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 Dva sály, v nichž jsou expozice um
ístěny, byly vytvořeny rekonstrukcí půdních prostor v budově muzea, která trvala od podzimu 2014 do podzim
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Zajímavý je už samotný příchod k expozicím
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Čistý světlý prostor s vysokým stropem a přiznaným
i trám

y, přehlednost, zařízení, která si m
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kazuje Zdena Frištenská.

Většina gramofonů v expozici je funkční, největší vzácností je ten bateriový, kterého Tesla kdysi vyrobila jen 1000 kusů. Teslu připomíná i 138 fotograf í M. Pinkavy, promítaných ve smyčce na tře
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brazovce. A přehrát si může i desku.

V sále věnovaném zápasníku Frištenskému si každý m
ůže na pákostroji vyzkoušet, jestli je silný jako kom

ár, nebo lev, utkat se s kamarády na veslici nebo zkusit ohnout podkovu, aby měl vstup do muzea zdarma. Vedle t
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Možná jste na konci roku za-
znamenali, že se na Moravě 
v blízkosti splavu a Pavlínky 
něco dělá. O co přesně jde, 
jsme se zeptali mluvčí Povodí 
Moravy Gabriely Tomíčkové.

Koncem roku 2015 začalo Po-
vodí Moravy čistit dvě části 
hlavního toku řeky Moravy  
v Litovli – od mostu na Du-
kelské ulici ke splavu a od 
Doubravky k mostu na Pavlín-
ce. Co je účelem těchto prací? 
Účelem je údržba upravené-
ho úseku koryta řeky Moravy  
v intravilánu města Litovle, tedy 
od lávky u Doubravky po jez na 
Moravě u městského koupaliště. 
  
Co přesně se na řece provádí? 
Akce řeší prioritně odstranění 
sedimentů, usazených zejména 
na břehových bermách koryta 
toku Moravy, které snižují ka-
pacitu upraveného koryta toku. 
Dále pak dorovnání průlehů 
zjištěných v niveletě oboustran-

ného ohrázování toku. 
Tuto akci realizuje Povo-
dí Moravy, s. p., za účelem 
zlepšení odtokových pomě-
rů v řece Moravě v Litovli 
z pohledu protipovodňové 
ochrany (PPO), resp. za 
účelem maximálního ob-
novení kapacity koryta do 
doby realizace PPO. 

  
Kdy a jak budou práce dokon-
čeny? Má Povodí Moravy v plá-
nu vyčistit i zbývající úsek řeky 
mezi Dukelskou ulicí a Pavlín-
kou? 
Údržba je rozdělena celkem do 
tří úseků.  
Úseky I. a III., tj. úsek od lávky 
u Doubravky po silniční most 
na Pavlínce a úsek od silničního 
mostu na ulici Dukelské po jez 
u koupaliště, byly již od nánosů 
pročištěny. V jarních měsících 
roku 2016, jakmile to dovolí 
počasí, budou na těchto úsecích 
ještě dokončeny nutné terénní 
úpravy a osetí povrchů svahů  
i hrázek travním semenem. 
S pročištěním úseku II. (od 
mostu na Pavlínce po silniční 
most na ulici Dukelské) může-
me pokračovat nejdříve v měsíci 
září 2016. K odstranění nánosů 
v tomto úseku je totiž z důvo-
du špatné přístupnosti pro me-
chanizaci nutné zřídit pracovní 
sjezdy až do kynety koryta toku 

a současně respektovat podmín-
ky Správy Chráněné krajinné 
oblasti Litovelské Pomoraví. 
Celá akce bude tedy dokončena 
nejpozději do 15. 12. 2016. 

red.
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Jak má vypadat nový most na Pavlínku? Město už má vítězný návrh

Současný, nevyhovující most (leden 2016). Navrhovaný most (zákres zamýšlené stavby do fotografie).

V posledních letech se provoz  
a pohyb v oblasti Pavlínky zvy-
šuje. Na stavebních parcelách 
nedaleko mlýna Pušmýlu vzni-
kají nové rodinné domy, při-
budou noví obyvatelé. Proto se 
město věnuje zvyšování doprav-
ní bezpečnosti v této lokalitě. 
Loni byl podél hlavní komuni-
kace vybudován nový chodník, 
který tam zatím chyběl. Letos 
vznikne projektová dokumenta-
ce na stavbu nového mostu, kte-
rý překlene Moravu mezi Kollá-

rovou ulicí a Pavlínkou.
Starý most, který v těchto mís-
tech přepažuje hlavní tok Mo-
ravy, je v současnosti z doprav-
ního hlediska nevyhovující. Je 
příliš úzký na to, aby se na něm 
vyhnula dvě auta. Protože však 
automobilista najíždějící na 
most musí vyjet do svahu a ještě 
k tomu do zatáčky, nevidí dobře, 
zda proti němu nějaký vůz neje-
de. Nadto na mostě chybí chod-
ník, což představuje ohrožení 
pro chodce.

Ze tří návrhů byl proto loni na 
podzim vybrán takový, který  
s řešením nejen těchto nedo-
statků počítá. Nový most, širší 
než ten stávající, bude z prosto-
rových důvodů na komunikaci 
navazovat pod jiným úhlem.  
V plánu se počítá i s jeho napo-
jením na výhledovou okružní 
křižovatku, do níž by měly pří-
padně ústit ulice Sadová, Pav-
línka a v budoucnu vybudovaná 
komunikace vedoucí k nové vý-
stavbě. (Tato stavba je však otáz-

kou dalších let, nikoli aktuálním 
záměrem.)
Část nové mostní konstrukce 
bude vyhrazena pro chodník. 
Návrh počítá i s rizikem stole-
tých povodní, proto bude vrchol 
nivelety silnice asi o 1 m výše 
než u původního mostu.
Cena za realizaci výstavby mos-
tu je odhadována na 25 milionů 
Kč. Pokud to dovolí rozpočet 
města na příští roky, mohlo by 
se začít stavět už v roce 2017. 

red.

Čištění hlavního toku Moravy pokračuje i letos

Po dobu prací na pročišťování ko-
ryta a následné úpravě břehů jsou 
dočasně zhoršeny podmínky pro 
využívání břehů a zejména koruny 
hrází k vycházkám i přístup k toku. 
Žádáme proto občany o trpělivost 
a zároveň i ukázněnost. Omezte 
prosím využívání koruny hrází  
a svahů koryta do doby dokončení 
terénních úprav a zpevnění povr-
chu travním drnem.  

VYSVĚTLIVKY
sedimenty = usazeniny, nánosy
berma = úzká terasovitá plošina po-
dél břehu, která je zaplavována jen při 
vyšším průtoku
průlehy = mělké široké příkopy s mír-
ným sklonem, které rozdělují dlouhý 
svah na řadu kratších
niveleta = prostorová čára, která 
zobrazuje výškový průběh cesty nebo 
třeba vrcholu (koruny) hráze
kyneta = prohloubená a trvale zapla-
vená část koryta

A co čištění Nečízu?
Na podzim loňského roku bylo 
zahájeno čištění části Nečízu 
ve Smetanových sadech. Došlo 
k vykácení některých stromů  
a technika odtěžila z koryta 
řeky tuny usazenin. Staré zpev-
nění břehů bylo nahrazeno no-
vými palisádami.
Pročištěným korytem už zase 
protéká voda, na břehu jej ale 
lemují haldy vytěžené hlíny. 
Sediment byl totiž ponechán 
na místě kvůli odvodnění. Jak-
mile vyschne, bude odvezen na 
skládku.
Celá akce by měla být dokonče-
na do konce února.

red.

Koryto Nečízu v prosinci 2015.
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Vyneseno z radnice
25. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 10. prosince 2015
 Termín pro opravu fasády na tě-
locvičně SOŠ Litovel byl prodloužen 
do konce dubna. Práce se totiž ne-
smějí provádět při teplotě nižší než 
5 °C. Zatím je proto dokončena jen 
část v Šerhovní ulici.
 Dne 1. 1. 2016 nabyla účinnosti 
obecně závazná vyhláška o místním 
poplatku za provoz systému shro- 
mažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů, která reaguje na nove-
lu zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích. Od poplatku jsou osvo-
bozeny osoby umístěné v dětských 
domovech, domovech důchodců, 
léčebnách dlouhodobě nemocných, 
zdravotnických zařízeních a ostat-
ních zařízeních poskytujících sociální 
služby. Poplatek za nezletilou osobu 
je nově možné vyměřit pouze jejímu 
zákonnému zástupci.
 Město Litovel podá žádost o do-
taci na zateplení budovy č. 777 na 
náměstí, která se rekonstruuje pro 
potřeby městského úřadu.

12. zasedání zastupitelstva,  
konané dne 17. prosince 2015
 Zastupitelstvo města schválilo 
variantu přebudování stávajícího 
autobusového nádraží na dopravní 
terminál Litovel. Jeho západní část 
bude obsahovat na olomoucké stra-
ně samostatnou část pro zastávky 
autobusů a na uničovské straně 
samostatné parkoviště pro osobní 
automobily. Západní část bude pří-
mo napojena na prostor stávající 
železniční zastávky Litovel město. 
Detailní dopracování schválené 
varianty bude provedeno v dalších 
stupních přípravné a projektové 
dokumentace.
 Zastupitelstvo neschválilo zadání 
změny územního plánu pro rozší-
ření těžby štěrkopísku podle po-
žadavku firmy LB Minerals, s. r. o.,  
v Unčovicích.

výběr redakce

Stíny Litovelska
Ve městě Litovli a v místních čás-
tech bylo v průběhu roku 2015 
zaznamenáno 271 trestných činů 
a 1 366 přestupků. Nejčastější byly 
přestupky v dopravě. Hodně bylo 
různých vloupání, a to do aut, firem 
a rodinných domů. Větší počet byl 
také těchto případů: ujetí od benzi-
nové čerpací stanice bez zaplacení, 
krádež jízdních kol, neplacení vý-
živného, sprejerství.
Přejeme všem čtenářům, aby se jich 
v roce 2016 žádné protiprávní jed-
nání netýkalo.

Policie ČR

 Z RADNICE A OKOLÍ / 3

Městská televize
Premiéra   st 3. 2. 18.45 hod.
 st 17. 2. 18.45 hod.
Repríza denně 6.45, 11.00,
 18.45 a 23.00 hodin
on-line: infokanal.litovel.eu
 www.youtube.com 
 (kanál Litovel.eu)

Připomínky, názory, nápady, náměty ale  
i věcnou kritiku týkající se vysílání můžete 
volat nonstop na záznamník 581 003 467.

Prodej LN v Chudobíně
Od přelomu roku se Litovelské 
noviny v Chudobíně prodávají 
na novém místě. Namísto na 
poště jsou nově pro zájemce  
k dostání v prodejně smíšeného 
zboží.                                           red.

Co plánujeme na rok 2016
v oblasti kultury, školství i životního prostředí

V lednovém čísle Litovelských 
novin nastínil pan starosta velké 
akce, které čekají Litovel v tom-
to roce. Pojďme se však podívat 
i na další aktivity, které v našem 
městě probíhají nebo jsou na-
plánovány.

Kultura
Na kulturu vydáváme 5 750 000 
Kč za rok. Na to, aby mohl 
Městský klub zajistit kulturní 
program na tak vysoké úrovni, 
na které je, však musí získávat 
fnance i z dalších zdrojů. Jsem 
rád, že se mu to daří a že nabíd-
ka je natolik pestrá, aby si z ní 
vybral každý.
Na zrekonstruovaném náměs-
tí proběhlo loni kolem 15 akcí. 
Vedle Litovelských slavností  
a Hanáckých Benátek (které 
jsou spolu s Litovelským otvírá-
kem největšími akcemi ve měs-
tě) se tady odehrálo třeba zahá-
jení turistické sezóny, letní kino, 
výstava veteránů... Počet před-
vánočních akcí se na náměstí 
oproti loňskému roku zdvojná-
sobil. Děkuji Městskému klubu 
i Technickým službám za práci, 
kterou na náměstí před Vánoci 
odvedly.
V letošním roce bude v rozpoč-
tu města vyhrazen příspěvek na 
opravu varhan v kostele sv. Mar-
ka. Další část celkové sumy bude 
pocházet z dotačních titulů.

Cestovní ruch
Na letošní rok připravujeme ně-
kolik novinek. Naplánováno je 
osazení informačních tabulí na 
všech nádražích a dalších klíčo-
vých místech, kde se návštěvník 
Litovle dozví, kde se ubytovat, 
najíst, co navštívit atd. Vydán 
bude nový turistický průvodce. 
Jednáme také o zavedení zážit-
kové karty.
S aktuálními informacemi a no-
vinkami vás na začátku sezóny 
seznámí informační centrum.

Školství
Na provoz školských zařízení, 
sportovní haly i plaveckého ba-
zénu a menší investice v nich je 
v rozpočtu vyhrazeno přibližně 

16,7 milionů Kč. 
Hradit se z nich bude i vybudo-
vání nových sociálních zařízení 
v MŠ Gemerská a MŠ Unčovice 
nebo nová fasáda na tělocvičně 
SOŠ. V tomto roce se také při-
praví projektová dokumentace 
na nové elektrorozvody na ZŠ 
Jungmannova i na vstupní trakt 
na gymnázium. Město podá žá-
dost o dotaci na zateplení školní 
jídelny.

Sport
Na podporu sportu, a to nejen 
u dětí a mládeže, jde z měst-
ského rozpočtu 3 705 000 Kč. 
V současné době se zabýváme 
otázkou správcovství sportovišť. 
Je škoda, že některá sportoviště 
nejsou dostatečně využívána  
a přístupná veřejnosti, která pak 
dojíždí jinam. Budeme proto 
hledat dohodu s provozovateli  
a možnost, jak situaci vyřešit.

Životní prostředí
Rok od roku stoupají náklady 
na likvidaci komunálního od-
padu, přesto je poplatek pro 
občany za jeho svoz už po léta 
stejný. Rádi bychom ho na po-
měrně nízké rovině udrželi  
i v budoucnu. Proto jsme se 
pustili do motivačních progra-
mů na podporu třídění odpadu. 
Podali jsme žádost o dotaci na 
pořízení barevných kontejnerů 
na papír a plast. Pokud uspěje-
me, dostane tyto kontejnery do 
výpůjčky každý dům v Litovli, 
takže třídit se bude už doma.
Chceme se také vrátit k projektu 
vybudování parku v okolí koste-
la na Starém městě, který nebyl 
před několika lety realizován 
kvůli velkým investicím města, 
zejm. při rekonstrukci náměs-
tí. Pokud záměr schválí rada  
i zastupitelstvo, podáme žádost  
o dotaci.
Tři sta tisíc Kč bude investováno 
do výsadby stromů.
Letos bude také zahájen pro-
voz nové kompostárny v Naso-
bůrkách. Starost o ni připadne 
Technickým službám.

