerami  
a prátenického doktora. Schůzky 
se mimo bílských studentů zú-
častnili též někteří bílští občané.  
K občerstvení dávala si společ-
nost dopraviti z Vilémova pivo. 
Les, kde se nacházelo koupališ-

tě, pařil tehdy k chudobínskému 
panství.

Fuňkova studánka a dalších 
12 studánek a pramenů vyšly  
v propagační skládačce Studán-
ky a prameny Mikroregionu 
Litovelsko. Bude se o nich psát  
i v některém z dalších čísel LN.   

Eva Vaňková

PS: Vypátrat původ názvu Fuň-
kovy studánky se nám nepoda-
řilo. Kdo byl Funěk? Jaké je jeho 
spojení s lesní studánkou? Zná-
te-li odpověď na tuto otázku, 
obraťte se prosím na paní Vaň-
kovou (585 153 124). Děkujeme.

Studánky a prameny, část II.

Strany ve vedení města podepsaly koaliční smlouvu
Na začátku prosince pode-
psaly strany, jež utvořily koa-
lici ve vedení města, koaliční 
smlouvu pro volební období 
2014–2018. V té stanovily cíle 
a priority, jimž chtějí věnovat 
největší pozornost. 

otevřená radnice
Mají být zveřejňovány všechny 
smlouvy s objemem nad 100 
000 Kč, dostupný bude srozu-
mitelný „rozklikávací“ rozpočet 
města i záznamy z jednání za-
stupitelstva. Bude posíleno po-
stavení komisí a výborů včetně 
osadních výborů. Vedení města 
chce vést veřejné diskuze ke klí-
čovým tématům života města.   
V plánu je i procesní a personál-
ní audit městského úřadu.

Hospodaření města a investice
Důraz bude kladen na odpo-
vědné hospodaření zaměřené na 
zajištění běžných potřeb života 
občanů. Dojde k revizi majetku 
a závazků města i pasportizaci 
majetku města zaměřenou na 
jeho evidenci v informačních 
systémech. Město zamýšlí také 
kontrolovat tvorbu cen ve spo-
lečnostech s majetkovou účastí 
města (VHS Čerlinka, MTS, 
.A.S.A.). Bude kladen důraz na 
podporu cestovního ruchu. 

Doprava
Koalice myslí na pravidelnou 
rozpočtovou podporu opatření 
na posílení bezpečnosti cyk-
listů i pěších. Zájmem všech je 
vytvoření nového parkovacího 
a orientačního systému města. 
Tématem je i podpora řešení do-
pravního terminálu v návaznos-
ti na krajskou politiku hromad-
né osobní dopravy. V plánu je  
i potřebná příprava přesměrová-
ní tranzitní dopravy mimo oby-
dlené části města.

Bezpečnost a ochrana obyvatel 
Vedení se chce zaměřit na po-
sílení bezpečnosti obyvatel  
i návštěvníků města. Budou de-
finovány priority Městské poli-
cie Litovel. A v neposlední řadě 
je třeba spolupracovat na proti-
povodňových opatřeních.

Sociální oblast, školství, kultura, 
sport a občanský sektor
Dle předem stanovených pra-
videl bude pokračovat podpora 
organizacím působícím v oblas-
tech sportu, kultury, cestovního 
ruchu, volného času dětí a mlá-
deže, sociálních věcí a dobrovol-
ným hasičům. V tomto období 
je také třeba provést revizi ča-
sového rozvržení využití sporto-
višť a kulturních zařízení, snížit  

finanční náročnost pro subjekty 
v oblasti volnočasových aktivit 
a zároveň revidovat náklady na 
provoz. Zájmem města je pod-
porovat sportovní odvětví, která 
jej významně reprezentují. Cí-
lem je také podporovat rozvoj 
stávajících sociálních služeb,  
a budovat chybějící zařízení so-
ciálních služeb v souladu s ko-
munitním plánem. 

rozvoj partnerství 
Město Litovel chce dále rozvíjet 
partnerství s Olomouckým kra-
jem, městy a obcemi regionu,  
s církvemi a všemi občanskými 
iniciativami a také s podnikatel-
ským sektorem.

Přidružené obce
Město chce podporovat osadní 
výbory v jejich základním po-
slání – udržovat a rozvíjet iden-
titu a tradice obcí, společenský, 
kulturní a sportovní život v ob-
cích. Začlení je do uplatňování 
výkonu samosprávy a do správy 
majetku města. Záměrem vede-
ní je i podpora osídlenosti obcí.

Uvedené priority se stanou zá-
kladem pro Programové prohlá-
šení Rady města Litovel, které 
má být zveřejněno do konce 
prosince 2014.                          red.

město Litovel nabízí
k dlouhodobému pronájmu

areál u přírodního koupaliště 
v Nové Vsi.

Předmětem nabídky je objekt bez 
č. p. v areálu koupaliště, případně 
celý areál. (možnost pronájmu 
celého areálu se zájemci nabízí  
v případě zbourání objektu a vybu-
dování nového objektu sociálního 
zázemí. V tom případě je i možnost 
provozování dalších služeb – kemp, 
přírodní tábořiště…)
rozloha objektu je 77,69 m2, má 
čtyři místnosti. není napojen na 
elektrickou energii, vodu ani ka-
nalizaci. Je nezbytná jeho oprava, 
včetně střechy. V minulosti objekt 
sloužil jako sociální zázemí a šatny 
pro pracovníky lomu. 

Písemné přihlášky se zpracovaným 
záměrem využití (vč. telefonního  
a e-mailového kontaktu) zasílejte  
k rukám tajemníka, Městský úřad  
Litovel, nám. Př. Otakara 778/1b, 
784 01 Litovel. Obálku označte hes-
lem Nová Ves – koupaliště.
Zájemci se mohou hlásit do 28. 2. 
2015. 

Více na www.litovel.eu.
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Ze společnosti

Přišli na svět
v době od července do října 
Dalibor Dostál z myslechovic (narozen v červnu)
matěj Vybíral z Litovle
Vojtěch Papoušek z Litovle
richard novotný z Litovle
Josef oháňka z Litovle
Jakub Vydra z Litovle
martin růžička z nasobůrek
Veronika Kvapilová z myslechovic
David eliáš z Litovle
Justýna Kristová z Litovle
Tomáš Kopka z Litovle
Liliana ilkiwová ze Tří Dvorů
Jakub Vítek z Litovle
eliška rosskohlová z Litovle
Václav Vyhnálek z nasobůrek
adéla Čiklová z Litovle
Josef Sedlář z myslechovic
Viktor müller z Litovle
nikola remsová z Litovle
Daniel Hrachovina z Litovle
Beáta feráková z myslechovic
zuzana Dočkalová z Litovle
Jakub Hyblbauer z Litovle

Odešli
v době od 21. listopadu do 15. prosince
michal Dujava z Březového (70 let)
marie zacharopulosová z Litovle (84 let)
františek Šmoldas z měrotína (82 let)
zdeňka Potěšilová z Litovle (71 let)
anežka Drlíková ze Savína (95 let)
Ludmila zlámalová z Unčovic (90 let)
Pavel Slavíček z Litovle (42 let)
Barbora Švecová z Litovle (35 let)
Věra Wilhelmová z Litovle (92 let)
miroslav Dokoupil z Litovle (68 let)
Ladislav Krutil z Litovle (89 let)
Břetislav Beneš z Litovle (70 let)
miroslav nerušil z Litovle (68 let)
Připraveno ve spolupráci s PS Hrandop a Litovel.

Inzerce
Zdravotnické potřeby, Staškova 242, Uničov
otvírací doba: po–pá 8–16 hodin, tel.: 585 054 406
možno vyzvednout zdravotnickou pomůcku na pou-
kaz či vyzkoušet, vybrat a nakoupit široký sortiment 
zdravotnických prostředků a materiálu.

GYNMEDIA CZ, s. r. o.,
gynekologická ordinace 

MUDr. Milana Dostála v Litovli, 
sděluje, že od 1. 2. 2015 bude vždy 

v pátek od 7.30 do 12.30 hodin 
ordinovat MUDr. Zuzana Týralová.

www.gynmedia.cz

inzerce

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
Za činností Seniorklubu Litovel v tomto 
roce se můžeme ohlédnout s pocitem dobré 
práce. Bylo uskutečněno 38 akcí, na kterých 
bylo kolem 1 500 účastníků. Přípravu i je-
jich zajištění organizovala samospráva se-
niorklubu na svých 11 schůzkách, téměř se 
stoprocentní účastí. Bez aktivního přístupu 
místopředsedy Lubomíra Faltuse, hospo-
dářky Jarky Köhlerové, kronikářky Milady 
Faltusové a členů Miroslava Fendrycha, Li-
buše Grohmanové, Marie Kubínové, Oldři-
cha Zajíčka, Marie Kýrové, Aleny Machačo-
vé a předsedování dr. Josefa Hubáčka by se 
tolik dobrých akcí jistě uskutečnit nepodaři-
lo. Proto jim patří dík a uznání.

Nejčastějšími příležitostmi k setkání byly 
přednášky a besedy, kterých bylo celkem 
sedm s více než třemi sty účastníky. V měsí-
ci únoru jsme vyslechli zajímavé informace 
o Číně od paní Evy Vaňkové, v dalších mě-
sících přišli zástupci Českého rybářského 
svazu Litovel, paní Zuzana House informo-
vala o projevech Alzheimerovy a Parkinso-
novy nemoci a poslední besedou v prvním 
pololetí byla ta o myslivosti s dr. Vojtěchem 
Grézlem a dr. Jiřím Zbořilem. Po prázdni-
nách se představila MUDr. Alena Šromová 
se zajímavým tématem o nenadálých zdra-
votních příhodách  v přednášce Co kdy-
by…, Mgr. Jarmila Podhorná pohovořila  
o tématu  gemmoterapie na besedě s téměř 
sedmdesátkou posluchačů, vedoucí odboru 
životního prostředí MěÚ Ing. Pavel Kurfürst 
a MVDr. Vojtěch Grézl povídali o ekologii 
a ochraně životního prostředí a s úspěš-
ným sportovním klubem házenkářů jsme 
měli možnost se blíže seznámit na besedě  
k osmdesátinám tohoto sportu v Litovli. Sna-
žíme se o různorodost témat a dobré by byly  
i nápady z řad seniorů na další zajímavé akce 
tohoto typu. Podobná témata se nabídla i na 
setkáních s videoklipy pánů Miroslava Pin-
kavy a Jiřího Hrozka, kde se promítly nejen 
filmy ze seniorských zájezdů, ale podívali 
jsme se i do daleké ciziny.       
Asi nejoblíbenější byly zájezdy, těch se usku-
tečnilo pět a všechny byly plně obsazeny.  
V lednu jsme si vyjeli do Vlastivědného mu-
zea v Olomouci, v červnu do kouzelného 
města Telče, v září na Klášterní  Hradisko 
a do Arcibiskupského paláce v Olomouci  
a tamtéž dvakrát do Moravského divadla  
– na hru bratří Mrštíků Maryša a operetu 
Rudolfa Frimla Rose Marie. 

Tematicky k zájezdům patří i výlety, se kte-
rými jsme začali teprve letos z iniciativy  
a za vedení Mirka Fendrycha. Zatím se turis-
té vydali na Velký Kosíř, Paprsek a do Prahy. 
Věříme, že po úspěšných prvních krůčcích 
budou následovat další toulky v roce 2015. 
K tématu cestování je možno připojit i účast 
25 našich členů na Seniorském cestování  
s Olomouckým krajem a tři cyklovýlety po 
okolí a Litovelském Pomoraví, opět pod ve-
dením Mirka Fendrycha. 
K méně početným akcím patřily tři schůzky 
seniorů v jídelně DPS spojené s povánočním 
povídáním v lednu, informacemi pana Jaro-
slava Skály pro seniory o dopravě v dubnu   
a v prosinci seznámení s metodami tradiční 
čínské medicíny. 
Úspěšné bylo již tradiční taneční odpoledne 
s tématem Vítání jara a loučení se zimou za 
účasti 81 seniorů. Ještě početnější publikum 
se sešlo na akci k Mezinárodnímu dni se-
niorů. Šlo o divadelní představení hry Mi-
chala Schmalze Co vám kdo dá?, které jsme 
dostali jako dárek od města Litovel a které 
přilákalo do litovelské sokolovny 130 divá-
ků. Jedinečné bylo i setkání s vedením města  
a vedoucími spolupracujících organizací, 
kterým i touto cestou děkujeme za podporu 
a pochopení při organizování aktivního za-
pojení seniorů do kulturního a společenské-
ho života našeho města. Pozvali jsme i hosty 
z klubů seniorů z Choliny a Pňovic, a tak 
se v Koncertním sále MK sešlo přes stovku 
účastníků i k popovídání a dobré zábavě.