Viktor Kohout, místostarosta

Ples fotbalistů na Července
Ples fotbalistů TJ Tatran Lito-
vel se uskuteční v sokolovně 
na Července v pátek 12. února. 
(Původní termín 13. 2., kerý byl 
uveden v lednovém čísle LN, 
tedy neplatí.)                             red.

Čemu říká housenka 
konec světa, 

tomu moudrý říká motýl.



Na hlavní straně webu města www.li-
tovel.eu najdete i následující odkazy.
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 S platností od 1. února se ná-
zev společnosti .A.S.A. odpady 
Litovel, s. r. o., mění na FCC 
Litovel, s. r. o. Společnost se na-
dále bude prezentovat novým, 
modro-zeleným logem. Všech-
ny ostatní údaje (sídlo, bankov-
ní spojení atd.) zůstávají stejné.

 Máte adresu trvalého pobytu 
na adrese sídla ohlašovny (tj. na 
městském nebo obecním úřa-
dě)? Od  začátku letošního roku 
vám na ni pošta doručuje výzvy 
k převzetí zásilky. I v případě, 
že si ji nepřevezmete, považuje 
se po uplynutí 10 dní zásilka za 
doručenou. Správní řízení tak 
pokračuje dál, jako byste zásil-
ku převzali. Tím, že si zásilku 
nepřevezmete, však můžete 
třeba promeškat odvolací lhůtu 
nebo být později překvapeni 
exekutorem.

 Na evidenci obyvatel Měst-
ského úřadu Litovel je možno 
podat žádost o zprostředkování 
kontaktu s osobou, kterou sami 
nemůžete najít. Od letošního 
roku je do formuláře možno 
uvést i důvod, proč dotyčného 
hledáte. Ten mu bude předán 
spolu s vašimi kontaktními 
údaji. Ministerstvo vnitra vám 
následně sdělí, že byl váš kon-
takt předán, případně že hleda-
ná osoba již zemřela.

 Nemocnice Šternberk hledá 
dobrovolníky, kteří by chtě-
li věnovat pacientům kousek 
svého času třeba při povídání 
nebo četbě. Zprostředkovali by 
tak důležitý sociální kontakt 
dlouhodobě hospitalizovaným 
lidem. Jedinou podmínkou je 
věk od 18 let. Zájemci, kteří by 
se rádi připojili mezi dobrovol-
níky Oddělení LDN Nemocnice 
Šternberk, si mohou domluvit 
schůzku buď na telefonním čís-
le 585 087 280, nebo na e-mailu 
andrea.vacova@nst.agel.cz.

 Na 8 stanovištích v Litovli 
(včetně sběrného dvora) a jed-
nom stanovišti v Nasobůrkách 
je možno do bílých kontejnerů 
odkládat staré čisté oblečení.  
V roce 2015 do nich obyvatelé 
vytřídili 36 542 kg textilií.

 V roce 2015 se ve šternberské 
porodnici narodilo celkem 957 
dětí, z toho 501 chlapců a 456 
děvčat. Bylo mezi nimi i 9 párů 
dvojčat. Nejvíce dětí se narodilo 
v říjnu (114), nejméně v břez-
nu (65). Nejčastější jména byla 
Vojtěch a Jakub, Tereza a Eliška.

V krátkosti

Střední průmyslová škola a Střední 
odborné učiliště Uničov připravuje ve 
spolupráci s úřadem práce v Uničově 
rekvalifikační kurz se zaměřením na 
CNC obrábění a CNC stroje. Hledáme 
zájemce k zařazení do kurzu, který 
Vám může nabídnout rozšíření kvali-
fikace a nové možnosti uplatnění na 
trhu práce. 
Začátek kurzu bude 14. března v Uni-
čově na odloučeném pracovišti SPŠ  
a SOU Uničov, Moravské náměstí 681. 
Kurz mohou absolvovat zájemci bez 
zkušenosti s prací ve strojírenských 
oborech, ale i ostřílení strojírenští 
pracovníci, kteří cítí potřebu rozšířit 

své znalosti a dovednosti. 
V rámci kurzu nabízíme moderně 
vybavené pracoviště s novými CNC 
stroji a učebny s nejmodernějšími 
technologiemi. Profesionální tým 
pedagogů, s licencovaným vzdělá-
vacím programem akreditovaným 
MŠMT, Vás připraví na budoucí 
povolání v oboru, který má velkou 
prosperitu a budoucnost spojenou 
s dobrým finančním ohodnocením. 
Úspěšní absolventi kurzu získají 
osvědčení o získání dílčí kvalifikace, 
která je uznávána jako část profesní 
kvalifikace Obráběč kovů. Doplněním 
dalších dílčích kvalifikací je možné 

získat i výuční list. 
Realizovali jsme již několik kurzů 
dalšího vzdělávání s tím, že každý 
účastník dostal příležitost získat 
práci v oboru CNC. Jako akreditovaný 
orgán spolupracujeme s regionální-
mi firmami, které mají o absolven-
ty tohoto programu veliký zájem  
a přednostně je zařazují do řad svých 
zaměstnanců. 
Podrobnější informace o kurzu zís-
káte na www.unicprum.cz nebo od 
metodika celoživotního vzdělávání 
pana Šišmy na e-mailu sismao@
unicprum.cz, tel. 585 002 341.

SPŠ a SOU Uničov

Možnost rozšířit si vzdělání: Rekvalifikační kurz CNC obrábění

Ověřte si své platby přes internet
V lednu zavedlo město Litovel 
novou službu občanům – registr 
pohledávek. Jejím účelem je jed-
noduchým způsobem informo-
vat nejen obyvatele Litovle, ale  
i zástupce frem o tom, zda mají 
vůči městu neuhrazený dluh.
Nejste si jisti, zda už jste uhradi-
li poplatek za svoz komunálního 
odpadu nebo za psa? Nezaplati-
li jste ještě pokutu za dopravní 
přestupek nebo částku za proná-
jem hrobu? Stačí se přihlásit do 
aplikace RAP (= rozhraní nad 
agendou příjmů). Tam uvidíte 
nejen to, zda částku dlužíte, ale 
také na koho se v takovém pří-
padě obrátit, příp. na jaký účet 
ji zaslat. 
Abyste měli do modulu RAP 
přístup, je třeba nechat si zřídit 
uživatelský účet. Ten získáte jed-
noduše. Dostavíte se na poklad-
nu městského úřadu na náměstí 
Přemysla Otakara 778 k paní 

Šárce Fritscherové. Vyplníte 
formulář žádosti o zřízení účtu 
a prokážete se občanským prů-
kazem či jiným dokladem totož-
nosti. Poté na pokladně získáte 
přihlašovací údaje do systému, 
tj. uživatelské jméno a heslo.  
S nimi se můžete přes internet 
na svůj účet kdykoli přihlásit.
V případě, že si přejete mít pří-
stup i k účtu svého nezletilého 
dítěte, je třeba přinést i jeho  
rodný list (pokud ho nemáte 
zapsané v občanském průkazu).

Registr pohledávek najdete 
na webových stránkách města 
www.litovel.eu. Na hlavní straně 
vpravo stačí kliknout na mod-
rou ikonu Registr pohledávek.

red.

Co najdete na webu města

Od letoška můžete sledovat, jak jsou 
finance z rozpočtu čerpány a na co 
jsou vynakládány. 

Události nad mapou vám ukážou, kde 
jsou uzavírky či nepoteče voda, ale 
také kde jsou stanoviště kontejnerů. 
Zároveň můžete označit místa, kde je 
třeba něco opravit.

Přes internet si můžete zarezervovat 
konkrétní čas návštěvy např. na agen-
dě registru vozidel, občanských prů-
kazů či cestovních dokladů a dalších, 
abyste si ušetřili čekání.

Pod tímto odkazem najdete tiskopisy 
všech odborů městského úřadu. Po 
vyplnění je můžete buď vytisknout, 
nebo poslat přímo na e-podatelnu.

Olomoucký kraj vyhlásil dne 
6. 1. 2016 dotační program 
Kotlíkové dotace v Olomouc-
kém kraji I. V jeho rámci mají 
občané kraje, resp. vlastníci ro-
dinných domů v Olomouckém 
kraji možnost žádat o dotaci 
na výměnu stávajícího kotle na 
pevná paliva s ručním přiklá-
dáním za kotel na pevná paliva 
(uhlí, kombinace uhlí + bioma-
sa, biomasa), tepelné čerpadlo 
a plynový kondenzační kotel. 
Dotační program je vyhlášen 
od 6. 1. do 13. 5. 2016, přičemž 
samotný příjem žádostí bude 
probíhat od 22. 2. do 13. 5. do 
12 hodin. 

Veškeré informace o dotačním 
programu jsou k dispozici na 
webových stránkách Olomouc-
kého kraje, konkrétně na www.
kr-olomoucky.cz/kotlikovedo-
tace nebo na www.kr-olomou-
cky.cz/dotace2016.                            ok

Kotlíkové dotace mají umožnit výměnu kotlů za ekologičtější

Lednový sníh krášlí, ale teplo nepřináší. A poslouží vám i další ikony!



Zima nás začala zasypávat sně-
hem, ventily ústředního topení 
se otáčejí. Je tedy ideální čas 
popovídat si s Ing. Janem Fia-
lou, ředitelem Městské teplá-
renské společnosti, a. s., Litovel 
(MTS), která zásobuje teplem 
řadu litovelských obyvatel.

Na začátku 90. let se v lito-
velských kotelnách spalovalo 
8 000 tun hnědého uhlí roč-
ně, prvořadým záměrem nově 
vzniklé MTS proto bylo zavést 
topení plynem a zkvalitnit ce-
lou síť. Kde dnes teplo vzniká  
a kdo ho využívá?
Máme dva velké zdroje. Kotelna 
v Papcelu zásobuje teplem celý 
areál Papcelu, všechny panelo-
vé domy na sídlištích Uničov-
ského předměstí, internát SOŠ, 
MŠ Gemerská, Penny market. 
Z kotelny na sídlišti Vítězná (viz 
foto; pozn. red.) vedou rozvody 
do ZŠ Vítězná, všech bytových 
domů na sídlišti, na polikliniku, 
městský úřad, Záložnu, Městský 
klub, ZŠ Jungmannova i dům  
s pečovatelskou službou.
Kromě toho ještě pro město 
provozujeme malé domovní ko-
telny, např. na gymnáziu, v byto-
vém domě v Chořelicích a další.

Jak náročné je to na obsluhu?
Provoz kotelen je automatizova-
ný, řízený počítačem. Pracovníci 
se mohou připojit odkudkoliv 
přes telefon nebo tablet, podívat 
se, jestli v kotelně není nějaký 
problém. Není nutné, aby tam 
někdo nepřetržitě byl.

Kolik lidí tedy vlastně v MTS 
pracuje?
V současnosti je to 14 pracov-
níků, přímo u výroby tepla jsou 
ale jen čtyři. Další jsou v servisu, 
provádějí opravy a údržbu zaří-
zení jak pro nás, tak i na zakázku 
pro jiné. A dále pracovníci v ad-
ministrativě.

Před časem se dost mluvilo  
o riziku přerušení dodávky 
zemního plynu z východu. Jak 
by se taková situace řešila?
Takové riziko už téměř nee-
xistuje. Je tady plynovod Nord 
Stream, který spojuje Rusko  
s Německem a obchází rizikové 
oblasti na Ukrajině, a další ply-
novod, kterým je k nám veden 
plyn z Norska přes Německo.
Kromě toho byl vybudován 
velký terminál na zkapalněný 
zemní plyn (LNG) v polském 
Svinoústí. Vozí se sem tankery  
z Kataru a Blízkého východu. 
Podobný terminál se teď plánuje 
v Chorvatsku.
Je dost cest, jak k nám plyn do-
stat. A protože je už třetí zima 
po sobě mírná, jsou zásobníky 
zemního plynu v Evropě přepl-
něné.

Projevuje se to na jeho ceně?
Cena zemního plynu je výrazně 
nižší než třeba předloni, protože 
je ho přebytek. Navíc je vázaná 
na cenu ropy a i ta v posledních 
měsících prudce klesla.

Máme tedy očekávat zlevnění 
plynu i v domácnostech?
MTS nakupuje plyn prostřed-
nictvím dodavatele na burze, 
který si k ceně přidá jen malý 
příplatek. Třeba na rok 2016 
jsme měli všechen plyn nakou-
pený už na konci roku 2015. 
Ceny výrazně klesly, ale nikdo 
nedokáže říct, jestli půjdou ještě 
níž, nebo se třeba vinou nepo-
kojů na Blízkém východě zase 
zvýší. Proto jsme už nakoupili 
50 % plynu i na dva další roky.
Jak se ale nízké ceny plynu pro-
mítnou i u konečných spotřebi-
telů, kterým je diktují plynáren-
ské společnosti, to nevím.

Na ceně tepla se to ale asi pro-
jeví.
Současná cena tepla byla kolem 

546 Kč/GJ bez DPH. Protože 
došlo k poklesu ceny plynu i sní-
žení našich nákladů, předpoklá-
dáme, že se cena tepla v Litovli 
sníží asi na 493 Kč/GJ bez DPH. 

Provádíte srovnání s jinými, 
podobně velkými městy?
Při srovnání s některými okol-
ními městy jsme přišli na to, že 
my v Litovli sice máme vyšší 
cenu tepla za jednotku, ale že ve 
výsledku naši obyvatelé platí za 
topení míň než ve stejně velkém 
bytě v jiném městě, protože spo-
třebují méně tepla. 

Čím si to vysvětlujete?
Využíváme moderní techniku, 
která brání zbytečnému plýtvá-
ní teplem. Máme vysokoúčin-
né plynové kotle i kogenerační 
jednotky, všechny rozvody tep-
la jsou zrekonstruované, takže 
mají jen nízké ztráty. Ve všech 
domech máme nové domovní 
stanice řízené počítačem, díky 
kterým sledujeme, jestli je tope-
ní efektivní a objekty nepřetápí-
me.
Navíc se v Litovli provedlo za-
teplení téměř všech budov.
 
Opravdu se zateplení promítlo 
do konečné spotřeby tepla?
Od roku 2003 klesla spotřeba 
tepla ve městě asi o 50 %, přes-
tože se připojily další domy.  
V roce 2003 to bylo 93 000 GJ,  
v roce 2015 jen 43 000 GJ. Mož-
ná kdyby nebyly teplejší zimy, 
klesla by spotřeba jen o 40 %.

Využíváte kogenerační jednot-

ky, které vedle tepla vyrábějí  
i elektřinu. Co s ní děláte?
Elektřinou zásobujeme např. ZŠ 
Vítězná, Papcel aj.

Jak to ale vypadá v létě, kdy 
lidé netopí, takže není potřeba 
vyrábět teplo?
Naše zařízení je variabilní tak, 
abychom ho s menším výkonem 
mohli provozovat i v létě. Navíc 
teplá voda se spotřebovává celý 
rok, takže jedna z kogenerač-
ních jednotek jede i přes léto. 
Další zastavíme do doby, než je 
poptávka po teple zase dostateč-
ná.

Pokud ale vyrobíte méně tepla, 
musíte přímou úměrou vyrobit 
i méně elektrické energie. Ne-
chybí vám?
Na obou kotelnách máme trafo-
stanici. Když nemáme dostatek 
vlastní elektřiny, nakoupíme ji 
ze sítě, pokud jí máme přebytek, 
zase ji do sítě dodáme.

Mluvil jste o teplé vodě. Dodá-
váte i ji?
My prodáváme teplo. To se ve 
formě topné vody přivede do 
objektu, který vytápíme. Část 
jí jde do ústředního vytápění. 
Druhá část je vedena do výmě-
níku, ve kterém ohřeje pitnou 
studenou vodu, která tudy pro-
téká.
Dřív jsme vodu ohřívali v bu-
dovách výměníkových stanic 
na sídlištích a odtud ji rozváděli 
do jednotlivých domů. Tím ale 
jednak hrozí velká ztráta tepla, 
jednak se v dlouhých rozvodech 
mohly množit bakterie, které 
vyvolávaly onemocnění. To už 
teď nehrozí.

Nemůžu se nezmínit o tom, co 
asi občas zaskočí kdekterého 
obyvatele paneláku. Když se 
chce osprchovat třeba o půlno-
ci, teče mu jen studená voda. 
Proč?
My topíme podle zadání vlastní-
ka domu. Pokud chce, dodává-
me teplo 24 hodin denně. Voda 
ale musí pořád cirkulovat, aby 
byla teplá. A protože v noci není 
odběr teplé vody téměř žádný, 
zvyšují se její cirkulací ztráty. 
Většina vlastníků domů proto 
v noci teplou vodu nechce, aby 
zbytečně neplýtvali penězi.      hk 
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MĚSTSKÁ TEPLÁRENSKÁ SPOLEČNOST
Městská teplárenská společnost, a. s., Li-
tovel byla založena na podzim roku 1993 
sloučením energetiky podniku Papcel, 
odkud byla vytápěna severní část města, 
a městských kotelen, které zásobovaly 
teplem zbytek Litovle. Teplo do té doby 
vyráběly uhelné kotelny v Papcelu a na 
sídlišti Vítězná, kotelna na lehké topné 
oleje na Novosadech a asi deset malých 
kotelen na koks ve městě. MTS postupně 
všechny kotelny plynofikovala a v letech 
1994–95 je vybavila kogeneračními jed-

notkami na výrobu tepla i elektřiny. V takovém rozsahu je využila zřejmě jako první v ČR.
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Kysucká 345/15, Litovel  mobil: 777 276 746 
e-mail: info@geodezielitovel.cz  www.geodezielitovel.cz
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Ze společnosti

Byli oddáni
16. 1.  Lenka Filipová z Unčovic
 a Tomáš Podivínský z Unčovic

Odešli
19. 12.  Marie Pavlovská z Litovle (84 let)
19. 12.  Naděžda Havlíčková z Litovle (85 let)
22. 12.  Jarmila Ajglová z Nasobůrek (86 let)
29. 12.  Jan Svozil z Litovle (74 let)
31. 12.  Jan Vitoul z Měrotína (70 let)
     1. 1.  Ludmila Václavková z Litovle (91 let)
     9. 1.  Ladislav Spáčil z Unčovic (75 let)
   10. 1.  Josef Klapka z Litovle (74 let)
   19. 1.  Martin Živčák z Litovle (90 let)
   19. 1.  Petr Volkmann z Pňovic (37 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Litovel, Hrandop a Misericordia.

6 / ZE SPOLEČNOSTI

Inzerce

Blahopřání

Dne 7. února se životního jubilea 60 let dožívá náš 
tatínek a dědeček pan Jiří Štěpáník z Litovle. 
Ať  Tě stále těší Tvoje koníčky, rybaření a cestování, ať 
prožiješ další roky ve zdraví, spokojenosti a radosti Ti 
přejí vnuci Jirka a Dominik a Radka s Radovanem.

Koupím CD přehrávač ETA 482, Tesla MC 902, 911, 
DVD přehrávač Philips 762, 722, 743, 622, DVD 
rekordér Pioneer, Panasonic, BluRay přehrávač Pa-
nasonic DMP-BD10AEG-K, Óčko Hity DVD – 1, 2, 3, 
4, 8, 9, 11, 12.   
Kontakt: 777 262 630, drgon@volny.cz

Poděkování

Velké poděkování výboru Seniorklubu Litovel 
za obětavou práci, kterou vykonává. Ne vždy je za to 
ale členy oceněn. Moc děkuji!                                        MZ

 

kompletní servis autoskel 
čištění interiérů, renovace laků  

leštění světlometů 
 

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

INZERCE

Tři králové vykoledovali přes půl milionu
V 52 obcích našeho regionu koledovalo le-
tos 114 skupinek koledníků. Celkem bylo 
vykoledováno 529 886 Kč.
Vykoledovaná částka byla po rozpečetění 
pokladniček a přepočítání na jednotlivých 
městských nebo obecních úřadech následně 
odeslána na centrální charitní konto u Čes-
ké spořitelny. Z centrálního konta budou 
peníze rozděleny do regionů na schválené 
projekty jednotlivých místních charit a na 
humanitární pomoc u nás i v zahraničí. 
Výnos Tříkrálové sbírky je z největší části 
tradičně věnován na podporu záměrů pro 
lidi v nouzi na území ČR. Jde o různé formy 
pomoci pro seniory, matky s dětmi v tísni, 
lidi s postižením, bez domova, sociálně vy-
loučené či ohrožené vyloučením. Desetina 
výtěžku je určena na pomoc rozvojových 
projektů do zahraničí, případně jako rezerva 
pro případ humanitárních katastrof (loni šlo 

například o zemětřesení v Nepálu, Pákistá-
nu a Afghánistánu). 

V minulé Tříkrálové sbírce bylo vykoledo-
váno v 51 obcích na Litovelsku  505 382 Kč. 
Část sbírky určenou pro vlastní projekty ve 
středisku Litovel jsme využili následovně: 
265 200 Kč na pořízení auta pro terénní pe-
čovatelskou službu
28 000 Kč na přímou pomoc sociálně sla-
bým rodinám.

Děkujeme touto cestou všem, kteří svým da-
rem přispěli na pomoc lidem v nouzi u nás  
i v zahraničí a na rozvoj charitních projektů. 
Stejně děkujeme všem koledníkům a vedou-
cím skupinek, kteří nám s Tříkrálovou sbír-
kou pomáhali. 

Ing. Ludmila Zavadilová
Charita Šternberk, středisko Litovel

Bílá Lhota   3 773 Kozov, Kadeřín, 
Blažov, Svojanov, 
Bezděkov

10 176

Olbramice   6 247

Bílsko   5 420 Olešnice   3 011

Bouzov, Doly 16 022 Pňovice   5 890

Cakov   5 601 Litovel 82 923 Podolí   4 016

Červenka 33 419 Loučany 25 781 Příkazy 26 213

Dubčany   6 645 Loučka   3 692 Rozvadovice   4 361

Haňovice   6 582 Luká 11 916 Savín   3 375

Hrabí   4 380 Měník   1 388 Senice na Hané 30 092

Hradečná   4 587 Měrotín   7 537 Senička 10 740

Hvozdečko   3 961 Mezice   6 711 Skrbeň 21 481

Hynkov   6 094 Mladeč   5 261 Slavětín   3 811

Cholina 11 147 Myslechovice   5 660 Sobáčov   3 341

Chořelice   7 182 Náklo 24 859 Tři Dvory   6 630

Ješov   4 463 Náměšť na Hané 48 136 Unčovice 10 918

Kluzov   5 469 Nasobůrky   9 684 Veselíčko   1 890

Kovářov   2 324 Odrlice   4 437 Vilémov 12 640

 No, ubývá nás, milí spoluobčané. Zatím-
co na začátku roku 2015 nás bylo 
9 874, začátkem letošního roku už 
je to 9 812. Asi je to tím, že loni se 

víc obyvatel odstěhovalo (221), než přistěhova-
lo (180). Ke všemu víc lidí zemřelo (104), než se narodilo (89). 

A taky stárneme. Náš průměrný věk už je 42,14 let. Zajímavé je, že 
na svět přišlo víc chlapců (59) než děvčátek (30), ale celkově v našem 

městě žije víc žen (4 963) než mužů (4 849). Určitě vás, zvlášť jste-li na-
stávajícími rodiči, zajímají nejčastěji dávaná jména. Mezi chlapci kra-

loval Jakub (6), Filip (5), Dominik (4) a David (4). Z děvčátek dostaly 
dvakrát totéž jméno Viktorie, Sofie, Nikola a Eliška. Do 1. třídy nastoupilo 

v Litovli 106 dětí a 5 v Nasobůrkách. Z litovelských 9. tříd jich odešlo 97. Ne-
smíme zapomenout na další atraktivní téma – svatby. Proběhlo jich 60 úředních 
a 5 církevních. Rozvedlo se 27 párů. A pokud jste v naší statistice došli až sem, zřej-
mě vás zajímá, protože jste jeden z 6 924 obyvatel Litovle nebo Chořelic (315), Unčo-
vic (412), Nové Vsi (227), Savína (139), Nasobůrek (436), Chudobína (232), Březového 
(195), Rozvadovic (211), Tří Dvorů (245), Vísky (94) či Myslechovic (382).

Něco atraktivní statistiky aneb Jak si žijeme



Koňka z roku 1877
Občanům Litovle není příliš známo, že dě-
dictvím po jejich předcích je i hasičská stří-
kačka tažená koňmi, lidově nazývaná koňka. 
Byla vyrobena v roce 1877 (tento letopočet 
je zřejmý z nápisu na stříkačce). Bohužel se 
nedochovaly žádné písemné záznamy o její 
dávné historii. Lze tedy usuzovat, že byla za-
koupena městem Litovel pro ochranu města 
před možným požárem. Stroj byl pořízen 
tehdy německému sboru hasičů, který v na-
šem městě fungoval od roku 1871. V jeho 
držení byla stříkačka až do 10. května 1945, 
kdy byl sbor zrušen a majetek převeden čes-
kému hasičskému sboru. Oba sbory v Litovli 
působily od roku 1911 současně.

Koňka v době převodu již neplnila svůj účel, 
byla totiž nahrazena parní stříkačkou, kte-
rá se bohužel nedochovala. Koňka upadla 
v zapomnění, a jak už to tak bývá, nebýt 
obětavých jednotlivců, nedochovala by se 
ani ona. Putovala po různých přístřešcích, 
přežila mnohé „uklízecí akce“, až zakotvila  
v majetku SDH v Litovli, který cítí povin-
nost o ni pečovat. V současné době ji lze 
spatřit v hasičském muzeu v Čechách pod 
Kosířem. Bylo ji také možno vidět na výročí 
založení sboru v roce 2011 v Litovli. 

Nová kola
V tu dobu bylo již patrné 
napadení loukoťových 
kol dřevokazným hmy-
zem a dřevomorkou. 
Členové sboru hledali 
zdroje na opravu. V roce 
2015 požádali o dotaci na 
opravu kola Olomoucký 
kraj, který poskytl částku 
pět tisíc korun. Po doho-
dě s vedením muzea byl 
kontaktován kolář pan 
Aleš Uherka, který zhod-
notil stav ostatních kol 

jako časovanou bombu. Navrhl kompletní 
výměnu dřeva u všech kol. Bylo tedy nutné 
najít další fnanční prostředky. Sbor oslo-
vil město Litovel s žádostí o dofnancování 
rozdílu, a poté, co žádost padla na úrodnou 
půdu, mohlo se začít s výrobou kol. 
Vzhledem k tomu, že výroba kol je z velké 
části prací ruční a kolářů je málo (v České 
republice jen tři), nemají nouzi o zakázky. 
Nebylo snadné dodržet stanovený termín 
pro vyčerpání dotace – konec roku 2015. 
V tomto termínu musely být dokončeny  
a uhrazeny veškeré práce s tím spojené. 
Nakonec byla kola předána v samém závěru 
roku, a to 22. 12. 2015.

Tímto děkujeme Olomouckému kraji a měs-
tu Litovel za podporu při záchraně jednoho 
z hasičských tradičních strojů a umožnění 
jeho zachování dalším generacím.

za Sbor dobrovolných hasičů v Litovli
Ing. Pavel Doležel, jednatel

Výzva
Jak je patrno z fotografe, stříkačce chybí 
spousta doplňků (lampy, savice, břevna, na-
viják hadic). Proto touto cestou prosíme ob-
čany, kteří vlastní některou ze zmiňovaných 
částí, popřípadě různé fotografe, a byli by 
ochotni je zapůjčit (darovat) o kontaktování 
sboru na tel. č. 724 178 295. 
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Pomalu se posouvám po mužské linii Coufalo-
va rodu dozadu. Od svého pradědy Metoděje 
(1885–1945) jsem se dostala k jeho otci Tomá-
šovi (1841–1902), a pak k jeho dědovi Ignácovi 
(1814–1867). Musím říct, že po bojích s němec-
kými texty v kurentu je pro mě latina, ve které jsou 
zápisy v matrikách od přelomu 18. a 19. století, 
velká úleva. Ačkoli v té době se zase matrikáři vy-
žívali ve zkratkách a odkazech. Takhle třeba vypa-
dá zápis o narození Ignácova otce Šimona Coufala 
z 27. 6. 1780.

Dies et mensis: 27 dto
Proles: Simon
Parentes: Czouffal Simon rust. Joanna fil. Georgy 
Mocz rust. ib.
Patrini: Wavrda Mathias rust. Joanna Jarolimini 
rust. ambo Asmericio
Locus: Wiska
Nus domus: 1

Ale Ty mi to, Iv, určitě objasníš.