Na měsíc leden připravujeme ve středu 7. 1. 
povánoční povídání s básnířkou Jarmilou 
Cholinskou v jídelně DPS od 15 hodin. Ve 
středu 21. 1. to bude návštěva Muzea har-
monik pana Jiřího Sedláčka na Javoříčské 
ulici. Sejdeme se přímo na místě již ve 14 
hodin. Na čtvrtek 22. 1. připravujeme zájezd 
do vinného sklípku ve Šitbořicích. Zájemci, 
ozvěte se prosím na číslo 606 557 841 nebo 
se obraťte v osobním kontaktu na pana Fen-
drycha (odjezd bude v 8 hodin z AN).
Do roku 2015 přejeme všem nejen hodně 
zdraví, pohody, chuti do života, optimismu a 
stále dobré nálady, ale těšíme se na vaši účast 
na připravovaných akcích seniorklubu, kte-
ré se již staly nedílnou součástí kulturního 
společenského života našeho města.           jh

PS: Sdělujeme, že ke konci tohoto roku je 
nás v Seniorklubu Litovel již 281!

Závěrečná schůze seniorklubu 4. 12. Vlevo letošní jubi-
lanti Dagmar Smékalová a Jiří Kareš, vpravo předseda 
seniorklubu J. Hubáček a kronikářka M. Faltusová.
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Sto let Jana Opletala
Koncem roku 2013 mě požádal starosta 
města Litovle Ing. Zdeněk Potužák, abych 
zpracoval projekt Velkých dějin Litovle, a to 
po vzoru publikace Uničov – historie mo-
ravského města. Ta vyšla v roce 2013 v rámci 
oslav 800 let Uničova. 
Návrh projektu jsem vypracoval po kon-
zultacích s vytipovanými autory, převážně 
pedagogy katedry historie Univerzity Palac-
kého v Olomouci. Byli to v první řadě eme-
ritní profesor UP PhDr. Miloš Trapl, CSc., 
prof. PhDr. Jana Burešová, CSc., a odborní 
pracovníci Státního okresního archivu Olo-
mouc i olomoucké pobočky Zemského ar-
chivu v Opavě.
Rada i zastupitelstvo města návrh počátkem 
roku 2014 schválily a doporučily k realizaci. 
Bylo rozhodnuto, aby Univerzita Palackého 
nejen zpracovala text, ale aby publikaci také 
vydala. Vedením celého projektu byl pově-
řen doc. Karel Konečný, CSc. Spolupráce  
s univerzitou garantuje, že odborný text této 
reprezentativní publikace bude skutečně 
kvalitní, protože bude vycházet ze studia 
našich i zahraničních archivních fondů. Jed-
notlivé kapitoly bude zpracovávat celkem  
19 autorů. Zpra-
cování současnos-
ti Litovle po roce 
1990 se bude věno-
vat kronikář města 
PhDr. Josef Hubá-
ček. 
Já jsem byl Ka-
tedrou historie FF 
UP, kde v rámci 
projektu vznik-
la redakční rada, 
pověřen výběrem 
ikonografie (mís-
topisná grafika, 
kresba, malba, his-
torické pohlednice 
a fotografie města). 
Město Litovel si 

vytvořilo kontrolní skupinu, která bude se 
zmíněnou radou úzce spolupracovat.  
Smlouva o realizaci tohoto vědeckého díla, 
mapujícího genezi města od počátku až do 
současnosti, byla v průběhu minulého roku 
projednávána a precizována s vedením měs-
ta Litovle a právním oddělením rektorátu 
UP v Olomouci. Po schválení radou města 
i zastupitelstvem pak byla dne 12. prosince 
2014 slavnostně podepsána rektorem Uni-
verzity Palackého prof. Mgr. Jaroslavem Mi-
llerem, M.A., Ph.D., a starostou města Ing. 
Zdeňkem Potužákem.
Bohatě ilustrovaná publikace s názvem Vel-
ké dějiny Litovle v rozsahu přibližně 400 
tiskových stran vyjde na podzim roku 2018  
u příležitosti 100. výročí vzniku Českoslo-
venské republiky. Závěr knihy bude zahrno-
vat prameny a bibliografii včetně německé-
ho, polského a anglického resumé.  
Veřejnost se tak seznámí s uceleným, erudo-
vaným dílem věnovaným historii i součas-
nosti našeho města, dílem, které jistě ocení 
nejen současní čtenáři a studenti, ale zejmé-
na příští generace.
                                      PhDr. Vítězslav Kollmann

Vzniká vědecká publikace o dějinách Litovle

Při slavnostním podpisu smlouvy byli přítomni (zleva): mgr. robert najman (člen 
kontrolní skupiny), prof. PhDr. miloš Trapl, cSc. (člen redakční rady), PhDr. Vítězslav 
Kollmann (člen kontrolní skupiny), prof. mgr. Jaroslav miller, m.a., Ph.D. (rektor UP) 
a ing. zdeněk Potužák (starosta města). inzerce

Zajímavosti aneb Rozhlédněte se kolem

Při procházce po Litovli a okolí můžete na-
razit i na poetické zajímavosti.
Víte třeba, ve které restauraci byste našli pre-
zidentské židle? Václav Havel, Václav Klaus 
a Miloš Zeman vyřezaní do dřevěných opě-
radel obvykle neslouží coby sedátka. U pří-
ležitosti návštěvy prezidenta v Litovli byly 

přivezeny z ústínské restaurace na Záložnu 
a zatím se prý stěhovat nemají.
Vy, kdo přijíždíte od jihozápadu do Naso-
bůrek, pozvedněte oči k dálničnímu mostu. 
Nějaký čas už z něj na vás shlíží slunce s bu-
díkem a červené srdce. Pravděpodobně jde 
o díla téhož autora jako ozdoby v blízkých 
Haňovicích.
Potkali jste i vy v okolí nějakou zajímavost? 
Podělte se o ni s námi.         hk

PLESOVÁ SEZÓNA 2015

na litovelské záložně proběhnou následující plesy:

16. 1.    městský ples
23. 1.    Společenský ples rS při zŠ Jungmannova
  6. 2.     Ples mikroregionu Litovelsko
20. 2.    Hanácké bál
27. 2.    Ples rS při zŠ Vítězná
28. 2.    Ples rS při Gymnáziu Jana opletala
   7. 3.    Ples BaVi

V těchto dnech si 
připomínáme 100 
let od narození 
Jana Opletala, mj. 
jednoho z nejzná-
mějších studentů 
litovelského gym-
názia, které od 
roku 1967 nese 
jeho jméno.
Jan Opletal se 
narodil 1. ledna 
1915 ve Lhotě nad Moravou (rodiče však 
do úředních záznamů uvedli 31. 12. 1914, 
aby šel syn dřív do školy). Jako osmé dítě 
z chudé rodiny neměl příliš šancí na stu-
dia. Přesto učitelé po obecné škole v Nákle 
a měšťanské škole ve Štěpánově Opletalovy 
rodiče přesvědčili, aby nadprůměrně nada-
ného syna nechali studovat na gymnáziu. 
Na památku jeho osmikilometrových cest 
do školy v letech 1926–34, pěšky nebo na 
kole, se v listopadu každoročně koná Běh 
Jana Opletala ze Lhoty do Litovle.
Po maturitě si Jan Opletal z finančních dů-
vodů nemohl dovolit další studium, a tak 
následovaly dva roky vojenského života. 
Teprve v roce 1936 se přihlásil na studium 
medicíny na Karlově univerzitě. Jakožto ne-
majetný student s výborným prospěchem 
mohl bydlet zadarmo v Hlávkově koleji, na 
živobytí si vydělával kondicemi. 
Jan Opletal byl vlastenec a přímý člověk. Za 
mobilizace v roce 1938, která byla reakcí na 
německou hrozbu, bez váhání narukoval. 
Byl také vůdčí osobností s jasným protifa-
šistickým postojem. Je tedy možné, že střela 
do břicha, která jej zranila 28. 10. 1938 při 
národní demonstraci u příležitosti výročí 
vzniku republiky, nebyla náhodná. Na její 
následky zemřel 11. listopadu. Stal se tak 
první a nejznámější obětí následných stu-
dentských represí.                                      red.
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Stalo se v Litovli
 Roku 1535 byla rozšířena a potvrzena měst-
skou radou nejstarší cechovní artikule rybářů, 
kterou již kolem r. 1510 vydal Karel z Vlašimi. Kdo 
chtěl být přijat do rybářského cechu, musel se 
vzdát jiných řemesel a plně se věnovat rybářství. 
Řeka byla rozdělena na díly a každému členu 
přidělena část. Vrše, převážně z proutí, směly být 
pokládány ve vzdálenosti poloviny loďky od sou-
seda, žádný rybář jich však nesměl položit více 
než 45. ostatní litovelští občané směli volně lovit 
ve středu a v pátek dopoledne.
 9. 1. 1885 se v Litovli narodil Josef Lešenar. 
od r. 1909 byl profesorem zdejší reálky, pozdě-
ji ředitelem gymnázia v Uherském Brodě. Byl 
mnohostranně veřejně činný v obecním zastupi-
telstvu i městské radě. Po roce 1918 se stal mís-
tostarostou Sokola. Po odchodu raimunda Volka 
působil jako starosta jednoty, a to právě v době, 
kdy se stavěla sokolovna. Stál při zakládání círk-
ve československé r. 1920. Po nástupu komunis-
tické moci byl perzekvován a násilně vystěhován 
z města do Řimic. zemřel roku 1967.
 16. 1. 1945 zemřela po těžké nemoci  
Růžena Spurníková. narodila se 30. 8. 1895 ve 
zdounkách. Její otec, klempířský mistr alois me-
lichárek, který byl zakladatelem a starostou ta-
mějšího Sokola, ovlivnil silně její vztah k Sokolu 
a ke kultuře. růžena 
absolvovala pěvec-
ké školení v Brně, 
kde následně účin-
kovala zde v opeře. 
Po provdání za 
Vladimíra Spurníka 
odešla do Litovle, 
kde byl její manžel 
berním tajemníkem. zde se růžena Spurníková 
aktivně podílela na práci Sokola, jeho pěveckého 
sboru a divadelního odboru jako herečka a sólist-
ka operet. Byla také sólistkou kostelního sboru 
církve československé. založila i dětský divadelní 
soubor, který aktivně pracoval až do roku 1939. 
 21. 1. 1905 se v Litovli narodil malíř Alois 
Kučera. Po studiu na gymnáziu vzdělání dovr-
šil na pražské technice a UmPrUm. Působil pak 
jako pedagog v opavě. V roce 1938 se odstěhoval 
do olomouce, kde učil na reálce. Po impresionis- 
tických začátcích jej zaujaly moderní výtvarné 
směry vycházející z kubismu a expresionismu. 
optimismus poválečných let jej přivedl na dráhu 
realismu. Kádrové čistky po únoru 1948 přivedly 
na Univerzitu Palackého v olomouci nové učite-
le, mezi nimi i malíře aloise Kučeru. Ten zde pak 
jako docent a vedoucí katedry výtvarné výchovy 
setrval až do své smrti 28. 3. 1962.
 1. 1. 1975 byly podle nařízení spojovat obce 
do větších celků k Litovli připojeny Chořelice, 
o rok později Červenka a Tři Dvory. V roce 1980 
centralizace obcí pokračovala, s Litovlí byly slou-
čeny Haňovice, Pňovice a Unčovice, včetně k nim 
dříve připojených obcí.                              Lubomír Šik

Kamila Sittová promění Záložnu v hudební bar
Druhým rokem studuje mu-
zikologii a divadelní vědu na 
olomoucké univerzitě. Řada 
Litovelanů ji zná z dlouhole-
tého působení v Paloře, jiní 
si jí na jaře všimli v televizní 
pěvecké soutěži X Factor. Jed-
nadvacetiletá Kamila Sittová 
z Červenky má zkrátka ráda 
muziku. Na 9. ledna připravila 
v Litovli svůj první samostatný 
koncert.

Posledních pár let zpíváte jako sólistka  
v Paloře, samostaný koncert je ale něco ji-
ného. Jak bude vypadat?
Na celý koncert nebudu úplně sama. Ráda 
chodím zpívat do karaoke baru v Litovli, od-
kud znám pár dobrých zpěváků, které jsem 
na koncert přizvala. Zazpívá třeba Zdenda 
Hlaváček, se kterým předvedeme i duet. 
Moje kamarádka Maruška Zlámalová mě 
při některých písničkách zase doprovodní 
na kytaru.

Jinak budete vystupovat s kapelou?
Bohužel u nás není moc kapel, které by hle-
daly zpěváky a hrály navíc to, co mám ráda. 
A sestavit novou kapelu je celkem obtížné, 
hlavně najít hráče na bicí a basu. Sama ne-
hraju na kytaru ani klavír tak, abych s tím 
chtěla vystupovat. Takže budu zpívat s hu-
debním podkladem.