Dies et mensis označuje den a měsíc narození, 
spolu s ním bývá uvedeno i datum křtu. Pokud je  
v kolonce jen jedno datum, jde o křest. Údaj ve 
Tvém zápisu znamená, že dítě bylo pokřtěno 27. 
dne měsíce, ke kterému se vztahují i předešlé 
zápisy. Zkratka dto či dtto (tj. de dato) znamená 
od, ode dne, totéž. Kolonka s nadpisem Proles 
(potomci) uvádí jméno narozeného dítěte. Můžeš 
narazit i na výraz proles spuria – nemanželské dítě 
(legitimus = manželský). Setkat se můžeš i s výra-
zem Infans – dítě, gemini by znamenalo dvojčata. 
Zkratky, které najdeš v kolonce Parentes (rodiče), 
se v zápisech často opakují. Je to povolání otce, což 
je ve Tvém případě rust. = rusticus, rusticanus – 
rolník, sedlák (také incola). Na vesnici můžeš často 
narazit i na gaz. = gazarius, domkař, inq. = inqui-
linus, podruh, hort. = hortulanus, zahradník. Pak 
se sem zapisují příbuzenské vazby, v tomto přípa-
dě fil. (fl., fi.) = filia, dcera. Zkratka pro syna – fili-
us by byla stejná. Latinský výraz ibidem (zkráceně 
ib.) znamená tamtéž. V tomto zápisu odkazuje 
na místo původu otce matky narozeného dítěte,  
a tedy i její. Konkrétní obec není uvedená, protože 
žena pochází ze stejné vsi jako její manžel, té, pro 
kterou je matrika vedena. Kolonka Patrini – kmo-
tři uvádí jména, povolání a bydliště kmotrů dítěte. 
Někdy se můžeš setkat s výrazem suscepit – kmo-
trem byl. Latinský výraz ambo znamená oba,  
v tomto zápise jsou oba ze vsi Asmericio – Naso-
bůrky. Locus je místo narození dítěte a Numerus 
(Nus) domus číslo domu. 
Takže Tvůj zápis, Heli, zní: 27. dne výše uvede-
ného měsíce (června) roku 1780 byl ve Vísce  
č. 1 pokřtěn Šimon, syn Šimona Coufala, rolníka, 
a jeho ženy Johany (Jany), dcery Jiřího Mocze, 
rolníka z Vísky, kmotry byli rolník Matyáš Vavrda 
a Johana Jarolímová, rolnice, oba z Nasobůrek.

Helena Kaštilová & Ivana Kubíčková

Rodopis (10)Litovelská koňka připomíná staré časy hasičů

Z HASIČSKÉ MINULOSTI

Na přelomu 19. a 20. století byla hasičská zbrojnice  
v domě č. 33 v Husově ulici (zcela vpravo). V těch místech 
dnes stojí internát ZŠ, ŠJ a DD Litovel.

 Německý hasičský spolek Freiwillige Feuerwehr 
působil v Litovli od r. 1871. Když r. 1894 odmítl při 
požáru v nynějších ulicích Vlašímově, Masarykově  
a Revoluční hasit české domy, pokusili se Češi založit 
vlastní spolek. Pro odpor německé správy se však 
nepodařilo záměr uskutečnit.
 První dva české hasičské sbory na Litovelsku byly 
založeny v Nákle a Unčovicích.
 17. 9. 1893 byla v Odrlicích založena Župní jed-
nota hasičská politického okresu litovelského. Z po-
zvaných 24 sborů se jich však ustavujícího zasedání 
zúčastnilo jen 12.
 Český sbor dobrovolných hasičů byl v Litovli za-
ložen až 6. 1. 1911. První požár hasil už 25. 3. v Tře-
bízského ulici.



Stalo se v Litovli
 Letopočet 
1716 najdeme 
na domovním 
znaku bývalého 
hostince U Bílé-
ho koníčka na 
náměstí. Dům 
koupil roku 1566 Mathes Perauer z Olomouce 
od Friedricha Tatyka. V letech 1695–99 byl ma-
jitelem hostince konšel Václav Fabiánek, v letech 
1699–1721 ševcovský mistr Bernard Trněl. Za 
velkého stavebního ruchu na přelomu 17. a 18. 
století Trněl dům U Bílého koníčka přestavěl  
a nad vchodem umístil dodnes zachovaný, krás-
ně malovaný domovní znak se svým monogra-
mem B. T.

 Letopočet 1716 značí 
také dobu vzniku sochy 
sv. Jana Nepomuckého 
v dnešní Palackého ulici 
č. 856.
 17. 2. 1936 zemřel in-
spektor Vladimír Novot-
ný. Narodil se 3. 5. 1863 
v Prostějově. Po studiu 
v Brně působil na řadě 
míst, až se roku 1904 stal 
ředitelem nově zřízené 

dívčí měšťanky v Litovli. Po třech letech byl jme-
nován okresním školním inspektorem a v tomto 
úřadě setrval 19 let. Byl veřejně činný v mnoha 
oborech, redigoval Litovelský kraj, byl městským 
radním, působil v Muzejní radě, Okresní péči 
o mládež, šachovém klubu, pěveckém spolku 
Smetana aj. Po založení Krajinské muzejní spo-
lečnosti se stal jejím prvním jednatelem a zůstal 
jím několik let. Roku 1927 odešel na odpočinek. 
Podzim života trávil v domku na Rybníčku a vě-
noval se studiu litovelských archivních památek. 
Výtěžky svého archivního studia ukládal v člán-
cích v Litovelském kraji.
 V roce 1956 si občané podle záznamu v kroni-
ce poprvé po válce mohli koupit „speciality“, 
jako byla anglická slanina, berlínský salám, lo-
sosová šunka, vaječné těstoviny, mražené ovoce  
a zelenina, několik druhů tavených plnotučných 
sýrů. Auta byla stále velmi vzácná, v celém okre-
se bylo za rok prodáno 10 osobních aut a 284 
motocyklů. 
 V roce 1956 byla také ve většině podniků 
zkrácena sobotní pracovní doba do poledne, 
tj. na 46 hodin týdně. Až dosud se pracovalo šest 
dní v týdnu po osmi hodinách.
 8. 2. 1966 vznikl při turistickém oddílu Tatra-
nu Klub mladých turistů, který se pod vede-
ním J. Slavíka vracel ke skautskému programu 
včetně letních táborů. Vznikly tři družiny: So-
koli, Srnci a Bobři. První tábor pod stany pro 19 
účastníků a 4 vedoucí (J. Slavík, manželé Šikovi 
a L. Nováková) proběhl v červenci v údolí Běloka-
menného potoka u Karlova.                   Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
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Pro úplnost ještě k akcím v závěru roku 
2015. Úspěšný byl zájezd do Moravského di-
vadla  Olomouc na operetu Oskara Nedbala 
Polská krev. Odjíždělo se s předstihem, aby 
bylo možno nejen nasát předvánoční nála-
du na Horním náměstí, ale doslova i něja-
ký chutný punč. Představení bylo výborné  
a stalo se jakousi tečkou za našimi kulturní-
mi akcemi toho roku. Zájezd byl beznadějně 
vyprodán, a tak pro ty, na které se nedostalo, 
chystáme na 21. 2. zájezd do Moravského di-
vadla Olomouc na Dvořákovu Rusalku.
Předvánoční nálada byla i součástí schůz-
ky seniorů v klubovně Penzionu ve čtvrtek  
17. 12. odpoledne. Tak bohatou návštěvu 
jsme nečekali (58 seniorů), ale očekávaní 
hosté se dostavili v plném počtu. Nejprve 
zazpívaly a zarecitovaly koledy děti z ma-
teřské školy a dočkaly se velkého potlesku  
i malých dárečků. Panu Ing. Ladislavu Vi-
toulovi jsme nemohli udělit čestné členství 
na setkání s vedením města, tak jsme to  
s velkou parádou udělali hned v úvodu. 
Využili jsme příležitosti, že na další den 
připadly jeho sedmdesátiny a srdečně mu 
popřáli k významnému životnímu jubileu. 
Dostalo se nám vřelého poděkování a také 
pozvání k další exkurzi pro ty, kteří měli tu 
smůlu, že se do vápenky loni nedostali. Mů-
žeme se tedy těšit na nové zážitky na začátku 
letošního podzimu.
Vyhlášená soutěž o nejchutnější vanilkový 
rohlíček se setkala s velkým ohlasem. Před 
pětičlennou porotou se objevilo 21 vzorků  
a degustace vypukla. Těžké bylo rozhodová-
ní, ale nakonec se našla vítězná trojice v po-
řadí paní Kolářová, Uvízlová a Slanovodská, 
posléze odměněná za výtečnou chuť a kva-
litu rohlíčků. Ke cti mnoha ostatních budiž 
řečeno, že se nedali zahanbit a donesli vzor-
ky svého vánočního cukroví, takže si všichni 
pochutnávali na přinesených dobrotách při 
kávě nebo čaji. (A ještě nám krabice zbyla!) 
Nechtělo se ani odcházet, ale nakonec jsme 

si všichni popřáli krásné a radostné svátky  
a do dalšího roku jen to nejlepší, hlavně 
zdraví.  Úspěšná akce hodná pokračování, 
jen asi změníme soutěžní vzorek, co třeba 
na foukané pracky!? 
První akcí nového roku se stala návštěva 
Turistického informačního centra v budově 
Záložny na náměstí. Asi všichni z návštěv-
níků (53) už zde někdy byli, ale podrobného 
vysvětlení účelu a náplně zařízení, působí-
cího zde již déle, se dočkali až od vedoucí 
centra paní Kateřiny Gelové. Je to skutečně 
komplexní služba nejen pro turisty, ale i pro 
obyvatele města, a má k tomu velmi vkusně 
a účelně vybavené prostory. Pro seznáme-
ní s památkami a zajímavostmi okolí jsme 
zhlédli i klipy Litovelsko a Litovelsko – ha-
nácké ráj. Na výstavu části své sbírky ku-
latých pohlednic nás pozval sám sběratel, 
pan Petr Linduška, který zajímavě vyprávěl 
o všech svých sběratelských koníčcích, kte-
rých je neuvěřitelný počet. Jeho úsilí si za-
slouží obdiv, hlavně asi jeho zarputilost při 
hledání a snaha kompletovat každou sbírku. 
Vždyť jen kulatých pohlednic z různých 
zemí má kolem 2 800 kusů a jde o největší 
sbírku v republice, ne-li ve světě! 

V měsíci únoru pozveme na akci Městského 
klubu Litovel – koncert Dua Adamis z TV 
Šlágr v úterý 2. 2. 
Ve středu 3. 2. bude zahájen další kurz počí-
tačové gramotnosti v městské knihovně. 
Pro ZŠ Vítězná chystáme také dílničky  
(v poněkud pozměněné podobě než v ZŠ 
Jungmannova), a to na poslední den před 
jarními prázdninami, pátek 12. 2. 
Ve čtvrtek 18. 2. od 15 hodin se na schůzce 
seniorů v klubovně Penzionu můžete dově-
dět řadu zajímavostí o včelaření. 
Poslední akcí měsíce je již zmiňovaný auto-
busový zájezd do MD Olomouc, s odjezdem 
v 18 hodin z autobusového nádraží.    

 jh           

INZERCE



Litovelské ulice

NÁMĚSTÍ SVOBODY
Obecné pojmenování Svobody je ve spojení  
s náměstím či třídou užívané běžně, v Prostě-
jově tak bylo nazváno dokonce sídliště. Důvo-
dy vedoucí k pojmenování různých částí měst 
tímto výrazem většinou vycházely z událostí  
v dějinách státu a vztahovaly se k významným 
datům. Například v Olomouci byla takto pojme-
nována třída v roce 1918 (vznik ČSR) a po letech 
se jí vrátil tento název v roce 1990 (pád komu-
nismu). Náměstí v Brně dostalo název náměstí 
Svobody v roce 1918 a znovu v roce 1945 (ko-
nec 2. světové války, osvobození). V Prostějově 
se uvedené sídliště takto nazývá od roku 1968 
na počest 50. výročí svobodného českosloven-
ského státu. 
V případě města Litovle, kde se název uvádí  
k roku 1963, se nabízí spojitost místa s aktem 
vysazení lípy Svobody po vzniku ČSR v roce 
1918. V roce 1939 byla lípa jako symbol svobo-
dy Němci skácena.

Náměstí Svobody se nachází v historickém já-
dru města, v jeho severozápadní části, kterou 
tvoří církevní stavby v minulosti obehnané 
hradbami. Nachází se zde farní kostel sv. Mar-
ka s farní budovou a gotická kaple sv. Jiří. Dříve 
se pro toto místo užíval příznačný název Kir-
chenplatz (Kostelní náměstí), který byl v roce 
1893 i úředně zaveden. V roce 1900 byl název 
z důvodu změn ve správě města přeložen do 
češtiny. V letech 1918–1940 se v souvislosti 
se vznikem republiky změnil název na náměstí 
Husovo. Osobnost Jana Husa je totiž symbolem 
husitství, které bylo již v Palackého dějinách 
vyzdvihováno jako vrchol českých dějin. V ob-
dobí protektorátu se název vrátil k původnímu 
Kostelnímu náměstí a ten zůstal v platnosti i po 
osvobození. Od roku 1963 užíváme na návrh 
komise místního výboru KSČ název náměstí 
Svobody. Původní název byl zrušen z důvodu 
spojitosti s katolickou církví, která byla komu-
nistickou mocí pronásledována.

Proměny názvu: Kirchenplatz  Kirchenplatz 
(1893)  Kostelní náměstí (1900)  náměstí 
Husovo (1918)  Kirchenplatz (1940)  Kos-
telní náměstí (1945)  náměstí Svobody (1963)

Ivana Kubíčková
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Budoucnost / Dmitrij Aleksejevič Gluchovskij
K2 – poslední klenot mé Koruny Himálaje / Radek Jaroš 

Ovečka Shaun: Obluda z močálu  / Martin Howard

Budoucnost 
Čtvrtý román velmi talen-
tovaného ruského autora 
D. A. Gluchovského. Ev-
ropa v budoucnosti roku 
2400. Od doby, co byla 
technickými prostředky 
poražena smrt, je celý kon-
tinent přelidněný a změnil 
se v gigantickou megapo-

lis tvořenou obytnými věžemi vypínajícími 
se vysoko do nebe. V těchto věžích panuje 
brutální řád: Rozmnožování je přísně regle-
mentováno, za dítě se platí ztrátou vlastního 
života. Ale kdo ještě potřebuje děti, když 
může být věčně mladý a zdravý?

K2 – poslední klenot mé Koruny Himálaje 
Radek Jaroš byl na dosah 
vrcholu K2 hned při své 
první expedici na tuto horu 
v roce 2001, kdy prostoupil 
Česenovým pilířem na její 
rameno. Tehdy se musel 
pro nečekanou změnu po-
časí vrátit z výšky 8 000 
m do základního tábora. 

I následující pokusy v letech 2003 a 2005 

zmařilo počasí. V roce 2007 se v základním 
táboře zranil a musel expedici ukončit. Při 
sestupu z vrcholu Annapurny v roce 2012 
utrpěl těžké omrzliny na nohou a v průběhu 
dalších dvou let podstoupil několik opera-
cí, při kterých mu byly amputovány články 
prstů na obou nohách. I přes tento handicap 
pokračoval v přípravách na výstup na svou 
poslední osmitisícovku, která mu chyběla  
k dosažení Koruny Himálaje.

Ovečka Shaun: Obluda z močálu  
Co se to ozývá za strašlivé 
zvuky? Najde ovčácký pes 
Bitzer spolu se svým stádem 
obludu? Nebo si najde oblu-
da je? Jednu temnou mlha-
vou noc se po Zadním Me-
chově plíží hladová obluda 
lačnící po něčem k snědku. 

Tedy on je to jen Bitzer a kručí mu v břiše, 
když kontroluje ovce a slepice. Ale co to? Co 
je to za skřeky, ze kterých se ovečkám rovná 
rouno? Není to další Shaunův šprým? Ane-
bo farmář cvičí na trombón? Ve tmě číhá 
cosi strašlivého... 
Oblíbený britský seriál pro děti knižně.

lf

1939: skácená lípa Svobody na náměstí Svobody

Modrá kočka se dvakrát změní v kinokavárnu
V kavárně Modrá kočka budou po dva 
únorové večery ke zhlédnutí flmy z mezi-
národního festivalu dokumentárních flmů 
o lidských právech Jeden svět, který je kaž- 
doročně pořádán nevládní neziskovou or-
ganizací Člověk v tísni. Přijměte pozvání na 
kávu a (nejen) flmový zákusek do kavárny 
Modrá kočka. Díky projektu Promítej i Ty!, 
který zapůjčuje flmy bezplatně, je vstup na 
oba flmy zdarma. 

H2Omx                                                     12. 2. v 18 hod.
(režie J. Cohen a L. Hagerman, Mexiko,  
82 min.) 

Mexico City, město obývané 22 miliony lidí, 
leží na místě někdejšího jezera. Tam, kde se 
v minulosti přirozeně shromažďovala voda, 
je jí dnes alarmující nedostatek a musí se za 
cenu velkých ztrát přivádět z okolních regi-
onů. Znečištěná odpadní voda z megapole 
pak v podobě nevábné řeky protéká venkov-
skými oblastmi, kde ji farmáři používají k za-
vlažování polí se zeleninou. Obtížná situace 
má ale řešení. Nadějný inženýrský projekt 
shromažďování dešťové vody organizace Isla 
Urbana je však teprve v začátcích. 
Znepokojivá flmová esej kombinuje odbor-

ný pohled s osobním svědectvím lidí, jichž 
se situace bezprostředně dotýká.

Anna v přední linii               24. 2. v 18 hod.
(režie Máša Novikova, Nizozemí, 78 min.)

Anna Politkovská, ruská novinářka týdení-
ku Novaja gazeta, jež se nebála otevřeně kri-
tizovat ruskou vládu za její postup ve válce 
v Čečensku, byla 7. října 2006 zavražděna. 
Neznámý vrah čtyřmi výstřely ukončil život 
ženy, která znamenala pro mnoho lidí nadě-
ji, že páchané zločiny nebudou přehlíženy  
a zapomenuty. 
Film vypráví poutavou dokumentární for-
mou novinářčin životní příběh. Režisérka 
Masha Novikova natáčela Politkovskou 
pravidelně od roku 2000, stejně jako její ko-
legy a přátele. Během opakovaných cest do 
Čečenska a rozhovorů v Moskvě, Beslanu  
a na dalších místech Ruské federace vznikla 
unikátní výpověď o nesmyslném konfliktu  
a osobní statečnosti ženy, která se nebála ří-
kat pravdu. 
Divák se díky výjimečným záběrům stává 
svědkem čečenské tragédie a je konfronto-
ván s těžko uvěřitelnými příběhy o zabíjení 
a zmizení nepohodlných osob. 

Kateřina Dočkalová



Voda je čerpána dál do usazovací nádr-
že. Tady zůstane 18 hodin, aby se mohly 
usadit nerozpuštěné látky. Ty tvoří tzv. 
primární kal. Stírací zařízení (v pravé čás-
ti snímku), které v nádrži zvolna rotuje, 
odstraňuje usazený kal ze dna i plovoucí 
nečistoty z hladiny.
Po obvodu nádrže je zabudován anoxický 
selektor (tj. zařízení, do kterého nemá 
přístup kyslík). Voda zbavená mechanic-
kých nečistot je v něm smíchána s vrat-
ným aktivním kalem. To je část kalu, kte-
rá se oddělí na závěr čisticího procesu od vyčištěné vody a projde pak regenerační nádrží. V aktivním kalu jsou 
obsaženy mikroorganismy, které se živí látkami, jež je třeba z vody odstranit. V regenerační nádrži jim chybí,  
a proto jsou při smíchání se znečištěnou vodou, která těchto látek obsahuje mnoho, připraveny je spotřebo-
vat. V anoxickém selektoru je takto za nepřítomnosti kyslíku odbourán fosfor.
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Přihnala se kanálem a odplula do řeky
A mezi tím prošla celým mechanismem čistírny odpadních vod. Voda.

Systémem kanálů byla 
znečištěná voda při-
vedena z domácností  
a průmyslu až na čistírnu 
odpadních vod. Šneková 
čerpadla (vlevo) ji vytlačí 
nahoru do česlovny. Je to 
jediné místo, kde voda ješ-
tě zapáchá, proto je v za-
střešené budově. Úkolem 
česlí (kovový pás vpravo) 
je zachytit předměty  

a hrubé nečistoty z vody, kterým se tady říká shrabky (např. plasty, 
kusy dřeva, papíry, ale třeba i občanka nebo lžíce). Vzadu je vidět 
kontejner, do kterého shrabky padají. Budou odvezeny na skládku.

MECHANICKÁ ČÁST ČISTÍRNY

Voda zbavená největších nečistot pokra-
čuje do vírového lapáku písku. (Na ČOV 
jsou dva.) Tady se, jak název napovídá, 
odstraňuje z vody písek, škvára atp. 
Lapák využívá odstředivých sil, díky kte-
rým písek klesá ke dnu a je odsát čerpa-
dlem zvaným mamutka. Také on skončí 
na skládce.

Pro někoho spláchnutím toalety všechno 
končí, pro jiného začíná. Voda je základ 
života. Proto ji, poněkud paradoxně, na 
jedné straně soustavně znečišťujeme, na 
druhé čím dál důkladněji čistíme.
Ve chvíli, kdy odpadní voda opouští vaši 
domácnost, stává se záležitostí Vodohos-
podářské společnosti Čerlinka. Ta od 
roku 1992 provozuje v Litovli vodovo-
dy, kanalizaci i čistírnu odpadních vod 
(dále ČOV). Síť kanálů se začala budovat 
v 80. letech. V současnosti je odkanali-
zována celá Litovel (kromě ulic Vítězné 
a Hrnčířské, kde by se měla kanalizace 
vybudovat nejspíš v roce 2017), Choře-
lice, Tři Dvory, Nasobůrky a od loňska  
i Víska, Unčovice, Rozvadovice, Březo-
vé a Chudobín (ten je napojen na ČOV  
v Sobáčově). V plánu je kanalizace  
v Myslechovicích a Haňovicích. 
Starší kanalizační síť byla vybudována 
jako gravitační. Tzn. že se zatrubnění po-
zvolna svažuje, takže voda z domácnosti 
odtéká samospádem až k nejbližší čer-
pací stanici (je jich 14). Zde je pozved-
nuta a pokračuje dalším kanálem k další 
čerpací stanici a tak pořád dál, až doteče  
k cílové ČOV. Úkolem velkých čerpacích 
stanic je navíc odlehčovat kanalizaci při 
silných deštích. V případě, že poměr 
splaškové a dešťové vody dosáhne 1:6, 
považuje se voda za natolik zředěnou, že 
se jí část může vypustit do toku. Sníží se 
tak hladina v přeplněné kanalizaci.
Protože se většina místních částí nachází 
na rovině, byla v roce 2015 vybudována 
nová kanalizace jako tlaková. Každý dům 
má svou malou čerpací stanici, která dá 
vodě impuls k pohybu, než se napojí na 
hlavní gravitační řad.
I do kanalizační sítě zasáhla moderní tech-
nika. Všude už jsou instalována čerpadla  
s automatickým řízením, která při zvýše-
né hladině začnou, je-li třeba, sama vodu 
čerpat. Krom toho je celá síť monitoro-
vána, její stav i funkčnost čerpadel může 
kontrolovat pracovník VHS na počítači.
Kanalizační řad svede splaškovou vodu 
až na ČOV (u bývalého lesního závodu).  
Litovelská čistírna patří k těm větším, je 
naprojektována pro 40 083 ekvivalent-
ních obyvatel. (U odpadní vody pocháze-
jící z průmyslu se totiž určuje, kolik prů-
měrných osob by jí vyprodukovalo dané 
množství.) Až se připojí i výše uvedené 
obce, kde dosud kanalizace není, bude 
její kapacita prakticky naplněna. Víc 
než 80 % odpadní vody přitom pochází 
z průmyslu (nejvíc z Orrera, významný 
je i pivovar, Veseta nebo sladovna). Ně-
které podniky (např. Alibona) mají ale 
čistírnu vlastní a na ČOV napojeny ne-
jsou. Je také běžné, že výrobny s velkým 
zatížením, které vodu odvádějí na ČOV, 
ji předtím samy předčistí.  
Nejen to mně (a tedy i vám) vysvětlili ře-
ditelka VHS Čerlinka Ing. Helena Stou-
pová a vedoucí kanalizací Michal Blažek.

 Za běžného provozu přiteče na ČOV 35 litrů odpad-
ní vody za sekundu. Při velkých srážkách to ale může 
být až 320 l/s.
 V období dešťů se přebytečné vody odvedou do 
dešťových zdrží, odkud se po skončení srážek přečer-
pají zpátky před čistírnu.

 V kanalizaci se už našla spousta nečekaných věcí. 
Trubku o průměru 40 cm ucpaly pecky ze švestek, 
když někdo do kanálu vylil zkažený kvas. Jindy pra-
covníci z kanálu vylovili dva kontejnery jablek. V jed-
nom čerpadle se objevil zaseknutý žufánek, v jiném 
dokonce kuna.

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 
A KANALIZACE



TÉMA MĚSÍCE / 11

CO DO ZÁCHODU A KANALIZACE NEPATŘÍ

 vlhčené kapesníčky z netkaných textilií
 dámské hygienické potřeby (vložky, tampony)
 vatové tyčinky 
 zbytky tuků
 obsah septiku a žumpy
 odpad vznikající při chovu dobytka (kejda...)

KAM S TÍM

 fritovací tuky a oleje z kuchyně
v uzavřené nádobě vyhodit do kontejneru na 
olej (v Litovli na 8 stanovištích) nebo do sběr-
ného dvora
 chemikálie a nebezpečné látky
(staré barvy, ředidla, čisticí prostředky, lepidla, 
obsah baterií, kyseliny, ropné látky aj.)
odevzdat ve sběrném dvoře 
 léky
odevzdat v lékárně
 hygienické potřeby
(vlhčené kapesníčky, papírové pleny, vložky, 
tampony, vatové tyčinky, kondomy...)
vyhodit do popelnice na směsný odpad
 zbytky potravin, odpad z kuch. drtičů
odložit do kontejneru na směsný odpad

MAPA ODPADU
Stanoviště všech kontejnerů na tříděný odpad 
najdete na www.litovel.eu pod přímým odka-
zem Mapa odpadu. V Litovli jsou kromě kontej-
nerů na papír, plast a sklo také kontejnery na 
nápojové kartony, použitý olej, kovy a elektro.

SBĚRNÝ DVŮR
Cholinská 1008, Litovel
provozní doba: út, čt, pá   9–12 a 12.45–16.30 
                              st   10.30–12 a 12.45–18
                              so   8–14

 

V oběhové aktivační nádrži probíhá 
proces nitrifikace, při kterém se amo-
niak oxidací mění na dusitany. To zaři-
zují opět mikroorganismy, které dusík 
v amonné formě spotřebovávají (aby 
mohly růst a rozmnožovat se) a pro-
dukují dusitany. K celému procesu je 
nezbytný kyslík (2 mg/l), který je do 
nádrže vháněn v podobě velmi jemných 
bublinek.

A po nitrifikaci přichází denit-
rifikace v denitrifikační nádrži. 
Voda je sem přečerpána, aby 
byly mikroorganismy připrave-
ny o kyslík a začaly místo něj 
dýchat dusičnany. Tím je pro-
měňují na elementární dusík, 
který v podobě plynu vyvěrá 
nad hladinu.

Vyčištěná voda 
odchází přes měři-
cí zařízení (vlevo) 

a blízko čistírny se vlévá do 
Moravy (vpravo). Za rok z ČOV 
odteče kolem 1 400 000 m3 vy-
čištěné vody. (Pro zajímavost: 
ČOV za každý m3 vypuštěné 
vody zaplatí státu 10 haléřů.)

Voda pak pokračuje do dosazovací nádrže (která je součástí 
nitrifikační nádrže, viz výše), kde konečně dochází k oddělení 
vody, jež byla zbavena všech závadných látek, a kalu. 

Nakolik je čištění vody efektivní, můžete srovnat na 
snímku vpravo. V první lahvi je voda tak, jak přitekla 
na ČOV, ve druhé voda z nitrifikační nádrže s usaze-
ným kalem a ve třetí vyčištěná voda odtékající z ČOV.

Neotvírejte kanál při povodni
Litovelská kanalizace je postavena tak, že 
může díky síti malých čerpacích stanic při 
povodni znatelně pomoct s odváděním 
vody. Když se např. v roce 2006 vylila Mo-
rava u Svatojánu, byla voda na Žerotínově 
ulici odvedena do kanalizace a za pomoci 
hasičů odčerpána v čerpací stanici na Nové 
ulici. Díky tomu byla tato část města ochrá-
něna.
Ale pozor! Kanalizace nemá neomezenou 
kapacitu! Pokud někdo při povodni ote-
vře poklop kanálu a doufá, že voda zmizí, 
dosáhne jen toho, že voda zaplní potrubí. 
A protože nemůže téct na čerpací stanici, 
vrací se a zaplavuje nemovitosti. Pracovníci 
VHS Čerlinka proto při podobných událos-
tech jistí víka kanálů betony.                         hk

Jak to vypadá v litovelském kanále? 
Jaká je procházka místní stokou?

Přečtěte si na straně 14.

 Největší metla ČOV jsou vlhčené ubrousky z ne-
tkaných textilií. Nemají vlastnosti toaletního papíru! 
Ve vodě se nerozloží ani neroztrhnou. Postupně se 
namotávají na čerpadlo, až ho ucpou. To se pak musí 
demontovat a nechat opravit. Takže odteď všichni 
víte – vlhčené ubrousky do koše, ne do záchodu!