Jakou muziku od Vás příchozí uslyší?
Nemám moc ráda pop, naproti tomu se mi 
hodně líbí blues a jazz, takže toho na kon-
certě bude dost. Hlavně anglicky, protože 
se mi líbí anglické frázování. Zazpívám  
i vlastní písničky, ty budou česky, aby jim 
lidi rozuměli. 
Koncert bych chtěla pojmout v barovém 
stylu, se stolečky, židličkami, občerstvením, 
snad i prostorem na tancování. Byla bych 
ráda, kdyby přišli i lidi, které vůbec neznám.

Vraťme se trochu do minulosti. Vystoupe-
ní v televizi v lidech vždy vzbuzuje zvěda-
vost a Vás mohli na jaře vidět v základním 
kole X Factoru.
V televizi jsem zpívala jen jednou, ale sho-
dou okolností to byl nejdelší časový úsek  
v celém dílu. Autoři se vždycky snaží udělat 
„příběh“ a asi ho v mém případě měli.

Ne každý asi ví, že natáčení v Bratislavě 
předcházel casting, telefonáty, zasílání vi-
deo i audio nahrávek. Přesto se pak v tele-
vizi objeví i lidé, kteří zpívat moc neumí.
To je pravda. Bylo tam i pár lidí, kteří zpívali 
špatně a které pozvali pro zpestření, aby si  
z nich udělali srandu. Prožít tři týdny čeká-
ní, telefonátů, doufání, aby se jim pak někdo 
vysmál – to mi přijde hnusné.

Vy jste ale porotu velmi překvapila.
Byla jsem z toho rozpačitá. Čtyři odborníci, 
kteří by se v tom měli vyznat, jsou zaskoče-
ní tím, že silná holka umí zpívat. Přitom je 
mnohem víc tlustých lidí, kteří dobře zpíva-
jí, než hubených, protože k tomu mají uzpů-
sobené hlasivky. 

Jeden z porotců se v souvislosti s tím vyjá-
dřil i urážlivě.
Mně z nich byl ale nejsympatičtější. Všichni 
si říkali – panebože, co to sem zas jde. On 
jediný to řekl nahlas. A omluvil se.            hk

inzerce
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Šachové figurky / Peter May
Chytré pohádky pro malé rozumbrady / Jiří Žáček

Litovelské ulice

JUNGMANNOVA
Ulice nese v názvu jméno Josefa Jungmanna 
(16. 7. 1773 Hudlice – 14. 11. 1847 Praha), čes-
kého filologa, spisovatele a překladatele patří-
cího do generace obrozenců. Jungmann je po-
važován za prvního učitele češtiny. roku 1815 
se stal ředitelem pražského gymnázia a posléze 
rektorem filozofické fakulty pražské univerzity, 
kde český jazyk také vyučoval. Jeho životním dí-
lem je pětidílný Slovník česko-německý, jehož 
vydáním dal základ kodifikaci spisovné češtiny. 
mimo jiné je také autorem beletrie, vědeckých 
publikací (Historie literatury české) a překladů  
z němčiny, francouzštiny a angličtiny (díla  
f. Schillera a J. W. Goetha). 

Ulice Jungmannova, která se nachází v historic-
kém jádru města, se v minulosti dělila na dvě 
části. Severní část, ve které se od poloviny 90. 
let 19. století nacházela česká škola, byla v roce 
1834 zanesena na plánu města jako Ledergasse 
neboli Kožená. Tento název byl také v roce 1893 
úředně stanoven, i když se v překladu říkalo 
spíše Koželužská podle koželužny nacházející 
se tehdy v této části ulice. Jižní část vedoucí od 
Husovy ulice po křižovatku dnešních ulic Havlíč-
kovy, Švédské a Čihadla byla v roce 1834 uvede-
na jako Hadergasse neboli Hadrová, ale v roce 
1893 se oficiálně nazývala Wallgasse – Valy. 
obě části ulice byly v roce zavedení českých 
názvů ulic spojeny v jednu – Jungmannovu. 
Jméno českého jazykovědce muselo z názvu 
zmizet pouze za protektorátu, kdy se ulice na-
zývala Školní.

Proměny názvu: severní část Ledergasse – Ko-
žená a jižní část Hadergasse – Hadrová (1834) 
 severní část Ledergasse – Koželužská a jižní 
část Wallgasse – Valy (1893)  severní a jižní 
část spojeny v Jungmannovu (1900)  Schul-
gasse (1940)  Jungmannova (1945)

ivana Kubíčková

Jungmannova ulice (pohled z náměstí) na počátku 
20. století – před postavením budovy školy (nahoře) 
a s již stojící školou (dole).

Každým rokem přibude v litovelské knihov-
ně na 1 300 nových titulů. Většinu z nich 
tvoří aktuálně vydávané knihy, jen z malé 
části jsou to texty starší, dary se pohybují  
v desítkách kusů. Knihovna se snaží vybírat 
atraktivní tituly, aby uspokojila co nejvíc ze 
svých 1 690 čtenářů. Ví, že mezi 693 dětský-
mi čtenáři* se těší největší oblibě žánr fanta-
sy a „deníky“ – většinou humorné příběhy 
dětí psané formou deníků, že menší děti si 
rády přečtou o zvířátkách, děvčata zajímají 
dívčí romány a děti každého věku komiksy. 
Zná zálibu dospělých v detektivkách, thril-
lerech, fantasy a samozřejmě čtení pro ženy, 
protože takové knihy si odnášejí domů nej-
častěji. 
Mezi litovelskými čtenáři slavil v roce 2014 
největší úspěch Deník malého poseroutky 
(v případě dětí) a první díl trilogie Padesát 
odstínů šedi (v případě dospělých). Zajíma-
vých knížek je ale v naší knihovně mnohem 
víc. Proto Vám každý měsíc představíme 
dvě atraktivní novinky, které přibyly do dět-
ského a dospěláckého oddělení. A začínáme 
už teď.

Pro dospělé
Letos vyšel třetí díl osudů bývalého policis-
ty Fina Macleoda, který se po odchodu od 
policie vrací na rodné skotské souostroví 
Hebridy. Titul se jmenuje Šachové figurky  
a navazuje na předchozí Skálu a Muže z ost-
rova Lewis. Jakožto bývalý policejní detektiv 
je Fin najat místním majitelem rozsáhlých 

pozemků jako šéf ostrahy. Při vyšetřování 
nezákonné činnosti, k níž na hospodářství 
dochází, se setkává s nepolapitelným míst-
ním pytlákem Piskořem Macaskillem, se 
kterým kdysi chodil do školy. Ale když Fin 
Piskoře dopadne při pytlačení, stanou se 
oba svědky bizarního přírodního jevu, při 
němž se samovolně vyprázdní nedaleké je-
zero a na jeho dně se objeví malé zabahně-
né letadlo s důvěrně známým nápisem na 
boku. Oba muži vědí, co najdou uvnitř — 
tělo jejich kamaráda, muzikanta Roddyho 
Mackenzieho, jehož letadlo zmizelo před 
více než sedmnácti lety...
Detektivní trilogii s psychologickými prvky 
napsal Peter May, v jehož skvělém podání 
objevujeme drsný skotský sever s jeho drs-
nými lidmi a jejich dávnými tajemstvími.

Pro děti
Pro děti a jejich rodiče by mohl být zajímavý 
titul Jiřího Žáčka Chytré pohádky pro malé 
rozumbrady. Kniha chytrých pohádek pl-
ných humorných situací a vtipných nápadů 
je třetí ze série velkých pohádkových sbírek 
v převyprávění Jiřího Žáčka a s ilustracemi 
Adolfa Borna. V příbězích z celého světa, 
včetně Tibetu, Etiopie či Abcházie, se ne-
vyskytují nadpřirozené bytosti, vítězí v nich 
rozum, kuráž a dobré srdce. Zdánlivě oby-
čejní lidé zde v životních zkouškách proka-
zují svou neobyčejnost, odvahu i moudrost. 

MKL
* počty aktuální k 8. 12. 2014

S KČT za Norskem 
i na výstavu
Přednáška litovelského Klubu českých 
turistů, která se bude konat ve čtvrtek  
22. ledna, ponese název Norsko. O tom, 
co všechno turisté na své cestě po Norsku 
viděli a co vše prožili, můžete slyšet v Ma-
lém sále Záložny v Litovli od 18 hodin. 
Litovelský Klub českých turistů vznikl  
v roce 1911, a patří tak k nejstarším  
v Olomouckém kraji. V současné době 
spadá pod Tělovýchovnou jednotu Tat-
ran Litovel a počet jeho členů se pohybuje 
mezi 20 a 30. Každý měsíc pořádá KČT 
výlet do blízkého či vzdáleného okolí, na 
který jsou zváni nejen členové klubu, ale 
každý zájemce o pěší turistiku. Největší 
akcí litovelského KČT je každoroční po-
chod Toulky Litovelským Pomoravím. 
Od 7. ledna do 7. února můžete také 
zhlédnout výstavu fotografií a fotoknih 
odboru Klubu českých turistů Haná (od-
díly Litovel, Uničov, Olomouc) z turistic-
kých zájezdů do Norska, Českého Švýcar-
ska, Rakouských a Švýcarských Alp a do 
Vysokých Tater na Slovensku. Expozice 
bude k vidění v prostorách infocentra při 
MK Litovel (budova Záložny).             MK

 

kompletní servis autoskel 
čištění interiérů, renovace laků  

leštění světlometů 
 

Javoříčská 1313/6a, Litovel  
tel.: 585 154 631, 724 158 043 

KAMENICTVÍ 
Litovel, Svatoplukova 127 
Tel., fax: 585 341 478,  
mobil: 605 131 789  
ZHOTOVENÍ POMNÍKŮ  
OPRAVY HROBŮ 
ZÁKRYTOVÉ DESKY NA HROBY, 
SCHODY Z KAMENE A TERACCA  

inzerce
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Jó napot, Csehország! V hanáckém kroji (nejen) za maďarským vínem
Ve dnech 7.–9. 11. se Folklorní soubor Ha-
načka společně s Hanáckó môzêkó zúčastnil 
IV. Festivalu mladého vína na jihu Maďarska 
v městě Csondrád. 
Dalšími zahraničními účastníky festivalu 
byly slovenské soubory Studnica a Studi-
enka z Bratislavy a soubor Rioni z Gruzie. 
Z maďarských souborů se představil míst-
ní dechový orchestr vedený samotným or-
ganizátorem festivalu Attilou Kovatsem, 
folklorní taneční soubor Jövönkért a místní 
pěvecký sbor. Jako jediní jsme vystupovali 
s živou muzikou. Všechny ostatní domácí 
i zahraniční taneční soubory účinkovaly za 
doprovodu CD nahrávky.
Cesta probíhala bez potíží, takže jsme přes-
ně dle časového plánu dorazili do pěkného 
malého hotelu Tisza v centru města Cson-
grád. Následující den dopoledne většina  
z nás vyrazila s naší průvodkyní Zitou na 
prohlídku historického centra města. Na 
první polovinu listopadu bylo nezvyklé tep-
lo. Inu, jih Maďarska. Obdivovali jsme nejen 
historické domky se střechami z rákosí, ale 
také dlouhou a vysokou protipovodňovou 
hráz vybudovanou podél řeky Tiszy.
Po odpolední zkoušce následoval hlavní 
festivalový zahajovací program, který se 

konal v bývalém kině. Soubory vystupovaly 
na prostorném pódiu a diváci na ně krásně 
viděli.
Už při zahájení festivalu nás velmi potěšilo, 
že nás moderátorka přivítala krátkou větou 
v češtině. Ještě větším a milým překvapením 
pro nás bylo, když před začátkem našeho 
vystoupení pustili pořadatelé videoprojek-
ci o Litovli! Pravděpodobně si stáhli fotky 
prostřednictvím našeho souborového webu, 
kde máme odkaz na web města Litovle. Po-
dobnou videoprojekci měli zpracovanou  
i pro další zahraniční soubory, ale my jsme 
vystupovali jako první, takže jsme byli pře-
kvapení nejvíc. Byli jsme již na mnoha za-
hraničních festivalech, ale toto jsme dosud 
nezažili. 
Po hlavním galaprogramu následoval pod-
večerní průvod, v jehož čele šli členové 
vinařského cechu a následovaly všechny 
soubory a hudby. Průvod došel do sálu 
místního infocentra, kde proběhl slavnostní 
obřad svěcení lahví Svatomartinského vína. 
Zde opět každý soubor vystupoval, a potom 

probíhala ochutnávka vín místních vinařů. 
Lidí byl plný sál. Potom rychle na hotel, 
převléknout se do civilu a odchod na večeři  
a společný festivalový večer všech souborů. 
Další den ráno jsme už museli mít všechno 
sbaleno, protože po snídani jsme opouště-
li hotel a pokračovali do vedlejšího města 
Szentes. Cestou náš soubor absolvoval do-
polední návštěvu vinného sklípku místního 
vinaře (další velké překvapení od pořadatele 
festivalu). Pak už jsme se připravovali na od-
polední program. 
Vystoupení v Szentes natáčela regionální 
maďarská televize a účinkovaly zde opět 
všechny soubory, takže program trval celé 
odpoledne. Zaplněný sál všechny odmě-
ňoval bouřlivým potleskem, protože každý 
soubor byl zcela jiný a něčím zajímavý. 
Vzhledem k pracovním povinnostem ně-
kterých členů souboru jsme odjížděli domů 
dřív, a to už večer po 22. hodině. Po celo-
noční jízdě jsme v pořádku přijeli do Litovle  
v 6 hodin ráno. 