 Pěkně zpracované video, které diváka provede ne-
jen celým procesem čištění vody, najdete na strán-
kách VHS Čerlinka www.cerlinka.cz.
 Japonský vědec Masaru Emoto zkoumal vlastnos-
ti a fotil krystaly různě znečištěné i čisté vody. Své 
závěry zveřejnil v zajímavé knize Skutečná síla vody.
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Městský klub Litovel 

 Předprodej: Turistické informační centrum při MK, nám. Př. Otakara 762, Litovel 
tel.: 585 150 499  nebo 775 339 098, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz

2
4. 1.–31. 3., prostory TIC při MK Litovel, PO–PÁ 8–17, SO 9–15 hodin,           
vstupné dobrovolné
SVĚT KULATÝCH  POHLEDNIC  výstava pohlednic z ČR a SR sběratele 
Petra Lindušky

út 2. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hodin, vstupné v předprodeji 100 Kč, 
na místě 150 Kč
DUO ADAMIS  Populární duo je hvězdou televize Šlágr. Jeho působení 
budou znát zejména senioři.

4.–29. 2., Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17, PÁ 8–13,  
SO 10–13 hodin
JINDŘICH BUXBAUM  výstava fotografií; vernisáž: středa 3. 2. v 17 hodin

ne 7. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 16 hodin, vstupné v předprodeji dospělí  
70 Kč, děti od 4 do 15 let 50 Kč, děti do 3 let zdarma
KRKONOŠSKÉ POHÁDKY  Divadelní zpracování legendárního večerníč-
ku. Tento pohádkový příběh milují děti kterékoliv generace.

st 10. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 8.15 hodin, vstupné: 40 Kč
R. U. R.  Divadlo Tramtarie přináší autorskou divadelní adaptaci slavného 
science fiction Karla Čapka pro děti ZŠ a SŠ, včetně veřejnosti.

čt 11. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hodin, vstupné v předprodeji 200 Kč, 
na místě 250 Kč
TRAVESTI SHOW KOČKY  Při jejich programu zábava zaručena. Pestré  
a okázalé kostýmy se snoubí s propracovanou choreografií a kultivovaným 
ostrovtipem moderátorských vstupů.

pá 12. 2., Koncertní sál MK Litovel, 19 hodin, vstupné: 80 Kč
SMETANOVO TRIO  Koncert v rámci KPH. Jitka Čechová – klavír, Jiří  
Vodička – housle, Jan Páleníček – violoncello.

pá 19. 2., Velký a Malý sál Záložny v Litovli, 20 hodin, vstupné v předprodeji 
120 Kč, na místě 170 Kč, zvýhodněné vstupné pro krojované návštěvníky
XXX. HANÁCKÉ BÁL  S programem Pochování basy. Hrají taneční skupina 
Fantastic band (Velký sál) a Hanácká môzêka (Malý sál), vystoupí Folklorní 
soubor Hanačka.

po 22. 2., Velký sál Záložny, 19 hodin, vstupné v předprodeji 300, 350 Kč,  
na místě +50 Kč
BRATŘI  EBENOVÉ – ČAS HOLIN  Koncert české hudební skupiny, kterou 
tvoří bratři Kryštof, Marek a David Ebenové. Jejich písně jsou proslavené 
jako sofistikovaný folk s vybroušenými texty, které přetékají krásnými slov-
ními hříčkami.

PŘIPRAVUJEME
  7. 3. DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ (divadlo Járy Cimrmana)
10. 3. SBOHEM, ZŮSTÁVÁM! (divadelní představení)
12. 3. PROGRES (znáte ze Šlágr TV)
18. 3. ATMO MUSIC (koncert)
25. 3. KAMELOT (koncert)
  5. 4. PETR KOLÁŘ (koncert)
23. 4. MICHAL HRŮZA (koncert)
   4. 5. VLADIMÍR HRON 50 (bavič a imitátor)
24. 5. FRAGILE (koncert s repertoárem skupiny Queen) 

Duo Adamis ve Šlágru i v Litovli
Adéla Suchá a Milan Suchý 
– už dvacet let jsou part-
neři. A to nejen jako man-
želé, ale i jako muzikanti. 
Pod uměleckým jménem 
Duo Adamis vystupují na 
celé řadě kulturních a spo-
lečenských akcí a v posled-
ní době patří mezi známé 
tváře TV Šlágr.
Poznali se v mládí v jedné 
kapele, z počátku se ani 
neměli rádi, ale postupem času 
se z nich stali partneři. Chvíli 
jezdili po akcích ve čtyřech, ale 
potom nastala krize kapel. Bylo 
málo práce, do toho se jim na-
rodila dcera, tak začali vystupo-

vat jen ve dvou a to se jim daří 
dodnes.
Zveme všechny příznivce TV 
Šlágr, aby si přišli poslechnout 
Duo Adamis 2. února v 19 hod. 
do Velkého sálu Záložny.           MK

Travesti show Kočky Praha
Travesti show Kočky Pra-
ha oslavila v  roce 2015  již 
své 13. narozeniny!  Za tuto 
dobu  si krom České repub-
liky vybudovala renomé také  
v Německu, Rakousku, Francii  
a Polsku, odkud si její členové 

přivezli několik mezinárod-
ních ocenění. Největší přízni 
se však těší  v sálech ČR. Tu-
zemské a slovenské publikum 
baví pravidelně na klubových, 
divadelních i venkovních scé-
nách. Vidět ji můžete i v televi-
zi v zábavných pořadech. 
I díky neutuchajícímu zájmu  
o nová představení lze v sou-
časné době  považovat Travesti 
show Kočky Praha za jednu  
z předních a uznávaných sku-
pin v oboru. Pestré a okázalé 

kostýmy se snoubí s pro-
pracovanou choreografí  
a kultivovaným ostrovtipem 
moderátorských vstupů. 
Zváni jsou všichni fanoušci 

humoru a dobré zábavy. 
S Travesti show Kočky Praha 

se pobavíte 11. února 
v 19 hodin ve Velkém 
sále Záložny.            MK

Krakonoš vs. Trautenberk živě
Krkonošské 

p o h á d -
ky byly 
a stále 
jsou nej-
obl íb e-
n ě j š í m 

večerníč-
kem. Je vi-

dět, že děti každé generace mi-
lují prostý pohádkový příběh, 
kde spravedlivý Krakonoš vždy 
nachytá nadutého a vychytra-
lého pána Trautenberka. Kuba, 
Anče a hajný jsou hrdinové, 
kterým děti vždy drží palce.  
A všichni se pak radují, že nad-
přirozená síla, kterou předsta-
vuje pán hor Krakonoš, se po-

staví na stranu těch, kterým je 
ubližováno.
Autorka Krkonošských pohádek 
Božena Šimková byla po diva-
delní premiéře doslova nadšená. 
I odborná kritika se o předsta-
vení vyjádřila velmi pozitivně.
Krkonošské pohádky uvádíme 
nyní v nové verzi s původní 
hudbou proslulého hudebního 
skladatele prof. Vadima Petrova.
Malebná scéna, oduševnělá 
hudba, chytrý a vtipný text, vy-
nikající herecké výkony. Tato 
konstelace je zárukou spokoje-
nosti diváků. Přijďte se o tom 
přesvědčit s vašimi dětmi v ne-
děli 7. února v 16 hodin do Vel-
kého sálu Záložny v Litovli.  MK
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Litovelsko – region lemovaný 
chráněnou krajinnou oblastí, 
Bouzovskou vrchovinou a rovi-
natou Hanou. Stačí vejít do ote-
vřené krajiny a dívat se kolem 
sebe. Některými stezkami pro-
cházely už celé generace před 
námi, jiné jsou nové, skoro ne-
známé. Tyhle řádky jsou vlastně 
dveřmi otevřenými dokořán.  
Sledujte popis stezek a pak jděte 
a objevujte. O devíti naučných 

stezkách, na kterých jsou umís-
těny tabule s informacemi, vydal 
Mikroregion Litovelsko papíro-
vé skládačky s mapami.

Naučná stezka Terezské údolí
Terezské údolí získalo název 
podle pověsti o nebohé dívči-
ně Terezce, kdysi nespraved-
livě vězněné v tvrzi panského 
Dolního zámku v Náměšti na 
Hané, později změněného na 

pivovarskou sla-
dovnu. Podle jiné 
pověsti dostalo 
údolí i studán-
ka v něm název 
po Terezii Kin-
ské, která vedla 
panství na konci  
19. století. Krás-
ně o Terezském 
údolí vypráví ná-
měšťský rodák, 
herec Ladislav 
Lakomý. Narodil 
se přímo v 1. pa-

tře nynější radnice a Náměšť na 
Hané miloval. Jeho podmanivý 
hlas provází půlhodinový doku-
ment o Terezském údolí, který 
možná pojmenoval osobně pan 
herec – Dívejte se srdcem. Film 
je dostupný na internetu, mimo 
jiné i na webu Mikroregionu Li-
tovelsko.
Naučná stezka vede malebným 
údolím podél řeky Šumice až do 
7 km vzdáleného Laškova. Ta-
bule na trase informují o mnoha 
druzích vzácných chráněných 
rostlin, o mokřadech a prame-
nech. I pověstí, které jsou s Te-
rezským údolím spojovány, je na 
tabulích několik: o mysliveckém 
mládenci, o místě zvaném U Za-
bitého, o samotě s názvem Rů-
žový mlýn a další. 
Nad údolím se zdvihá skalnatý 
ostroh Rmíz. Jeho plochý vrchol 
byl roku 1988 důkladně pro-
zkoumán archeology. Zjistili, že 
ve 2. polovině 4. tisíciletí př. n. l. 
zde existovalo sídliště lidí nálev-

kových pohárů. Zachovaly se po 
nich valy opevnění území. 
Laškovský zámek, který lze ob-
divovat na samém konci údolí, 
byl do barokní podoby přesta-
věn roku 1693. Významnou 
událost z roku 1887 připomíná 
deska na nádvoří zámku. Po vel-
ké přestavbě do dnešní podoby 
zde přenocoval sám císař Fran-
tišek Josef I. se svou družinou. 

Jak se k naučné stezce Terezské 
údolí dostat? Autem z Litovle do 
Náměště na Hané, kde je parko-
viště, je to 13 km. Do Náměš- 
tě na Hané je možné cestovat  
z Litovle i vlakem. Úvodní tabu-
le naučné stezky Terezské údolí 
jsou dvě, jedna u samoobsluhy  
a druhá u zámku. Naučná stezka 
je dlouhá 7 km a zpět je nejlepší 
vydat se stejnou cestou. Stačí jen 
jít a dívat se srdcem. 
O naučných stezkách budeme 
psát i v dalších Litovelských no-
vinách.                       Eva Vaňková

Naučné stezky na Litovelsku (3) NS TEREZSKÉ ÚDOLÍ

NA KARNEVAL DO UNČOVIC
ne 28. 2. ve 14 hodin, sokolovna 

Mateřská škola Unčovice pořádá již 
tradiční dětský karneval. Hosty čeká 
zábavný program s agenturou Lena. 
Vstupné je dobrovolné. Připravena 
bude bohatá tombola, občerstvení, 
zákusky...

NA DĚTSKÝ BAZÁREK DO UNČOVIC
so 20. 2. v 8.30–13 hod., sál KD

Zveme vás k nákupu a prodeji dět-
ského oblečení, obuvi, hraček atd. 
Poplatek za prodejní místo je 50 Kč  
(v případě osobního prodeje) nebo 
100 Kč (pokud dáte věci k prodeji). 
Rezervace prodejního místa je nutná 
na: uncovice-bazarek@seznam.cz.

NA AKCE V KAVÁRNĚ MODRÁ KOČKA
 so 30. 1. ve 14 hod.
přednáška Antonie Krzemieňové (au-
torky knih Síla myšlenky) Co je to psy-
chosomatika a v čem může pomoci
 so 6. 2. v 10 hod.
duchovní přednáška Blanky Čejkové  
o kvantovém léčení, individuální kon-
zultace po celý víkend
 ne 21. 2. v 9.30 hod.
úplňková meditace se Zlatou Vesel-
skou podle Mirandy Gray

Smetanovo trio bylo založeno  
v roce 1934 legendárním čes-
kým klavíristou Josefem Pále-
níčkem. Patří k nejprestižnějším 
českým souborům současnosti. 
Nynější  členové ve své inter-
pretaci navazují na ideál, který 
vytvořili jejich předchůdci, ale 
i další významné sólové osob-
nosti interpretačního umění 
20. století, které se setkávaly na 
poli komorní hudby (Oistrach, 
Rostropovič, Richter; Stern, 
Rose, Istomin).
I dnešní členové Smetanova tria 
– významní čeští sólisté – doka-
zují, že základním předpokla-
dem úspěchu každého kvalit-
ního tria je dokonalá sólistická 
vybavenost hráčů. Na žádost 
pořadatelů čas od času kom-
binují svá triová vystoupení se 
sólovými skladbami, tak jak to 
odpovídá původní slavné tradi-
ci této komorní formace.
Cesta Smetanova tria je v po-
slední době lemována mimo-
řádnými úspěchy. Je pravidel-
ným hostem významných pódií 
doma i v zahraničí. 
Jitku Čechovou (klavír), Jiřího 
Vodičku (housle) a Jana Pále-
níčka (violoncello) můžete sly-
šet v pátek 12. února v 19 hodin  
v Koncertním sále Městského 
klubu v Litovli.                          MK

Smetanovo trio

Bratři Ebenové představují jednu 
z originálních hudebních sku-
pin na české scéně. V roce 2014 
vydali nové album Čas holin  
a zároveň jím oslavili 30 let od 
vydání prvního alba Malé písně 
do tmy (1984). 
V době vydání alba Malé písně 
do tmy působila kapela jako bra-
trské trio a byla na české hudeb-
ní scéně svým přístupem zcela 
ojedinělá. Synové významného 
hudebního skladatele Petra Ebe-
na (1929–2007) dostali klasické 
hudební vzdělání, zároveň však 
vstřebávali vlivy moderní fol-
kové, jazzové a rockové muziky. 
Svou schopností čerpat ze všech 
těchto zdrojů a uměním pou-
žívat různé neobvyklé hudební 
nástroje vznikl absolutně netra-
diční, na české scéně nenapodo-
bitelný „ebenovský zvuk“. Navíc 
ve spojení s výjimečnými texty 
Marka jsou Bratři Ebenové pro 

folkovou scénu zjevením.
Kromě tria bratří Ebenových, 
tedy Marka, Kryštofa a Davida, 
tvoří kapelu rytmika působící 
mimo jiné v kapele ETC Vladi-
míra Mišíka – Jiří Veselý (baso-
vá kytara, akordeon), Jiří Zelen-
ka (bicí, perkuse) a Pavel Skála 
(akustické a elektrické kytary). 
Kapelu dnes již neodlučně dopl-
ňuje vynikající jazzový kontra-
basista Jaromír Honzák. 
Bratři Ebenové s kapelou zavíta-
jí do Litovle v pondělí 22. února 
v 19 hodin do Velkého sálu Zá-
ložny.                                        MK

V čase holin zahrají bratři Ebenové

 HANÁCKÉ BENÁTKY 2016
11. června

Do 31. března zvýhodněné vstupné 130 Kč!