Stanislava Kulatá, Hanačka Litovel

Tříkrálová sbírka bude letos probíhat hlavně o víkendu 10.–11. ledna
Začátkem ledna  po celé republice opět vy-
jdou do ulic skupinky tří biblických králů.  
V minulosti tato sbírka vypomohla ob-
čanům Litovelska postiženým tornádem, 
záplavami, požárem, občanům a rodinám  
s dětmi, kteří se ocitli v nouzi. Z výtěžku 
sbírky mohla Charita v Litovli podpořit 
charitní pečovatelskou službu i vybavit půj-
čovnu kompenzačních a zdravotních po-
můcek. Tříkrálová sbírka pomohla i lidem v 
zahraničí – na Ukrajině, na Haiti, v Súdánu  
a v oblastech  postižených tsunami. 

Použití Tříkrálové sbírky 2014
V minulé Tříkrálové sbírce bylo vykoledo-
váno v 50 obcích na Litovelsku 457 331 Kč. 
Část sbírky určenou pro vlastní projekty 
Charity ve středisku Litovel, jsme využili 
následovně: 

235 200 Kč bylo použito na pořízení auta 
pro ošetřovatelskou službu   
30 000 Kč šlo na přímou pomoc sociálně sla-
bým rodinám
4 500 Kč stálo materiální vybavení pro mi-
mořádné události.
Zbývající částka byla použita na humani-
tární pomoc v zahraničí, kterou organizuje 
přímo sekretariát Charity České republiky  
v Praze (bližší informace na www.caritas.
cz), na projekty a poradenskou činnost Arci-
diecézní charity Olomouc (www.acho.cari-
tas.cz) a 5 % z vybrané částky na režii sbírky 
(výroba pokladniček, tisk složenek, příprava 
Tříkrálového koncertu). 

Tříkrálová sbírka bude letos probíhat přede-
vším o víkendu 10. a 11. ledna, v některých 
obcích ale může proběhnout i v pracovní 

dny (toto rozhodnutí necháváme na míst-
ních kolednících). Koledování by mělo být 
ukončeno nejpozději do 15. ledna. V Litovli 
bude sbírka zahájena v pátek 9. 1. v 17 hodin  
dětskou mší spojenou s požehnáním pro ko-
ledníky. 
Zbývá připomenout organizaci sbírky. 
Všechny skupinky koledníků budou přesně 
evidovány, stejně jako sbírkové pokladničky. 
Každá skupinka bude mít svého vedoucího, 
který bude vybaven potvrzenou průkazkou. 
Pokladničky budou zapečetěny na přísluš-
ném obecním nebo městském úřadě, kde 
také bude výnos sbírky spočítán a poté pře-
veden na konto Tříkrálové sbírky Charity 
České republiky. 
Děkujeme za všechny, kterým Váš dar pro-
spěje. 

Ludmila  Zavadilová, Charita Litovel
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Adresa bydliště: Dětský domov, Husova ulice 651, Litovel

DĚTSKÝ DOMOV V LITOVLI

Dětský domov v Husově ulici působí jako pevnost. 
Už svým vnějším vzhledem budova hovoří o své 
originalitě a architektonické potěšení nabízí i při 
procházce po jejích útrobách. (mimochodem, sta-
vitelem je inženýr Čeněk chrudimský.) Vedle zají-
mavého stavebního řešení potěší oko návštěvníka 
i barevně a útulně zařízené pokojíky – růžové, fia-
lové či modré stěny, barevné podkasané záclony na 
vysokých oknech.... V roce 2007/2008 prošla budo-
va rozsáhlou rekonstrukcí a je to znát.

zajímavé je, že po celou dobu své existence slouží 
dům stejnému účelu. Ještě na začátku 20. století Li-
tovel neměla svůj sirotčinec. Sirotčí spolek, založe-
ný r. 1913, ani okresní péče o mládež v Litovli, která 
jej nahradila r. 1921, tak neměly kam umisťovat 
osiřelé děti před tím, než se pro ně najdou pěstou-
ni. Po mnoha jednáních a za výrazného přičinění 
tehdejšího starosty Vácslava Sochy byl nakonec 
roku 1928 otevřen nově postavený Sochův útulek 
pro opuštěné české dítě. Tehdy v něm žilo 10–15 
dětí do 14 let. fungovala zde i poradna pro matky.
Po roce 1945 přešel dětský domov do správy okres-

ního národního výboru. V té době tady žilo kolem 
35 dětí, které sem umisťoval soud. 
V roce 1955 byl při litovelské zvláštní škole zřízen 
krajský dětský domov. nejdřív sídlil v budově školy 
na Palackého ulici, v roce 1958 byl však přestěho-
ván do původního okresního dětského domova 
v Husově ulici. Umístěno sem bylo kolem 60 žáků 
školy.
Po několik desetiletí pak domov sloužil jako in-
ternát zvláštní školy. V současnosti už tomu tak 
není. Čtrnáct dětí, které zde žijí na přelomu let 
2014/2015, navštěvuje všechny typy škol.

V dětských domovech, výchovných a dia-
gnostických ústavech České republiky žije 
v současnosti kolem osmi tisíc dětí. Je to 
moc? Abstraktní číslo. Jak poznat, zda je 
pro děti vhodnější v poslední době hod-
ně propagovaná pěstounská péče, nebo 
pobyt v domově? Víme, jak se vůbec dnes  
v dětských domovech žije? Na první otáz-
ku vám odpověď nenabídneme. Odpověď 
na tu druhou jsem hledala přímo v Litovli. 
Dětský domov tu funguje už bezmála de-
vadesát let. 
 
Kdo to je?
„Myslím, že lidi v Litovli nejsou moc rádi, že 
tady jsme, že nás považují za polepšovnu,“ 
konstatuje ředitelka ZŠ praktické, pod niž 
dětský domov spadá, Mgr. Miluše Žáčková. 
„Přitom teď tady máme poslušné a šikovné 
děti, které nedělají problémy.“
Využijme tedy tohoto článku, abychom 
hned na začátku vyvrátili několik mýtů spo-
jených s dětským domovem v Husově ulici.
Nyní jej obývá 14 dětí. Jen jedno z nich je 
romského původu. Od dob, kdy byl domov 
internátem zvláštní školy (dnes ZŠ praktic-
ké) a bydleli zde její žáci (mnozí z nich právě 
romského etnika), se situace výrazně změ-
nila.
Děti z dětského domova navštěvují všechny 
typy škol. Několik z nich, které mají lehké 
mentální postižení, skutečně dochází do ZŠ 
praktické. Další jsou běžnými žáky na ZŠ 
Jungmannova, ti starší dojíždějí do učení či 
na střední školy do Olomouce nebo Mohel-
nice.
Naprostá většina dětí pochází z Olomoucké-

ho kraje, dokonce i přímo z Litovle a blíz-
kého okolí. 
A děti, které zde jsou, sem bývají umístěny  
z jiných důvodů, než jsou poruchy chování...
„Děti se dostávají do domova nejčastěji pro-
to, že jejich rodina neměla materiální pod-
mínky k tomu, aby dítěti poskytla vhodné 
ubytování, aby jej zajistila.“ Co se za těmi-
to slovy paní ředitelky skrývá konkrétně? 
Rozvedená nezaměstnaná matka na uby-
tovně, otec nezvěstný. Matka alkoholička, 
otec gambler...  Následné dětské záškoláctví, 
drobné krádeže. Návštěvy sociálních pra-
covnic. A v konečné fázi pak verdikt soudu  
a příchod dítěte do dětského domova.

Jak se žije v domově
V barevných pokojích maximálně po třech. 
(Kluci a děvčata zvlášť.) Ve třech malých 
rodinných skupinkách. V praxi to zname-
ná, že několik dětí různého věku i pohla-
ví – přičemž se dbá na to, aby sourozenci 
zůstali spolu – tráví čas společně se svým 
vychovatelem. Při odpoledním programu, 
při víkendovém vaření ve svém obýváčku  
– kuchyňce. Důležité je nejen to, aby vycho-
vatelé, kterých se u dětí střídá několik, byli 
vzděláni ve speciální pedagogice, ale také 
aby mezi nimi byli i muži. V Litovli jsou tak 
vedle „tet“ i čtyři „strejdové“. 
Mnoho věcí je zde podobných jako v běžné 
(a průměrně zajištěné) české rodině. Děti 
mají od šesti let nárok na osobní volno (ač-
koli tak malé děti samy po městě obvykle 
nechodí; ostatně nejmladšímu obyvateli DD 
je v současnosti 8 let). Mohou navštěvovat 
své kamarády mimo domov a mohou je  

k sobě i zvát. 
Podle věku dostávají děti i kapes-
né. Nejčastějším nešvarem dětí 
při příchodu do domova ovšem 
bývá kouření. Někteří z nich proto 
peníze v brzku utratí za cigarety.  
U malých dětí, které si zas pečlivě 
střádají do prasátka, pak nezřídka 
bohužel stačí jedna návštěva ro-
diče, aby mu všechny své úspory 
daly. Ani přes nejlepší záměry svět 
zkrátka není dokonalý.
Každý měsíc probíhá v domově 
komunita, při níž děti vyprávějí  
o tom, co se jim přihodilo, co by si 
přály změnit, jaký program si pře-
jí. Na základě toho zpracovávají 
vychovatelé měsíční plán činností.

Diskutovaným tématem bývá nepřiprave-
nost těch, kteří opustí DD, na praktický 
život. „Snažíme se, aby děti na život připra-
vené byly, ale jde to těžko. Vychovatelé od-
povídají za to, že budou najezené, že se jim 
nic nestane. Před časem poslal vychovatel 
jednoho chlapce do obchodu koupit chleba. 
Vrátil se s tím, že ho neměli. Byl totiž zvyklý 
jen na krajíce, a oni měli celé pecny,“ říká 
M. Žáčková. „Ale snažíme se. Děti mají ku-
chyňky a o víkendu si samy vaří, nakupují, 
hospodaří s rozpočtem. Starají se o zahradu. 
Holky si perou, umí zapnout pračku i vytří-
dit prádlo...“

a co potom
Děti v domově zůstávají do dosažení plnole-
tosti, resp. dokud nedostudují. „Máme tady 
i dívku, která udělala maturitu na zdravotní 
škole a pokračuje na vyšší odborné škole. To 
je naše „VIP“ klientka, protože ostatní děti 
spíš odcházejí dnem dosažení zletilosti a je 
jim úplně jedno, jestli už jsou vyučené, nebo 
ne,“ popisuje realitu paní ředitelka. 
Jednou ale každé dítě odejde. A následná 
péče stále ještě dostatečně nefunguje. Nikdo 
mu nepomůže sehnat bydlení, práci. Kam 
jít? Větší část dětí se tedy vrací do původní 
– závadové – rodiny. Ty, které nemají ani tu, 
končívají třeba v partě bezdomovců. 
Vracejí se dospělé děti do domova? „Ti, kteří 
měli úspěch, se sem chodí chlubit. Ukazují 
děti, posílají svatební oznámení. Jeden chla-
pec tady byl odmalinka. Teď je dospělý, bydlí 
v Německu, ale každé Vánoce přijede a všem 
dětem, které už samozřejmě nezná, přiveze 
drobné dárky. O těch, kteří úspěch neměli, 
se ale nedovíme,“ uzavírá M. Žáčková.        hk

Na jaře při úklidu lesa.

Vystoupení dívek na sletu čertů, Mikulášů a andělů na náměstí.
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 Předprodej: 
Turistické informační centrum při MK, náměstí Přemysla Otakara 762, Litovel
tel.: 585 150 499  nebo 775 339 098, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz

1
po 5. 1., Velký sál záložny v Litovli, 19 hodin, vstupné: 350/300/280 Kč, na 
místě příplatek 50 Kč
Roman Vencl a Michaela Doleželová: KRÁLOVNY  lázeňský pokoj mož-
ná nevypadá jako vhodné místo pro komedii, ale opak je pravdou; hrají: Vlasta 
Hartlová, ivana Plíhalová a Vendula fialová  

7. 1.–7. 2., prostory Tic při mK Litovel, Po–PÁ 9–17, So 9–15 hodin., vstup-
né dobrovolné
FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA ODBORU KČT HANÁ  výstava fotografií a fo-
toknih oddílů KČT Litovel, Uničov a olomouc z turistických zájezdů do norska, 
Českého Švýcarska, rakouských a Švýcarských alp a Vysokých Tater

8.–31. 1., Výstavní síň mK Litovel, Po, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17, PÁ 8–13, So 
10–13 hodin, volný vstup
VÝSTAVA STUDENTŮ  výstava studentů KVV Pdf UP olomouc; vernisáž: 
středa 7. 1. v 17 hodin

pá 9. 1., malý sál záložny v Litovli, 18.30 hod., vstupné: 80 Kč
KONCERT KAMILY SITTOVÉ a jejích hostů  koncert litovelské rodačky  
a účastnice soutěže X factor 2014

po 12. 1., Velký sál záložny v Litovli, 17.30–18.30 hodin, kurzovné: 640 Kč 
za 8 lekcí
FITNESS LATINO PRO ŽENY – pokročilé  kurz latinskoamerických tanců 
pro pokročilé

po 12. 1., Koncertní sál mK Litovel, 18–19.30 hodin, kurzovné 800 Kč za  
8 lekcí
TANEČNÍ KURZ PRO POKROČILÉ  pod vedením tanečních mistrů coufa-
lových

pá 16. 1., Velký a malý sál záložny, 20 hodin, vstupné Velký sál: v předprodeji 
180 Kč, na místě 230 Kč, malý sál: v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč 
MĚSTSKÝ PLES  hraje šternberská skupina Gama, vystoupí kapela George 
& Beatovens Karla Kahovce (známé Kahovcovy písničky ze 60. let – Paní  
v černém, Poprava blond holky… a vzpomínka na Petra nováka, dlouho-
letého zpěváka skupiny G&B – Povídej, Hvězdičko blýskavá, Já budu chodit 
po špičkách…); připraven je pestrý program: polonéza (zŠ Jungmannova), 
roztleskávačky Golden Bees, latinskoamerické tance (caramba), občerstvení 
a tombola zajištěny

čt 22. 1., malý sál záložny v Litovli, od 18 hodin, vstupné: 50 Kč
NORSKO  přednáška Klubu českých turistů Litovel, Uničov a olomouc;  
vyprávění o cestování po norsku

ne 25. 1., Velký sál záložny v Litovli, 16 hodin, vstupné v předprodeji: 50 Kč, 
na místě 100 Kč, děti do 3 let zdarma
O PEJSKOVI A KOČIČCE  pohádka na motivy Josefa Čapka v podání diva-
dla Šumperk; klasická pohádka o tom, jak pejsek a kočička vařili dort a další 
příběhy

út 27. 1., Koncertní sál mK Litovel, 19 hodin, vstupné: 80 Kč
JIŘÍ BÁRTA A TEREZIE FIALOVÁ  Jiří Bárta (violoncello), Terezie fialová 
(klavír); koncert v rámci KPH

PŘIPRAVUJEME
20. 2. XXiX. HanÁcKÉ BÁL
BanGLaDÉŠ (beseda s cestovatelem Václavem arnošem)
ŽaLman (koncert folkového písničkáře)
LUcie KoPSoVÁ a TomÁŠ HonĚK (koncert v rámci KPH)

How long can it take?
Tradiční lednová výstava stu-
dentů Katedry výtvarné výcho-
vy Pedagogické fakulty Univer-
zity Palackého v Olomouci nese 
název How long can it take?
Na rozdíl od předešlých ročníků 
letošní výstava představí tvorbu 
14 studentů doktorského studij-
ního programu. Tento čerstvý 
obor, který má zatím tři absol-
venty, spojuje v současné době 
nemálo významných osobností 
působících v oblasti vizuálního 
umění. Přestože délka studia 
podléhá přísným regulím, čas 
potřebný na výzkum je u každé-
ho studenta individuální a nedá 
se s přesností předem odhad-
nout. Ocitáme se v situaci, kdy 
na katedru přichází další skupi-
na nováčků a nemálo studentů 
vyšších ročníků neodešlo. Tato 
situace však brzy skončí a kate-
dra brzy bude mít – doufejme! 
– další absolventy. 

Chvíle, kdy člověk neví, jak 
dlouho se na katedře bude po-
hybovat, jak dlouho budou trvat 
přátelství a jak dlouho spolu lidé 
budou muset spolupracovat, se 
stala inspirací pro otázku, kte-
rou vystihuje název této výstavy 
(pozn. red. How long can it take? 
= Jak dlouho to může trvat?). 

Na výstavě můžete vidět malby 
Magdaleny Adámkové Turzo-
vé, Anny Ronovské, Kristýny 
Boháčové a Pavla Formana. 
Fotografickou tvorbu představí 
Tereza Hrubá, Jolana Lažová, 
Marie Meixnerová a Jiří Sosna. 
Práce vystaví i Monika Beková, 
deníkové kresby Jana Musilo-
vá, artefiletickou tvorbu Lucie 
Tikalová a koláže Jiří Neděla.  
K vidění budou i šperky od Ti-
moteje Blažka. 

Monika Beková

„To bylo tenkrát, když spolu 
pejsek a kočička hospodařili. 
Měli u lesa svůj malý dome-
ček a tam spolu bydleli a chtěli 
všechno dělat tak, jak to dělají 
velcí lidé...“ Tak takhle začíná 
pohádkové a veselé vyprávění 
Josefa Čapka o trochu nemo-
torném pejskovi a způsobně 
vychované kočičce, jež okouz-
lilo už naše babičky, dědečky, 
maminky i tatínky, když ještě 
byli dětmi, a které mají rádi 
ještě i dnes ti nejmenší. 
Pohádková komedie v po-
dání divadla Šumperk, které  
v loňském roce sehrálo v Li-
tovli pohádku Kubula a Kuba 
Kubikula, zachovává neza-
měnitelnou poetiku Čapkova 
vyprávění plného švandy, dob-
rodružství a tajuplných záhad. 

Tvůrci výpravného představe-
ní pohádku přizdobili svěží-
mi písničkami, tancem a také 
magickými kouzly, jež jsou  
k vidění jenom na divadle. 
Kluci a holčičky budou spo-
lečně s pejskem a kočičkou 
drhnout špinavou podlahu, 
prát prádlo, zašívat roztrže-
ná kaťata, péct dort, utěšovat 
ztracenou panenku, čarovat  
a kouzlit hvězdičky pro hod-
nou noční košilku, hrát si, 
zpívat písničky a radovat se  
z toho, že sluníčko svítí jako 
žárovka a na světě je krásně 
jako v pohádce...  
Hudební komedii pro děti od 
3 let na motivy knížky Josefa 
Čapka můžete se svými dětmi 
navštívit v neděli 25. ledna od 
16 hodin.                               MK

Pejsek a kočička perou i čarují
anna ronovská: angel love
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Plán výstav litovelského muzea
na rok 2015

do 1. února
LEGENDÁRNÍ STAVEBNICE MER-

KUR
pokračování úspěšné výstavy 
ze soukromé sbírky sběratele, 

stavitele a znalce Jiřího mládka

12. února – 12. dubna 
KOUZLO PAPÍROVÝCH MODELŮ 

HRADŮ A ZÁMKŮ
výstava modeláře ing. Jiřího Struže 

z olomouce, doplněná o výtvory 
začínajících modelářů z Litovelska

28. dubna – 19. července 
TJ SOKOL – HISTORIE A SOUČASNOST 
výstava k 80. výročí otevření současné 

litovelské sokolovny ve spolupráci 
se vzdělavatelem Sokolské župy 

olomoucké – Smrčkovy Tomášem 
Labounkem 

 29. července – 25. října
STOPA – PRÁCE DETEKTIVA
putovní interaktivní výstava

z mendelova muzea v Brně, připra-
vená společně s Ústavem soudního 

lékařství v Brně, Policií Čr a muzeem 
policie Čr

4. listopadu – 17. ledna 2016
PUZZLE – MÁNIE

Výstava věnovaná skládačkám z růz-
ných materiálů, různého stáří, druhu 

a původu převážně ze soukromé 
sbírky elišky Počarovské z miroslavi 

Stálá expozice
leden – prosinec 2015 
Litovelská řemesla 

1. poloviny 20. století

Právě vznikající stálé expozice
 v podkroví budovy muzea

 od prosince 2015 
Gustav Frištenský 
Od hracího strojku 

k modernímu gramofonu

Otevírací doba:
leden – duben a říjen – prosinec:
středa až neděle: 9–16 hodin
květen – září:
středa až neděle:  9–17 hodin
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč
Kontakty:
www.muzeumlitovel.cz,
muzeum@muzeumlitovel.cz
tel.: 585 341 465, 725 074 918

Setkání klavíru a violoncella
V úterý 27. ledna se 
můžete těšit na dal-
ší z koncertů KPH. 
Vystoupí Terezie Fi-
alová, která zahraje 
na klavír, a Jiří Bárta 
na violoncello. Usly-
šíte skladby Antoní-
na Dvořáka, Leoše 
Janáčka, Richarda 
Strausse a Edvarda 
Griega.

Terezie Fialová patří 
k nejtalentovanějším 
klavíristům nastupující genera-
ce. A i přes své mládí je uzná-
vanou komorní partnerkou 
předních českých i zahraničních 
sólistů. Je členkou klavírního 
tria Eben trio, laureátkou mezi-
národních soutěží a držitelkou 
ceny Anny Hostomské. Koncer-
tovala ve většině států Evropy, 
v USA, Japonsku a na mnoha 
významných festivalových pó-
diích. V sezóně 2014–2015 čeká 
Terezii Fialovou vystoupení 
na festivalu Dvořákova Pra-
ha, koncerty s klavírním triem 
Eben trio v pražském Rudolfinu  
a pařížském Auditoriu de Lou-
vre, provedení Messienova Vi-
sions de l’Amen pro dva klavíry 
s pianistou Karlem Košárkem 
či natáčení pro Český rozhlas v 
projektu Scarlatti opět na klavír.  

Jiří Bárta je iniciátor, umělecký 
ředitel a spoluzakladatel Mezi-
národního hudebního festivalu 
komorní hudby v Kutné Hoře. 
Patří již od 90. let ke špičce 
violoncellistů své generace.  
V rámci své rozsáhlé koncertní 
činnosti vystupuje ve spolupráci 
s předními interprety a orchest-
ry po celé Evropě, v Americe, Ja-
ponsku a Austrálii. Je nadšeným 
propagátorem soudobé hudby, 
spolupracoval mj. s P. Ebenem, 
M. Kopelentem, P. Grahamem 
či P. Zemkem. Mnoho skladeb, 
často pro něj napsaných, uvedl 
v české nebo světové premiéře. 
Neváhá znovuobjevovat i sklad-
by méně známých skladatelů 19. 
století, prakticky se zajímá o au-
tentickou interpretaci staré hud-
by, věnuje se komorní hudbě. 

Merkur potřetí a naposledy: Zajímavosti nečekané a originální
Ještě v lednu máte možnost 
prohlédnout si v litovelském 
muzeu výstavu Merkuru. Pojď-
me si říct, co byste při své pro-
hlídce neměli minout.

merkur na známce
Je to tak. Příštího roku se po-
prvé na světě objeví Merkur 
na poštovní známce. Autorem 
ilustrace, jejíž předlohu najdete  
v muzeu, je výtvarník Pavel 
Sivko. Známka, jejíž nominální 
hodnota bude 25 Kč, bude po-
křtěna v létě 2015.

merkuroví roboti
Merkur dnes už nejsou jen sta-
tické součástky a dílky, výrobek 
se dá oživit motorkem. Tak i dítě 
může sestrojit svého robůtka.
V roce 2009 vyhráli tři čeští 
gymnaziální studenti Marek Vo-
troubek, Petr Bubeníček a Jan 
Král první cenu v mezinárodní 
studentské soutěži vědeckých  
a technických projektů Intel 
ISEF. Robot, kterým v USA 
ohromili i nositele Nobelovy 
ceny, byl sestaven z levných hli-

níkových profilů, starých kole-
ček z kočárku, motorku ze staré 
aku vrtačky a – dílů Merkuru.
Šestnáctiletý gymnazista z Le-
tohradu Aleš Stejskal zvítězil 
v roce 2011 ve světové soutěži 
mladých vědců se strojem na 
výrobu nanovláken, který vyro-
bil – ovšem, z Merkuru.

merkur jako osud
Osudem se stavebnice stala pro 
Milana Mráze (1945–2012), zlo-
mek jehož obrovského díla je na 
výstavě také k vidění. Uzavřený 
člověk, zahradník, epileptik. 
Muž, který se nikdy neoženil  
a svůj život prožil ve společnos-
ti matky a – Merkuru. Výplata 
znamenala cestu do Police nad 
Metují a nákup spousty sou-
částek. Potom stavění. Za 50 let 
postavil Milan Mráz vlak dlou-
hý 50 metrů (kolem 50 vagonů 
v měřítku 1:10). Co nejvěrnější 
kopie si vyžádala tajné návštěvy 
nádraží a nenápadné zazname-
návání detailů (před rokem 1989 
trestné!). Vedle vlaků to byla 
nákladní auta, letadélka, dětské 

modely. Ohromné merkurové 
dílo, donedávna ukryté v kar-
línském bytě, se r. 2015 dočká 
výstavy v Národním technickém 
muzeu a o rok později v Muzeu 
hlavního města Prahy.              hk

Tiskárna Alfi
Ve druhé polovině 80. let sestavil ing. 
Doval z merkuru tiskárnu. Dva kro-
kové motorky byly napojeny na jed-
noduchý počítač. Výstupní text nebo  
i složitý obrazec vytvářelo pero, fixa 
či tužka připevněné nad vloženým 
papírem. Pisátko dokázalo věrně za-
znamenat i 180 znaků za minutu.