Tři se
stry

Legendy se vrací

Happy to meet

Doga De Bill Heads

Nebe

Miro Šmajda
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CHODIT KANÁLEM
(aneb ještě k tématu měsíce)

Pomysleli jste si někdy o sobě (nedejbože  
o někom jiném), že byste nejradši chodili ka-
nálem? Tak to máte docela náročné požadavky. 
Naprostá většina litovelských kanálů jsou totiž 
trubky, do kterých se člověk zkrátka nevejde. 
Jedna výjimka by se však našla. Na dobrodruž-
né filmy z londýnského podzemí nebo útočiště 
zmutovaných želv ninja však zapomeňte.
Část chořelické kanalizace byla v 80. letech 
naprojektovaná tak, aby pojala množství od-
padních vod z pivovaru. Ačkoli tomuto účelu 
vlastně neslouží, zůstaly jí rozměry dostatečné 
pro splnění mého přání – projít se kanálem.
Jeden ze dvou mých průvodců z VHS Čerlinka 
odklápí krumpáčem víko kanálu. Díváme se do 
černé díry, pod námi zurčí voda. Teprve teď zjiš-
ťuju, že kromě gumáků a baterky jsem si měla 
vzít i rukavice. Takže to bude doslova na vlastní 
kůži. Kovové šprušle, po kterých sešplháváme 
do podzemí, jsou nejen rezavé, ale i pokryté 
nánosy špíny. Kalná voda obtéká moje kotníky 
a proudí k čerpací stanici. Tady je to, co pro vás 
navždy zmizelo, jenže nepřestalo existovat. Váš 
toaletní papír uhání kolem mého gumáku, vaše 
vlhčené ubrousky tady marně doufají, že se 
samy rozpadnou, vaše... Naštěstí je tady tma, 
svítíme si baterkami, takže to hnědé smrduté, 
co mi ulpělo na oblečení, uvidím až venku.
Není to pohodlná procházka. Šachta má na 
výšku nejvýš 1,4 metru, takže se posunujeme 
v předklonu. V místech, kde se neusadil štěrk 
a další sediment, to docela klouže. Na zdech 
si prohlížím rysku, kterou tu nechaly proteklé 
vody. Jít tudy za dešťů, sahají mi tak do pasu. 
Ve chvíli, kdy mě tahle cesta přestává bavit, 
uslyším zvuk vodopádu. Poetika ve stoce. Na-
proti vstupnímu otvoru, kterým vylezeme ven, 
se z přítokového ramene řinou proudy na po-
hled čisté dešťové vody. A pak realita ve stoce. 
Hromady ztuhlého použitého tuku, který měl 
být vytříděn a ekologicky zlikvidován. Místo 
toho si dal někdo práci, aby odklopil těžké víko 
kanálu a všechno vychrstl sem. Abychom vy-
lezli na další špinavý kovový žebřík, musíme do 
té šedivé hromady stoupnout.
Má cesta kanálem měřila asi jen 200 metrů. 
Ale nemyslím, že bych se na dalším kilometru 
poučila víc. Nejhorší není ani smrad, ani špína  
– i když obojí je v očekávané míře přítomné. 
Nejhorší je pocit, že se nemůžu postavit a že 
jako malý skrčenec budu muset urazit další 
desítky metrů. Pamatujte na to, až zas někdy 
budete mít pocit, že byste měli chodit kanály.

Závěrem děkuji svým obětavým průvodcům  
z VHS Čerlinka, Ing. Heleně Stoupové a Michalu 
Blažkovi, kteří se mnou bez přemlouvání vlezli 
do nepříliš vábné stoky a z cesty kanálem udě-
lali zajímavou exkurzi.                                                         hk

PS: Abych nezapomněla – potkani tam nejsou.

Na Základní škole Litovel v Jungmanno-
vě ulici se učí anglický jazyk od prvního 
ročníku. Snažíme se našim žákům ukázat 
důležitost znalosti cizího jazyka při každé 
příležitosti (Projekt Comenius – spoluprá-
ce se školami v Turecku, Německu a Ang-
lii, Výzva č. 56, při které se dostalo 40 dětí 
na týden do Londýna i s výukou angličtiny,  
E-Twinning).
Jedna z nich přišla od Martina Moliše, kte-
rý se díky studentské organizaci AIESEC 
dostal na Krásný ostrov, jak v 16. století 
pojmenovali Portugalci Tchaj-wan. Působil 
zde po dobu šesti týdnů na Základní škole  
v Taoyuan jako učitel angličtiny. Předal nám 
kontakt na zdejší školu a její paní ředitel-
ku a spolupráce mohla začít. Po prvních  
e-mailech učitelek B. Slovákové a K. Bendo-
vé s pedagogy tamní školy přišla řada i na 
žáky ze čtvrtých, pátých a šestých ročníků. 
Protože se blížily Vánoce, žáci pro své nové 
kamarády vyrobili vánoční přání, která jim 
na Tchaj-wan poslali. Po vánočních prázd-

ninách i na ně čekal balíček s dopisy. S nad-
šením se vrhli na psaní odpovědí. 
A jak bude naše spolupráce pokračovat?  
V současné době jsou na Tchaj-wanu zimní 
prázdniny. Po návratu tchajwanských dětí 
do školy nás čeká videochat, při kterém si 
naši žáci budou moci vyzkoušet mluvit an-
glicky, seznámí se dětmi, se kterými si dopi-
sují, a představí naši školu. Více zatím pro-
zrazovat nebudeme.      Mgr. Kamila Bendová

Chutné jíd-
lo dokáže 
nám všem 
dodat ener-
gii a často 
i zvednout 
náladu. Ne 
vždy však 

máme čas si nachystat třeba svačinu do 
školy a sáček brambůrků opravdu není to 
pravé. Proto se rozhodli zaměstnanci naší 
školní jídelny, že od ledna budou připra-
vovat také zdravé svačinky, které si mohou 
objednat všichni žáci školy.
Nabídku svačin najdou děti v jídelníčku. 
Pak si vyberou, který den si svačinku ob-
jednají. To mohou učinit např. přes inter-
net, nejpozději jeden pracovní den předem. 
Platí se společně s obědy. Pak už zbývá 
jen vyzvednout si připravené občerstvení  
v průběhu velké přestávky (9.45–10.05 hod.)  
v malé jídelně, kde si mohou žáci také v kli-
du odpočinout a pochutnat si.
Cena jedné svačinky je 15 Kč.

Jitka Tejkalová, vedoucí školní jídelny
ZŠ Litovel, Vítězná 1250

Gymnáziu Jana Opletala se podařilo získat 
dotaci z operačního programu OP Vzdělá-
vání pro konkurenceschopnost (Zvyšování 
čtenářských a jazykových dovedností). Pro-
jekt byl realizován 1. 7.–31. 12. 2015 a zamě-
řen byl na rozvíjení čtenářské gramotnosti 
prostřednictvím takzvaných čtenářských 
dílen a podporu výuky cizích jazyků formou 
zahraničních jazykově-vzdělávacích pobytů 
pro žáky. 
Ze získaných fnančních prostředků se f-
nancoval nákup knih, s nimiž žáci následně 
pracovali ve výuce. V diskusi nad přečteným 

dílem žáci rozvíjeli svou schopnost porozu-
mět uměleckému textu a prohlubovali si 
znalosti jazykových a literárních prostředků, 
které přispívají ke kvalitě literárního díla.
Díky dotacím se také ve dnech 5.–10. října 
podařilo uskutečnit jazykově-vzdělávací 
pobyt v Londýně, který byl určen žákům 
maturitních ročníků. Pobyt zahrnoval výu-
ku anglického jazyka ve škole Twin Group 
Greenwich a poznávání londýnských pamě-
tihodností. Zajímavým zážitkem byla také 
návštěva legendárního muzikálu Les Misé-
rables.                         Jiří Kaňák, Lucie Babišová

Proč se učit angličtinu? Děti z Jungmanky to vědí

Zvyšování čtenářských a jazykových dovedností na GJO

Pohodové přestávky se svačinkou z jídelny
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

NA GYMNÁZIUM JANA OPLETALA

 Termín pro odevzdávání přihlášek: do 15. 3. 
 Řádné termíny konání jednotných testů:
    15. 4. (čtyřleté studium)
    18. 4. (osmileté studium)
 Náhradní termín konání jednotných testů:
    13. 5. (pro obě studia)
 Výsledné pořadí uchazečů bude zveřejněno 
nejdříve 21. 4. pro čtyřleté a 22. 4. pro osmi-
leté studium, pro náhradní termín testů 19. 5.

Doporučujeme průběžně sledovat také webové 
stránky Centra pro zjišťování výsledků vzdělává-
ní www.cermat.cz, které je pověřeno organizací 
vyhlášeného ověřování. Již nyní zde naleznete 
informace k testům z matematiky a českého ja-
zyka pro 9. i 5. třídu ZŠ. Ilustrační testy (upozor-
ňujeme, že se nejedná o tzv. testy Scio) budou 
zveřejněny od 8. 2. na webu Centra.
Přihlášky mají být podávány na tiskopisu, který 
naleznete na www.gjo.cz i na www.cermat.cz.
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Školení nových rybářů

Sportovní pozvánky

FLORBAL
 7. 2. v 8 hodin
dorostenci – FbC Asper Šumperk
 7. 2. v 11.45 hodin
dorostenci - FBC Mohelnice

HÁZENÁ
 13. 2. v 9 hodin
Zimní pohár starších dorostenců v Litovli
 13. 2. v 17 hodin
muži extraliga – HCB OKD Karviná 
 14. 2. v 16 hodin
muži B – MHK Karviná 
 20. 2. ve 13 hodin
mladší dorost – Sokol Centrum Haná 
 20. 2. v 15 hodin
starší dorost – Sokol II Prostějov 
 21. 2. v 16 hodin
muži B – Cement Hranice B
 27. 2. v 17 hodin
muži extraliga – HC Dukla Praha 

Vážení čtenáři, a zvláště zájemci o rybaření, 
Český rybářský svaz, místní organizace Lito-
vel (ČRS MO Litovel), plánuje v měsíci úno-
ru realizovat školení nových členů – nových 
rybářů. Noví adepti rybářského sportu na 
něm budou seznámeni se základy biologie 
ryb, základy rybolovných technik a taktéž 
s nezbytným minimem související právní 
úpravy výkonu rybářského práva v ČR, tedy 
především se zákonem o rybářství a jeho 
prováděcí vyhláškou. Školení bude zakonče-
no zkouškou, jejíž úspěšné složení je nezbyt-
né pro možnost vydání státního rybářského 
lístku a povolenky k rybolovu. 
Školení nových členů proběhne ve dnech 
13. a 14. února (sobota + neděle), vždy od 
8 hodin v sídle ČRS MO Litovel (Palackého 
29, Litovel). Zkoušky jsou plánovány na so-
botu 27. února od 8 hodin tamtéž. 
Přihlášku za člena ČRS MO Litovel je mož-
no získat buď již nyní osobně v sídle MO 
Litovel (v úředních hodinách), v prodej-
ně rybářských potřeb na ulici Nasobůrské 
anebo prostřednictvím webových stránek 
naší organizace, kde naleznete i rozpis na-
šich úředních hodin (www.crslitovel.cz). 
Po vyplnění je přihlášku nutno doručit do 
schránky v sídle ČRS MO Litovel. Přihlá-
šení zájemci budou ještě v předstihu vy-
rozuměni o termínu školení. Ti, kdož do 

zahájení školení ne-
stihnou přihlášku 

podat, mohou 
tak učinit pří-
mo na místě 
před začátkem 
školení.

O. Dočkal, 
P. Machala 

ČRS MO Litovel

Během listopadu a prosince se děti ze školní 
družiny ZŠ Vítězná zapojily do celorepubli-
kové soutěže Fit svačinka, kterou vyhlásila 
společnost Laktea, o. p. s. Cílem bylo vy-
myslet, připravit a zdokumentovat přípra-
vu zdravé svačinky, která musela splňovat 
určitá kritéria – využití dostupných potra-
vin pěstovaných v našich podmínkách, ne-
náročnost přípravy a hlavně vyrovnanost 
všech živin a vitamínů v hotové svačině.  
S výběrem nám pomáhali i rodiče, kteří po-
sílali své vyzkoušené recepty. 
Děti z družiny, s kterými pravidelně chodím 
vařit do školní kuchyňky, musely nejdříve 
potraviny zpracovat, ochutit, naaranžovat 
do misek a připravit do svačinových boxů. 
Celý pracovní postup měly za úkol foto-
grafcky zdokumentovat, popsat a vysvětlit, 
jaké vitamíny a důležité živiny obsahují jed-
notlivé potraviny.
Po odeslání veškeré dokumentace už děti 
jen čekaly, jak dopadnou. Ke konci prosin-
ce jsme měli velký důvod k oslavám. Porotu 
složenou z řad dietologů, lékařů a odborní-

ků na zdravou výživu nakonec za-
ujala naše svačinka s názvem salát  
z červené řepy s brokolicí a tuňá-
kem. Vyhlašovatel soutěže ji tedy 
vybral jako vítěznou a děti z dru-
žiny získaly výhru 10 000 Kč v ho-
tovosti. Použijeme ji na společný 
výlet, sadu pomůcek do školní ku-
chyňky v hodnotě 5 000 Kč a sadu 
her od společnosti Sparkys v hod-
notě 2 000 Kč.

Tímto blahopřeji dětem k jejich ši-
kovnosti a zručnosti. Nesmím zapomenout 
ani na rodiče, kteří nás podpořili, zejména 
paní Vepřekovou.

Alena Píchalová Černá, vychovatelka ŠD

Úspěch školní družiny v soutěži Fit svačinka

SALÁT Z ŘEPY S BROKOLICÍ A TUŇÁKEM

1 uvařená červená řepa (140 g)
1 brokolice (250 g )
1 plechovka drceného tuňáka ve vl. šťávě (130 g)
šťáva z ½ citronu
sůl podle chuti

Uvařenou, očištěnou a vychladlou řepu nastrou-
háme na větším struhadle a v míse ji lehce promí-
cháme s krátce vařenou brokolicí nalámanou na 
menší kousky. Do základu vyklopíme plechovku 
drceného tuňáka, přidáme šťávu z citronu a pod- 
le chuti lehce osolíme. Ještě jednou lehce promí-
cháme. Takto připravený salát již rozdělíme do 
misek a můžeme jen popřát dobrou chuť. 