Kostel Všech svatých v Boněnově
Kostel postavený z merkuru je re-
plikou skutečné stavby v Boněnově  
u mariánských Lázní. Ten opravdový 
je však ve velmi zchátralém stavu. 
Proto se ho v roce 2008 ujalo občan-
ské sdružení pro obnovu tepelského 
regionu, kterému se od té doby poda-
řilo již zakrýt stavbu novou střechou, 
zčásti opravit i okna a věž. Také tento 
exponát má upozornit na potřebu zá-
chrany boněnovského kostela.
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Talenty
Olomouckého kraje
Dne 1. prosince 2014 proběhl jubilejní, desá-
tý ročník Talentu Olomouckého kraje, který 
vyhlašuje a schvaluje Rada Olomouckého 
kraje. Je určen pro žáky a studenty našeho 
kraje, kteří v minulém školním roce dosáhli 
mimořádných úspěchů v různých soutěžích 
a olympiádách. Slavnostní ceremoniál se 
konal v reprezentačních prostorách sálu Pe-
gasus Regionálního centra Olomouc.
Oceněni byli i žáci litovelských škol.

ZE ZŠ VÍTĚZNÁ
ZŠ Vítězná nominovala tři uchazeče ve 
sportovním oboru, z nichž jeden, David 
Kocourek, byl vybrán k převzetí ocenění za 
4. místo z rukou náměstka hejtmana Olo-
mouckého kraje pana Ing. Zdeňka Švece. 
David je žákem 7. třídy a bydlí v Litovli. 
Ocenění mu bylo uděleno za mimořádné 
výsledky v tanečním stylu hip hop. David se 
tanci věnuje od 4 let. Nejprve v litovelském 
tanečním kroužku Kaster, od 6 let v taneč-
ní škole M Plus Olomouc, kde sbírá jedno 
ocenění za druhým. Skvěle reprezentuje 
jak naši školu, tak město Litovel. V sezóně 
2013/14 získal na Mistrovství světa junio-
rů 1. místo v hip hopu a dvě první místa ve  
formacích. I na Mistrovství Evropy ve street 
dance obsadil 1. místo. 
Davidovi přejeme, aby se mu i nadále dařilo, 
a mamince děkujeme za vzornou technic-
kou pomoc, protože ho na všechny soutěže 
doprovází.                       Mgr. Renáta Šinclová

ZE SOŠ
Ocenění získala i šikovná barmanka ze SOŠ 
Adéla Pohajdová. K jejím úspěchům patří 
absolutní prvenství v mezinárodní soutěži 
polských a českých barmanů Ahol cup 2014 
nebo 1. místo v soutěži v čepování piva  
a míchání koktejlů s nealkoholickým pivem 
Radegast Birell Cup Brno 2014. 
Adéla je třetí žákyní SOŠ, která ocenění Ta-
lent OK získala. V předchozích letech byli 
oceněni Martin Gottwald (2012) a Marek 
Baciak (2013). Gratulujeme!                 Z. Jančí

Jarmark na Jungmance a prezentace SNAPINY
Jarmark začal jako tradičně dopoledními 
tvořivými dílnami pro žáky z okolních ma-
lotřídních škol, v poledne byl zahájen pro-
dej výrobků a ve dvě hodiny se již mohli 
návštěvníci procházet po škole, vytvářet si 
podle zájmu různé vánoční ozdoby a deko-
race, zdobit perníčky apod. Rodiče netrpě-
livě čekali na vystoupení svých ratolestí na 
školním dvoře a všichni se občerstvovali 
připraveným punčem. Absolventi školy 
prohodili pár slov se svými bývalými učiteli  
a v místnosti s výstavkou věnovanou historii 
školy mohli při prohlížení starých kronik, 
almanachů a fotografií s úsměvem společně 
zavzpomínat na svá školní léta. Neméně za-
jímavá byla také výstava domácí sbírky bet-
lémů pana Pavla Nakládala, jehož nejstarší 
kousky pochází z 50. let minulého století.
 
Od září 2014 je naše škola zapojena do 
projektu s názvem Rozvoj podnikatelských 
dovedností žáků (ROPODOV), jehož cílem 
je zvýšení vzdělávání v oblasti podnika-
telských znalostí, schopností a dovedností 
žáků Olomouckého kraje. Projekt zaštiťuje 
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého  
v Olomouci. Jeho součástí bylo založit na 
školách podnikatelský kroužek. 
Jeden takový odstartoval i na naší škole. Pod 
vedením paní učitelky Pinkavové se dvanáct 
nadšenců z 6. a 7. třídy se ctí popralo hned  
s prvním úkolem, když si stanovili svůj prv-
ní podnikatelský záměr. 

Každoročně pořádaný vánoční jarmark se 
jevil jako vhodná příležitost k prezentová-
ní a nabízení svých vyrobených produktů 
– dřevěných vánočních ozdob a zajímavě 
zdobených přání. Žáci neúnavně vyráběli 
během října i listopadu každé páteční odpo-
ledne, když jejich spolužáci už dávno odde-
chovali doma „s nohama na stole“. Ze třídy, 
v tu chvíli přeměněné v malou dílnu, se ne-
ustále ozývalo řezání, klepání, vysávání, ale 
také veselé povídání a občas i rozčilování. 
Název jejich malého podniku symbolizu-
je vše, co do své práce vložili – SNAPINA 
(snaha, píle, nadšení). 

Jejich první prezentace na dni otevřených 
dveří a vánočním jarmarku se vydařila,  
a protože je práce v kroužku moc baví, už se 
ptají, co se bude dít dál. Přejme jim tedy dal-
ší úspěchy.                                                   ZSJL

Podnikatelský kroužek SNAPINA.

Školáci z Nasobůrek na exkurzi v cukrovaru
V posledním listopadovém dni jsme se vy-
pravili do litovelského cukrovaru, kde jsme 
měli možnost seznámit se s procesem zpra-
cování cukrové řepy až po finální výrobek 
– cukr.
První zastavení bylo hned u brány závodu. 
Pozorovali jsme nákladní auta, která při-
vážela cukrovou řepu ke zvážení, a poté ji 
sypala k očištění do jímky s vodou. Odtud 
jsme sledovali cestu řepy na přepravním 
pásu do cukrovaru. Uvnitř jsme viděli cuk-

rové „řízky“ a ochutnali sirob, který vzni-
ká vyplavením cukru z řepy pomocí horké 
vody. Zastavili jsme se v místech, kde cukr 
krystalizuje. Sledovali jsme, jak je hnědá 
hustá hmota bělena pomocí vápna do pro 
nás známé podoby – bílého cukru. Nahlédli 
jsme také do skladu a seznámili se s důleži-
tým zázemím cukrovaru, k němuž neodmy-
slitelně patří zásoby uhlí pro zajištění teplé 
vody a sila – zásobníky na cukr a melasu. Na 
závěr jsme se dozvěděli, jak je využíván od-
pad z cukrové řepy, kterým jsou již zmíněné 
„řízky“ a také hlína zbylá po očištění řepy.
Při prohlídce jsme všichni se zaujetím po-
slouchali naše průvodce. Jedním z nich 
byl pan Radek Šišma, který pro nás již  
v loňském školním roce připravil zajímavé  
a poučné vycházky do okolní přírody. 
Vedení cukrovaru i panu Šišmovi děkujeme 
za zprostředkování nevšedního zážitku.

 Jana Nakládalová, ZŠ a MŠ Nasobůrky

Od 27. do 29. 11. probělo v Olomouci 
mistrovství republiky ve zpracování textů.  
V kategorii žáků do 16 let byli úspěšní tři 
žáci ZŠ Vítězná. Martina Ivanova se stala 
mistryní republiky ve wordprocessingu, Ra-
dek Müller obsadil 4. místo v korekturách  
a Štěpán Kratochvíl (všichni z 9. A) se v ko-
rekturách umístil na 6. místě v republice.
Hned 2. prosince proběhly Talentové zkouš-
ky v SPŠ a SOU Uničov. Martina Ivanova 
potvrdila svůj talent a napsala 151 cviče-
ní za půl hodiny, druhý byl Radek Müller, 
třetí Štěpán Kratochvíl. Velkou radost nám 
udělali i začínající písaři. Páté místo získala 
Veronika Dostálová ze 7. A a sedmé místo 
Eliška Jurášová z 6. B.
Všem moc gratulují zaměstnanci školy i ro-
dičovské sdružení.

Mgr. Zuzana Absolonová, ředitelka školy

Další úspěch písařů

V rámci již navázané spolupráce mezi SOŠ 
Litovel a Domovem důchodců Litovel se 
dne 26. 11. uskutečnila další akce. Studen-
ti druhého ročníku oboru kuchař – číšník 
navštívili společně se svou učitelkou odbor-
ného výcviku paní Helenou Kotoučovou už 
podruhé seniory, aby si s nimi popovídali, 
zazpívali a u kávy naplánovali předvánoční 

pečení perníků. Tuto aktivitu mladých při-
vítali starší spoluobčané s nadšením. Za-
pojovali se do programu, který průběžně 
zpestřovali svými vlastními vzpomínkami. 
Nejen proto se studenti už teď těší na další 
společné akce. Doufejme, že i ty budou stej-
ně úspěšné.

Helena Kotoučová

Setkávání v domově důchodců
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8. ledna  Tvořivé odpoledne – Pedig / Jana Čekelová
    Přijďte si vyzkoušet pletení z pedigu nebo něco vyrobit. Sejdeme se v budově DDm na Staroměstském 
   náměstí v 17.30 hodin. cena tvoření je od 100 Kč (podle spotřeby materiálu). Je nutno přihlásit se  
    předem na tel. 585 342 448 nebo 775 550 963.   
10. ledna  2. Litovelské setkání chovatelů terarijních zvířat / Ing. Pavel Sova
     akce proběhne v DDm Litovel v Komenského ulici od 9 hodin. Účastnický poplatek činí pouhých 20 Kč za 
     osobu. 
22. ledna  Tvořivé odpoledne – Malování na hedvábí / Jana Čekelová 
     Přijďte si vyzkoušet malování na hedvábí. můžete si pomalovat šátek či pytlíček nebo obojí. Sejdeme se  
   22. ledna v 17.30 hodin v budově DDm na Staroměstském náměstí. cena tvoření dle vybraného  
     hedvábí. Je nutno přihlásit se předem na tel. 585 342 448 nebo 775 550 963.  
24. ledna  Litovelské Pomoraví v zimě / Ing. Pavel Sova 
   Již tradiční přírodovědně-ekologická vycházka do zimní přírody. Sraz účastníků je v 9 hodin v DDm  
   v Komenského ulici. Účastnický poplatek činí 20 Kč za osobu. fotoaparáty a dalekohledy si vezměte  
     s sebou!         
24. ledna  Piškvorky / Mgr. Miroslava Grulichová
     Soutěžní dopoledne pro děti i dospělé v DDm Litovel, ul. Komenského. Prezence soutěžících, vysvětlení  
   pravidel a nácvik v 9 hodin, začátek soutěže v 9.30 hodin. Účastnický poplatek je 20 Kč. Přihlášky  
     předem v kanceláři DDm, na tel. 585 342 448, 775 550 961 nebo e-mailu grulichova@ddmlitovel.cz.
30. ledna  Výtvarné dopoledne v DDM / Šárka Grunová, DiS.
   Přijďte si v den pololetních prázdnin vyrobit originální kolíčkovou nástěnku na vzkazy nebo fotky  
   a koženkové prostírání na stůl, zdobené ubrouskovou technikou. Budeme se na Vás těšit od 9 hodin  
     v DDm Litovel, Komenského ulice. Přihlásit se můžete do středy 28. 1. na e-mailu sara.grunova@ddm- 
     litovel.cz nebo na tel. 585 342 448, 774 020 407. Poplatek je 50 Kč. 
30. ledna  Bongo Brno / Monika Pospíšilová
     Výlet do zábavního parku plný akce, dobrodružství, zábavy a dovádění. V ceně 560 Kč je doprava, oběd,  
     vstup do areálu. Bližší informace na tel. 720 995 102 nebo pospisilova@ddmlitovel.cz.
30. ledna  Pololetní otvíračka v Klubu mladých / Michaela Škulavíková
     Přijďte se podívat na nové vybavení. otevřeno bude od 10 do 16 hodin. 
31. ledna  Dívka roku ČR 2015 / Hedvika Weberová, DiS. 
     základní kolo Litovel. začátek je ve 14 hodin. Vstupné: 100 Kč, v předprodeji v DDm 60 Kč. 

DDm, Komenského 719/6, Litovel  tel. 585 342 448, e-mail: ddm@ddmlitovel.cz, www.ddmlitovel.cz

Dům dětí a mládeže Litovel

LEDEN

Mateřské centrum Rybička
PRAVIDELNÝ PROGRAM MC BUDE V ROCE 2015 ZAHÁJEN 5. 1.

UKÁZKOVÁ HODINA A ZÁPIS DO MINIŠKOLKY
úterý 6. 1. od 8.30 do 11.30 hodin
 Pro děti od 2 let. S sebou svačinu, pití, přezůvky. Tato lekce je zdarma pro nové uchazeče, dále již platba předem, 
dle přihlášení. Dopoledne: 100 Kč.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
sobota 10. 1.
 nebojte se otevřít, když k vám přijdou Tři králové.
PRVNÍ POMOC U DĚTÍ
čtvrtek 22. 1. od 10 hodin
 zveme všechny rodiče na přednášku, na které si budeme povídat, jak reagovat v případě bezvědomí dětí i dospě-
lých a dalších dětských úrazů. Prostor bude i pro diskuzi a vaše dotazy. cena přednášky: 50 Kč. Hlídání dětí zajištěno. 
HOKUSY A POKUSY S IVOU
začínáme 15. 1. od 16.30 do 17.30 hodin
 zajímalo by vaši dcerku či syna, jak propíchnout balónek, aby nepraskl? Jak vytvořit sopku? Jak oddělit sůl a pepř 
na „lusknutí“? a další jiná kouzla? Je dítku 5–7 let? Kroužek jednoduchých přírodovědných pokusů bude probíhat  
v mc rybička 1x měsíčně. Lektorka: mgr. ivana Kubíková.

MC NABÍZÍ MOŽNOST PŮJČENÍ DESKOVÝCH HER. 
Poplatek 20 Kč za týden půjčení.
 
cHariTnÍ maTeŘSKÉ cenTrUm rYBiČKa (Jarmila Dospivová)
sídlo v budově charity Litovel, ul. Vítězná 1129, Litovel
tel. 739 246 016, mcrybickalitovel@seznam.cz, www.mcrybicka.cz

Zápisy do 1. třídy

ZŠ JUNGMANNOVA
v pátek 16. ledna od 14 do 18 hodin
a v sobotu 17. ledna od 9 do 11 hodin
v budově školy v Jungmannově ulici č. 655

ZŠ VÍTĚZNÁ
v pátek 16. ledna od 14 do 18 hodin
v sobotu 17. ledna od 9 do 11 hodin
v budově školy ve Vítězné ulici č. 1250

ZŠ NASOBŮRKY
v úterý 20. ledna od 12.30 do 17.30 hodin
v budově zŠ, nasobůrky č. 91 (třída v podkroví)

zapsány budou děti narozené do 31. 8. 2009 včetně 
dětí s odkladem docházky z minulého školního roku. 
rodiče prosíme u zápisu o předložení rodného listu 
dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce.

Sportovní pozvánky

HÁZENÁ
 3. 1. v 9 hodin, hala zŠ Vítězná 
novoroční turnaj starých gard 
 17. 1. v 9 hodin, hala zŠ Vítězná 
muži B: zimní přípravný turnaj
 25. 1. v 9 hodin, hala zŠ Vítězná 
muži a: turnaj memoriál františka Čikla
 31. 1. v 9 hodin, hala zŠ Vítězná
Turnaj staršího dorostu
 31. 1. ve 20 hodin, sokolovna v Července
2. házenkářský ples
 7. 2. v 9 hodin, hala zŠ Vítězná
Turnaj mladšího dorostu

Házenkáři Tatranu Litovel děkují všem svým 
sponzorům a členům a fanouškům za přízeň 
a práci v uplynulém roce a přejí hodně štěstí, 
zdraví a úspěchů v novém roce 2015.

Třetím rokem je Základní škola Vítězná za-
pojena do projektu Příběhy bezpráví, jehož 
součástí má být beseda s pamětníkem.
Na úterý 18. listopadu k nám byl pozvaný 
pan Lubomír Šik, rodák z Litovle, dlouho-
letý kronikář města a historik. Žákům od-
kryl svůj životní osud, ve vzpomínkách se 
vrátil do věku dnešních deváťáků a líčil jim 
smutné zážitky z doby druhé světové vál-
ky. Vyprávěl o tehdejší škole, o nedostatku 
potravin, systému na lístky, o strachu z pro-
zrazení otce, o mamince ve vězení. Jako syn 
židovského otce byl totiž v horší situaci než 
ostatní spolužáci. 
Dnešní deváťáci byli uneseni a dojati jeho 
příběhem a poutavým vyprávěním. Beseda 
se nám velice líbila a zanechala v nás silný 
zážitek.                                        Mgr. Halka Verna

Beseda s panem Šikem
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Litovelští rybáři mají medaili z mistrovství světa
Ve dnech 4.–7. září 2014 se  
v polském městečku Szamotuły 
nedaleko Poznaně konalo v po-
řadí již třicáté deváté mistrov-
ství světa v rybolovné technice. 
Zúčastnilo se jej padesát šest zá-
vodníků a šestnáct závodnic ze 
šestnácti zemí světa. Rybolovná 
technika spočívá – v krátkosti 
řečeno – v hodu umělou nástra-
hou na cíl (terč) určitého typu, 
rozměru a v určité vzdálenosti 
od závodníka (dle typu prutu  
a navijáku, způsobu hodu a typu 
terče se dále vyčleňují konkrétní 
sportovní disciplíny). 
Za reprezentaci České republi-
ky se mistrovství již potřetí zú-
častnil i zástupce naší litovelské 
organizace pan Jan Bombera, 
jemuž se podařilo dosáhnout 
na jednu z medailí. Cesta k ní 
ovšem nebyla jednoduchá. Jeli-
kož Češi patří k absolutní špičce  
v tomto sportu, již probojování 
se do reprezentace na mistrov-
ství světa je nutno považovat za 
úspěch. Na základě jarních no-
minačních závodů bylo tedy  se-
staveno reprezentační družstvo 
šesti mužů a tří žen. 
Úspěch našeho závodníka se 
zrodil v disciplíně „hody na cíl 
s multiplikátorovým navijákem“, 
která v našich končinách nepatří 
k tradičním. Používání multipli-

kátorových navijáků bylo totiž 
donedávna pro naše rybáře úpl-
nou neznámou. Až v posledních 
letech se tyto specifické navijáky 
začaly používat k lovu dravců  
vláčením, ale především k lovu 
sumců a ve větších variantách  
k mořskému rybolovu.
V základním kole této disciplíny 
hází všichni závodníci. Z nich se 
vybere osm nejlepších, kteří se 
účastní finále. V loňském roce 
se náš závodník kvalifikoval 
do finále z prvního místa zá-
kladního kola (kdy jako jediný 
dosáhl maximálního možného 
počtu bodů, a to rovných 100), 
poté mu však medaile o vlásek 
unikla. V roce letošním postu-
poval ze základního kola z místa 
třetího, přičemž ale prvních pět 
závodníků dosáhlo stejného vý-
sledku (95 bodů; pořadí tak bylo 
určeno časem potřebným ke spl-
nění disciplíny). Ve finále proto 
visela medaile opravdu vysoko. 
První tři závodníci se oproti 
základnímu kolu ještě zlepšili 
a získali plný počet 100 bodů. 
Rozhodoval tedy opět dosažený 
čas. Náš reprezentant dokončil 
závod jako druhý a byla z toho 
stříbrná medaile. Velmi cenné 
je i to, že jako vůbec první Čech  
v historii tohoto sportu dosáhl 
ve finále plného počtu bodů. 

K dalším úspěchům pana Bom-
bery z posledních dvou let patří 
titul vicemistra světa v druž-
stvech z loňského mistrovství 
světa, a dále titul mezinárodní-
ho vicemistra České republiky 
ve víceboji (2013), mistra Čes-
ké republiky v soutěži družstev 
(2013, 2014) a vítězství v 1. lize 
družstev (2014). 
Dovolte mi, abych jménem vý-
boru MO ČRS Litovel i na tom-
to místě panu Janu Bomberovi 
pogratuloval, popřál mu hodně 
sportovních úspěchů i v dalších 

závodech a poděkoval za repre-
zentaci naší místní organizace, 
našeho města a vůbec celé Čes-
ké republiky. Zároveň mu dě-
kujeme za obětavost, s jakou se 
ujal kroužku rybolovné techni-
ky, kde postupně předává svoje 
zkušenosti následující generaci 
závodníků. Věříme, že s tímto 
vedením na úspěchy mladých 
závodníků nebudeme dlouho 
čekat.

za výbor MO ČRS Litovel 
Ondřej Dočkal   

Jan Bombera (vlevo) se stříbrnou medailí z mistrovství světa v rybolovné technice.

Paní Jarmile Cholinské s úctou.

Tak jsme se konečně rozběhli. 
Po prvních ne příliš přesvědči-
vých krůčcích jsme vykročili do 
již čtvrtého ročníku regionální-
ho projektu Mladí globalisté. 
Před čtyřmi roky jej do škol 
uvedla paní Jarmila Cholinská. 
Po dvou letech nad ním převzal 
patronát Dům dětí a mládeže  
v Litovli, a to především jeho 
paní ředitelka Mgr. Jana Čekelo-
vá, která i letos pečlivě sestavila 
program jednotlivých schůzek 
na celý školní rok. Účastní se 
jich čtrnácti- až patnáctiletí 
žáci a studenti litovelských škol. 
Andělem strážným projektu je 
Mgr. Robert Najman, pracovník 
Muzea Litovel, který od samého 
počátku bdí nad Mladými glo-
balisty, aby jim nic důležitého 
neuniklo.
Oč v tomto projektu jde, mno-
zí z vás vědí, každým rokem 
uveřejňujeme jeho program na 
stránkách Litovelských novin. 
Ale protože opakování je matka 
moudrosti…

Kolik toho víme o svém městě, 
ve kterém každé ráno vstáváme 
do práce, do školy, možná pra-
cujeme, chodíme nakupovat, 
navštěvujeme známé, odpo-
číváme, sportujeme… Jakými 
historickými proměnami město 
od svého vzniku prošlo, čím žije 
nyní, s čím jsou lidé spokojeni 
a co je trápí, kolik je úsilí a prá-
ce za vším, s čím se denně jeho 
obyvatelé setkávají? Zajímá nás 
to vůbec? Nebo jsme lhostejní 
ke všem a ke všemu? A co naše 
mládež? Jaké je její povědomí  
o domově, o městě, o nejbližším 
okolí, krajině? Určitě bychom 
chtěli, aby byla na svůj domov 
pyšná, hrdá, aby se mladým li-
dem odtud nechtělo nebo aby se 
domů vždy rádi vraceli, aby pro 
ně čas dětství a dospívání strá-
vený v pomyslných hradbách 
královského města Litovle byl 
časem jen milých a příjemných 
vzpomínek v dospělosti. A ať už 
je život zavane kamkoliv do svě-
ta, aby se domů rádi vraceli, aby 
svým umem a dovedností, které 
ve světě získají, svému rodnému 

městu alespoň částečně oplatili 
možnost prožít tady dětství.
To všechno však nepřichází 
samo sebou. Mladý člověk po-
třebuje ruku, která ho vede po 
cestách poznání. Ve škole jsme 
to my, učitelé. Ale protože naše 
školství se příliš nezaobírá re-
gionálním dějepisem ani země-
pisem, bylo třeba podat ruku 
jinou, která by dětem přiblížila 
svět a historii jim nejbližší.
Stalo se. A díky nadšení ně-
kolika lidí „projekt“ pokraču-
je. Mladí globalisté se setkali  
v tomto školním roce už dva-
krát. V říjnu je zaměstnaly volby 
do zastupitelstva města, diskuto-
vali s rodiči i kamarády, v listo-
padu se sešli v obřadní síni, aby 
si připomněli historické mezní-
ky Litovle. Pokračovat budeme 
opět v lednu. Nad stránkami 
knih autorů regionu Litovelska 
se sejdeme v historické budo-
vě knihovny. V březnu bychom 
chtěli „strávit“ a pochopit slovo 
„globalizace“, zřejmě v některé 
ze zúčastněných škol. Duben 
bude patřit jako ostatně každý 

rok přírodě CHKO (navštívíme 
nově otevřený Dům přírody na 
Šargouně) a voda jako základní 
podmínka života, ale také „ne-
přítel“ (povodně) bude naším 
tématem v květnu.
Většina z nás dospělých má co 
mladé generaci předat. Pokud se 
s námi chcete o svoje zkušenos-
ti rozdělit, neváhejte a přihlaste 
se. S radostí vás přijmeme mezi 
sebe. A naše výzva je určena  
i všem mladým lidem, které 
článek zaujal a kteří by se třeba 
chtěli našich schůzek účastnit. 
Není nic jednoduššího. Pro-
gram najdete na internetových 
stránkách DDM včetně termínů 
a náplně jednotlivých schůzek. 
Jste vítáni.

Miloslava Flášarová,
učitelka ZŠ Vítězná

 

Celui qui ignore le passé 
est condamné à le revivre.

Ten, kdo nezná svoji minulost,
 je odsouzen prožít ji znovu.



jméno lékaře adresa telefonní 
číslo

ordinační hodiny
pondělí úterý středa čtvrtek pátek

AKUPUNKTURA, HOMEOPATIE

MUDr. Hana Váňová Jungmannova 732 773 450 425 8–13 11–17 8–13 Vždy je nutno se objednat.

ALERGOLOGIE
MUDr. Zuzana Fegyveresová
MUDr. Hana Ostrčilová Nábřežní 970 585 150 579

8–14 
16–18.30

8–14 
16–18.30

8–13 
8–12.30 

13–18.30
8–12.30

DĚTŠTÍ LÉKAŘI

MUDr. Nora Hradská poliklinika 585 341 668
7.15–11

12.30–14.30 por.
7.15–10.30 
13–16.30 obj.

7.15–12
13–15.30 obj.

7.15–10
10–11 obj.

7.15–11 
13–14.15 obj.

MUDr.  Věra Křížová poliklinika 585 341 553
7–11 

13–17 obj.
7–12

7–10.30 
12.30–14 obj.

7–11.30 
12.30–14.30 por.

7–11 
12.30–14 obj.

MUDr. Šárka Nesetová 
Šmakalová

poliklinika
3. pondělí Pňovice

585 341 678
7.15–12 

13–14.30 obj.
7.15–11

12.30–14.30 por. 
7.15–11 

12.30–14.30 obj.
7.15–10.30 

13–16
7.15–12

MUDr. Elena Vacová Sušilova 171 585 343 590 11–14 7.30–11 7.30–12 14–16 7.30–12 12.30–14

DIABETOLOGIE
MUDr. Jiřina Kočí poliklinika 585 341 552 7.30–14.45 7.30–14.45

GYNEKOLOGIE

MUDr. Milan Dostál
MUDr. Zuzana Týralová poliklinika 585 342 754 12–18

7–12 
12.30–15.30 por.

7–12.30
7–12 

12.30–17.30
7–12.30

MUDr. Jarmila Fousová poliklinika 585 341 671
8.30–13 
14–18

7.30–11 
12–15.30

7.30–12 
13–15

7.30–12 7.30–12 13–15

MUDr.  Vojtěch Konečný Příčná 1256/3 585 343 207 7.15–12 13–18 8–12 13–15 7.15–12 13–17 7–14 7.15–12 13–15

CHIRURGIE

MUDr.  Vladimír Štefka poliklinika 585 341 670
7.30–12 13–15

15–16 obj.
9–14.30 7.30–14

7.30–12 
13–15

7.30–14

INTERNÍ LÉKAŘSTVÍ

MUDr.  Antonín Gaja ad. poliklinika 585 341 551
7–12 

13–15.30
7–12 

13–15.30
7–12 

13–15.30
7–12 

13–15.30
7–12

MUDr. Petra Mašková
po–st: poliklinika 
čt–pá: Vítězná 
nad Albertem

728 070 770
585 341 525 (p)
585 154 638 (V)

7–14.30 7–14 7–15 7–14 7–12.30 obj.

MUDr. Ivo Pospíšil poliklinika 585 344 061
7.15–12 
13–14

7.15–12 
13–14

7.15–12 
13–14

7.30–12 
13–16

7.15–12

KARDIOLOGIE

MUDr. Dalimil Horalík Komenského 687 585 341 305 13–17 13–17

KOŽNÍ LÉKAŘSTVÍ

MUDr. Iveta Fremlová 1. máje 788
585 343 243
733 362 226

8–12 13–17
8–11

(neobjednaní)
8–12 13–17 

(léč. kosmetika)
8–12 13–16 8–12 13–15

LABORATOŘ

prof. MUDr. David Stejskal poliklinika 585 341 672
6.45–12.15 

12.45–14.30
6.45–12.15 

12.45–14.30
6.45–12.15 

12.45–14.30
6.45–12.15 

12.45–14.30
6.45–12.15 

12.45–14.30

LOGOPEDIE

Mgr. Jana Papulová (po-st)
Mgr. Ivana Garlíková (čt-pá)

poliklinika
777 168 137 (jp)
604 502 930 (ig)

8–14.30 8–16.30 8–14.30 8–16 8–12 

NEUROLOGIE

MUDr. Silvie Navrátilová poliklinika 585 343 524
7–12.30 

13–15.30
7–12.30 
13–14

7–12.30 
13–15

7–12.30 7–12.30

OČNÍ LÉKAŘSTVÍ

MUDr.  Andrea Dostálová Komenského 687 585 341 305 12–17 8–12.30 8–12 8–12

MUDr. Pavlína Sekerková poliklinika 585 342 989
7.30–12 

13–16.30 obj.
7.30–12.30

7.30–12 
12.30–14 obj.

7.30–12 
13–16.30 obj.

7.30–12.30
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ONKOLOGIE

MUDr. Jarmila Kovaříková poliklinika
585 341 137
724 080 593

8–12.30 
13–15

MUDr. Blanka Gajová poliklinika 585 341 551 11–14 14–15 obj.

ORTOPEDIE

MUDr.  Alena Aulehlová poliklinika 585 371 005
7.15–12 

12.30–15.30 obj.
7.15–12 

12.15–13.20 obj.
7.15–11.30

PLICNÍ AMBULANCE

MUDr. Marcel Rupprecht Kollárova 808 603 840 247 8–11.30
11.30–12.30 
akutní případy

12–14.30 8–11.30 12–14.30

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI

MUDr. Kamila Beilová poliklinika 585 343 422
7–12 

12–13 obj.
12–17 

7–8 a 17–18 obj.
7–12 

12–13 obj.
11–15 
7–8 obj.

7–12 
12–13 obj.

MUDr. Renata Hovorková poliklinika 585 344 062
13–15 

11–13 a 15–16 obj. 
7.15–10.30 
10.30–12 LPK

12–16.30 
16.30–18 obj.

7.15–12 
12–16 obj.

8–12

MUDr.  Věra Katzerová Studentů 242 585 341 836
11–16

16–18 obj.
7–10.30 

10.30–12.30 obj.
11–16 7–12.30 7–10.30

MUDr.  Alice Přibylová poliklinika 585 342 223 12–17
7.15–12 
13–18 obj.

7.15–12 7.15–12 7.15–12

MUDr.  Alena Šromová Poděbradova 585 371 100 11–16 16–18 ob. 7–12 7–12 7–12 obj. 7–11

MUDr. Petr Vočka poliklinika 585 343 419 7–12 11–15 12–17  17–18 obj. 7–12

PSYCHIATRIE

MUDr. Šárka Matelová
MUDr. Zdena Štěpánová
MUDr. Věra Táborská

poliklinika 602 370 939
7.15–11.45

(ŠM)
7.15–11.45 

(ZŠ)
7.15–12 

13–14 (VT)
7.15–11.45 

(ZŠ)
7.15–11.45 

(VT)

PSYCHOLOG
Mgr. Inka Koutná Jungmannova 3 721 321 822 ve čtvrtek a pátek odpoledne na základě objednávky

REHABILITACE
MUDr. Blanka Nováčková
MUDr. Dajána Tůmová Jungmannova 7

733 660 385
585 342 197

7–11.30 
12–14.30

7–11.30 
12–14.30

7–11.30 
12–14.30

7–11.30 
12–14.30

7–13

RENTGEN
MUDr. Josef Hacar poliklinika 777 157 004 7–15.30 7–14 7–14 7–15 7–14

REVMATOLOGIE
MUDr. Jarmila Bačová poliklinika 585 341 552 13–17

UROLOGIE

MUDr. Rabah Arzouni poliklinika 585 341 555 13.30–16.30
7.30–12 

12.30–14.30 obj.
7.30–12 

12.30–15 obj.
7.30–11

UŠNÍ, NOSNÍ, KRČNÍ

MUDr. Jana Žižková poliklinika
585 341 144
606 145 791

7.30–12
7.30–12 
13–15

7.30–12 7.30–12

ZUBNÍ LÉKAŘI

MUDr. Jitka Čamková 
MUDr. Petr a Olga Vojancovi Boskovicova 3 585 343 039

7.30–12 
13–16.30

7.30–12 
13–16.30

7.30–12
7.30–12 

13–16.30
7.30–12

MUDr. Iva Koupilová Nábřežní 970 605 174 885 8–12 13–17.30 8–12 13–17.30

MUDr. Jana Lemáková
(ortodoncie)

Nábřežní 970 736 147 391
7.30–11.30 
12–15.30

7.30–11.30 
12–15.30

14.30–18.30
7.30–11.30 

12–16
7.30–11

MUDr. Simona Pavlíková Havlíčkova 15 585 341 673
7.30–12 
12.30–15

7.30–12 
12.30–17

7.30–12 
12.30–15

7.30–12 
12.30–16

7.30–12

MUDr. Jana Piptová (po-čt)
MUDr. Ludmila 
Wiedermannová (pá)

náměstí Přem. 
Otakara 756

585 341 669
7.30–12 
13–17

7.30–12
13–16

7.30–12 
13–17

7.30–12
13–16

7.30–11.30

MDDr. Josef Přibyl ml. Nábřežní 970 585 342 910
7.30–12 

12.30–18
7.30–12 

12.30–15.30
10–12 

12.30–15.30
7.30–12 

12.30–15.30
7.30–13

MUDr. Josef Přibyl st. Nábřežní 970 585 342 910
7.30–11.30 
12–17.30

7.30–11.30 
12–17.30

7.30–11.30 
12–16.30

7.30–11.30 
12–16.30

7.30–11.30

MUDr. Michal Schmalz Dukelská 303 585 343 171
7.15–11.30 
13–14.45

8–11.30
13–17

8–11.30 
13–17

7.15–11.30 
13–14.15

7.15–11.30



Také v lednu, pokud nejsou příliš silné 
mrazy, můžeme sbírat léčivé rostliny. 
Ptačinec prostřední (Stellaria media) 
je jednoletá, drobně bíle kvetoucí 
bylina z čeledi hvozdíkovitých (caryo-
phyllaceae). Květy mají tvar hvězdičky. 
Ptačinec je známější pod lidovým ná-
zvem žabinec a velmi dobře ho znají 
chovatelé exotického ptactva, kteří jej 
přidávají jako šťavnaté zelené krmení. 
obsahuje vitamín a a c, dále draslík, 
zinek, fosfor, měď a křemík. Ptačinec 
má jemnou, nasládlou chuť podobnou 
hrášku nebo syrové kukuřici. 
Užívá se čerstvá nať jako zelenina, li-
hová tinktura nebo jako čaj ve formě 
nálevu. Jako salátová bylina má účin-
ky močopudné, antirevmatické a mír-
ně projímavé (ulevuje při zácpě). Dále 
čistí zahleněné  průdušky, léčí cysty, je 
účinný při hubnutí. Pomáhá také při 
srdeční slabosti a tachykardii. zevně 

uklidňuje kožní podráždění, svědění, 
ekzémy, léčí záněty očí, modřiny, bo-
lavá místa a hemeroidy.
Ve formě nálevu (dle zkušeností mUDr. 
r. novotného a bylináře Jana Souku-
pa má být ve vodě i třetina vína kvůli 
většímu léčivému účinku!) pomáhá při 
nevolnostech, zvracení, při nemocech 
plic a průdušek, ledvin a močového 
měchýře. Pije se 3x denně 1 šálek (200 
ml). Účinek se zesílí přidáním natě 
přesličky rolní a listů jitrocelu většího. 
zevně nálev léčí kožní vyrážky, heme-
roidy a při vymývání očí jejich záněty. 
Ve formě lihové tinktury se užívá den-
ně po 1 čajové lžičce na lačno. Ve formě 
masti v kombinaci s květem měsíčku  
a květem lnice léčí hemeroidy.
Výborný je i sirup, který se vyrábí z čer-
stvé šťávy. Šťáva se vytlačí z rostliny, 
krátce se povaří a po vychladnutí na 
40 °c  se do ní na zahuštění přidá med. 

Tento sirup uložený v chladničce vydrží 
až 2 roky. Užívají se 1 až 2 čajové lžičky 
při obtížném kašli a zahlenění.
Lze jej použít i jako oční kapky při zá-
nětu spojivek – 1 kapku 2x denně. 
Tuto léčivku nesušíme, užíváme ji 

čerstvou, neboť sušením ztrácí léčivé 
účinky.

Přeji všem čtenářům Litovelských no-
vin úspěšný nový rok 2015 ve zdraví  
a bez nemocí.        bylinář Vláďa Vytásek

Litovelský bylinkář: PTAČINEC PROSTŘEDNÍ
Velmi hojně roste v našich zahradách a lesích na vlhkých jílovitých půdách, kde není příliš sucho.

Oslavy adventního času na náměstí v Litovli
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