Získali jsme titul Zelená škola Ol. kraje 
Na základě komplexní environmentální vý-
chovy, kterou naše škola dlouhodobě reali-
zuje, se nám podařilo v jubilejním desátém 
ročníku ekologické soutěže Zelená škola 
Olomouckého kraje tento titul získat. Za 
splnění kritérií nám byl titul udělen do červ-
na 2017. Součástí ocenění je i fnanční dota-
ce, kterou jsme využili na nákup pomůcek 
pro výuku přírodopisu pro žáky 2. stupně. 

Obhájili jsme potřetí titul Ekoškola 
Od září letošního školního roku začali žáci  
a učitelé pracovat na obhajobě titulu Eko-
škola. Na základě auditu z prosince 2015 
jsme mezinárodní titul obhájili, a tudíž ho 
získali již potřetí, tentokrát s platností na 
čtyři roky. Poděkování patří především 
členům Ekotýmu školy, jehož zástupci se  
v červnu zúčastní slavnostního předání titu-
lu v Praze.                        Mgr. Ivona Smrčková

ZŠ Vítězná se již tradičně účastní celostátní 
on-line soutěže Bobřík informatiky. V letoš-
ním roce žák naší školy Tomáš Němeček ze 

7. B dosáhl nejvyššího možného výsledku,  
a to plných 240 bodů. Získal tak první místo 
v této republikové soutěži. Díky tomu pře-
vzal diplom z katedry informatiky Pedago-
gické fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích.
Letos měla naše škola 23 úspěšných řešite-
lů v oblasti Mini, Benjamin a Kadet. A co  
v soutěži žáci řeší? Úlohy z oblasti infor-
mační technologie v každodenním životě, 
programování a algoritmizace. Soutěž tré-
nuje u žáků porozumění informacím, řešení 
problémů i praktických technických otázek.
Všem úspěšným řešitelům a vítězi Tomáši 
Němečkovi k výsledkům blahopřejeme!
RNDr. Miroslava Černá, vyučující informatiky 

Ekozprávičky z Jungmanky

1. místo v celostátní soutěži Bobřík informatiky



Mateřské centrum Rybička
HOKUSY A POKUSY S IVOU
čtvrtek 4. 2. od 16 do 17 hodin
 Kroužek jednoduchých přírodovědných pokusů.
MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI
neděle 7. 2. od 14 hodin, Nasobůrky
 Zveme rodiče s dětmi a tříkrálové koledníky. Jsou připraveny soutěže, hry, tombola, 
občerstvení. Vstupné dobrovolné.
přednáška KOMUNIKACE V MANŽELSTVÍ
čtvrtek 11. 2. od 16.30 hodin
 V rámci Národního týdne manželství – Manželství není jen kus papíru. Základem 
zdravého vztahu je dobrá komunikace. Jde o více než sdílení informací. Co nám v tom 
může bránit? Jak se můžeme zdokonalit? Lektor: Ing. P. Mečkovský, M.A. Cena: 100 Kč. 
Hlídání dětí zajištěno, cena hlídání je 20 Kč/dítě.
  
1. 2. dopoledne je MC z technických důvodů zavřeno.
Z důvodu dovolené bude MC zavřeno také 15.–17. 2.   

PŘIPRAVUJEME LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
1. 8.–5. 8.
Bob a Bobek; pro děti od 4  do 6 let; denně 7–16 hodin
8. 8.–12. 8.
S Willym Fogem kolem světa; pro děti od 5 do 8 let; denně 7–18 hodin
15. 8.–19. 8.
Indiáni; pro děti od 4 do 6 let; denně 7–16 hodin

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
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Seznam lékařů v Litovli
V průběhu minulého roku došlo 
k několika změnám v praxi lito-
velských lékařů a některé změny 
nás čekají ještě tento rok. Proto 
jsme se rozhodli vydat nový, 
aktualizovaný seznam lékařů  
v Litovli, jímž se loňský seznam 
stává neplatným.

Na podzim 2015 byl otevřen lé-
kařský dům v zrekonstruované 
budově bývalého plicního od-
dělení na Vítězné ulici (v sezna-
mu označeno jako Vítězná 183). 
Přestěhovala se do něj ordinace 
diabetologie a revmatologie, je 
zde ordinace nefrologie i nutrič-
ní poradna. V průběhu ledna 
přibyla ortopedická ambulan-
ce. Prozatím ordinuje pouze 
MUDr. Tkatchik, MUDr. Baci-
ak by měl v Litovli začít působit 
nejspíš od dubna. Na červen je 
naplánováno ještě otevření gy-
nekologické ambulance.

Poté, co na jaře zemřel MUDr. 
Ivo Pospíšil, došlo k nutným 
změnám v jeho ambulanci inter-
ního lékařství. Na základě roz-
hodnutí odboru zdravotnictví 
Krajského úřadu Olomouckého 
kraje, zdravotních pojišťoven 
a následně Rady města Litovel 

zůstala původní ordinace na po-
liklinice v 1. patře, je zachována 
stejná pracovní doba, stejné te-
lefonní číslo (585 344 061), pů-
sobí v ní stejná zdravotní sestra 
paní Moťková.
Protože MUDr. Pospíšil posky-
toval multioborovou péči, bylo 
nutno k zachování všech oborů  
v této ordinaci zajistit atestova-
né odborníky pro každý z nich. 
Jsou to MUDr. Ladislava Fryšá-
ková ze III. interní kliniky FN 
Olomouc (vnitřní lékařství se 
zaměřením na endokrinologii, 
revmatologie), MUDr. Rada-
na Syslová, vedoucí diabetolog 
Vojenské nemocnice Olomouc 
(diabetologie, endokrinologie, 
vnitřní lékařství) a MUDr. Pet-
ra Mašková, Ph.D. (kardiologie, 
vnitřní lékařství). 
Platí zde nový systém předepi-
sování léků. Lékařky léky pře-
depisují po předložení přesného 
seznamu či výstřižků z krabiček 
a předložení zdrav. průkazky,  
a to do druhého dne. Po domlu-
vě lze léky předepsat v jeden den, 
ovšem v závislosti na momen-
tální situaci v ordinaci je potře-
ba počítat s delším čekáním. Te-
lefonické objednávání receptů 
bylo zrušeno.                              red.

 
Dům dětí a mládeže Litovel

6. února  Jednodenní lyžařský zájezd na Slovensko 
     Děti, tátové a mámy, vezměte lyže, pojeďte s námi! Lyžařský zájezd do  
    střediska Jasná – Chopok sever na Slovensku. Cena 690 Kč za osobu 
       zahrnuje dopravu a průvodce. 
       Místo a čas odjezdu: autobusové nádraží – točna, 5.30 hod. 
        Info Monika Pospíšilová: 720 995 102, pospisilova@ddmlitovel.cz
12. února  Litovelský skřivánek / Staroměstské náměstí (13.00)
       DDM Litovel pořádá pěveckou soutěž pro školy. Přijďte se na děti podívat! 
       Vstup zdarma. 
        Info Jana Čekelová: 775 550 963, j.cekelova@ddmlitovel.cz
13. února  Já, písnička / Staroměstské náměstí (9.00)
        Setkání nazvané Já, písnička aneb Hudební nástroje trochu jinak je určeno  
       pro malé i velké. Podíváme se na hudbu a písničku trochu jinak, vyrobíme  
          si vlastní hudební nástroje, společně si zazpíváme a zahrajeme. Účastnický  
       poplatek je 20 Kč. Je třeba přihlásit se  předem. 
        Info Bc. Eva Mariánková: 739 655 803, mariankova@ddmlitovel.cz
15.–19. února  Jarní prázdniny s DDM
     DDM Litovel nabízí příměstský tábor plný výletů, tvoření a zábavy. Cena  
       je 1 590 Kč. 
        Info Monika Pospíšilová: 720 995 102, pospisilova@ddmlitovel.cz .
15. února  Hrátky s látkou a papírem / Komenského ulice (10.00)
    Tvoření pro děti od 7 let. Děti si vyrobí papírové modely, které ozdobí  
       látkou. S sebou: pastelky, nůžky, lepidlo, špetku šikovnosti a chuť si hrát.  
       Účastnický poplatek: 10 Kč. Přihlášky nejlépe předem v kanceláři DDM. 
        Info Miroslava Grulichová: 775 550 961, grulichova@ddmlitovel.cz 
16. února  Návštěva VIDA! Science centrum v Brně
         Výlet do brněnského světa techniky o jarních prázdninách. Cena: 500 Kč za  
          osobu zahrnuje dopravu a vstupné. Místo a čas srazu účastníků: nádraží ČD  
       Litovel město v 6.20 hod., návrat v odpoledních hodinách. 
        Info Ing. Pavel Sova: 775 550 964, p.sova@ddmlitovel.cz
16. února  Maškarní karneval / Staroměstské náměstí (15.00)
       DDM Litovel pořádá pro děti navštěvující zájmové kroužky DDM maškarní  
       karneval. Vstupné je 20 Kč. 
        Info Hedvika Weberová, DiS.: 775 550 962, weberova@ddmlitovel.cz 
18. února  Den otevřených dveří Minizoo / Komenského ulice (9.00)
       Přijďte prožít příjemné dopoledne s našimi zvířátky! 
        Info Ing. Pavel Sova: 775 550 964, p.sova@ddmlitovel.cz

tel. 585 342 448, e-mail: ddm@ddmlitovel.cz, www.ddmlitovel.cz
Komenského ulice 719/6                                              Staroměstské náměstí 182/5

V předvánočním čase probíhaly 
v OC Šantovka v Olomouci ad-
ventní koncerty a přehlídky vy-
stoupení žáků škol a zájmových 
kroužků. V neděli 20. 12. zde 
také vystoupili žáci tanečních 
kroužků při DDM Litovel. Ve 
vystoupení o zlatých rybičkách 

se představily mladší 
děti z taneční skupi-
ny Baby Trips Senice 
na Hané, z Aerobiku 
Haňovice a Tanečního 
kroužku Těšetice. Star-
ší žáci – Show Dance 
Trips předvedli podí-
vanou ve stylu aero-
bic-show Modelky.
Děti si užily tancování 

v krásně vyzdobeném prostředí 
se spoustou fotografů (větši-
nou z řad rodičů) a slavnostní 
atmosféru celého odpoledne. 
Obě vystoupení se dětem vyda-
řila a dodatečně všem děkujeme 
za velmi pěknou reprezentaci 
DDM Litovel.        M. Grulichová

Show Dance v Šantovce



SEZNAM LÉKAŘŮ V LITOVLI PRO ROK 2016
ordinační hodiny

jméno lékaře adresa tel. číslo pondělí úterý středa čtvrtek pátek

AKUPUNKTURA, HOMEOPATIE

MUDr. Hana Váňová Jungmannova 732 773 450 425 Je nutné se telefonicky objednat v po, st v 8–13 nebo v út v 11–17 hodin.

ALERGOLOGIE

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

702 121 878 16–18.30 8–14 
16–18.30 8–13 8–12.30 

13–18.30 8–12.30

ANGIOLOGIE

MUDr. Kateřina Juranová poliklinika 585 341 551  7–12  13–15.30

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
1., 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 Vítězná 183 727 952 004 7.30–14.30 7.30–14.30 7.30–14.30

GYNEKOLOGIE

MUDr. Milan Dostál  (po–čt)
MUDr. Zuzana Týralová (pá) 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 7–14

MUDr. Petra Mašková poliklinika 728 070 775
585 341 525 7–14.30 7–14 7–15

15–18.30 (echo)
7–14 7–12.30

MUDr. Ladislava Fryšáková
MUDr. Radana Syslová
MUDr. Petra Mašková

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. kosmet.) 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 

NEFROLOGIE

MUDr. Jana Zahálková Vítězná 183 727 952 004 7–14

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

NUTRIČNÍ PORADNA

Radomíra Drábková Vítězná 183 727 809 472 7–15.30

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



ONKOLOGIE

MUDr. Blanka Gajová poliklinika 585 341 551 7–12

MUDr. Jarmila Kovaříková poliklinika 585 341 137
724 080 593

8–12.30 
13–15

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

MUDr. Roman Tkatchik (út)
MUDr. David Baciak (čt) Vítězná 183 727 952 035 7–15 13–17

PLICNÍ AMBULANCE

MUDr. Marcel Rupprecht Kollárova 808 603 840 247 8–11 9.30–10.30
akutní případy

12–14 8–11 12–14

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
MUDr. Petr Šrom Poděbradova 585 371 100 11–16 

16–18 obj.
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 Vítězná 183 727 952 004 13–16.30

MUDr. Romana Valouchová Vítězná 402 728 070 775 7–12.30

MUDr. Antonín Gaja poliklinika 585 341 551 7–12   13–15.30

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 15 724 824 264
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

MDDr. Martina Vydrželová (út–čt)
MUDr. Ludmila  Wiedermannová

náměstí Přem. 
Otakara 756 585 341 669 7–11

 11.30–14.30
7–11 

11.30–17
7–11 

11.30–17 7–12 7–12

MDDr. Josef Přibyl ml. Nábřežní 970 585 342 910 8–12
12.30–18

8–12  
12.30–15.30

10–12 
12.30–15.30

8–12  
12.30–15.30 8–12

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
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Litovelský bylinkář: RÝMOVNÍK
Rýmovník eukalyptový (Plectranthus amboinicus) je vytrvalá tropická bylina z čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae).

Velmi podobný je rýmovník citrónový (Plectranthus species Carveza-n Lime).

V měsíci únoru přetrvává zima, a tak 
většina rostlin spí zimním spánkem. 
Pokud nejsou silné mrazy, můžeme 
na slunných místech sbírat malé listy 
česneku medvědího nebo ptačince 
prostředního a na pařezech houby pe-
nízovku sametonohou a hlívu ústřič-
nou. U potoků, které nezamrzají, se 
dá nasbírat čerstvá nať řeřišnice hořké, 
která má lahodnou, po křenu pálivou 
chuť. Pozornost věnujeme pokojovým 
léčivkám. Mezi snadno pěstované pa-
tří rýmovníky.
Mexická léčivka eukalyptový rýmovník 
se pěstuje velmi snadno. Léčivou částí 

je list. Užívá se odvar z jednoho listu na 
1 šálek vody. Ve formě nálevu je účinek 
o něco menší. Léčí horečnaté stavy, 
malárii, astma, kašel, jaterní choroby, 
snižuje vysoký krevní tlak a choleste-
rol, pomáhá odstraňovat ledvinové  
a žlučové kameny, odčervuje (antihel-
metikum), dále pomáhá při křečích 
zažívacího traktu a bolestivé menstru-
aci. Při vnějším použití léčí drobné rány  
a spáleniny, dezinfikuje. Svou vůní od-
puzuje mouchy, komáry a moly.
Další velmi podobnou léčivkou je rý-
movník citrónový. Užívá se list ve for-
mě odvaru ze 2 listů (listy jsou menší 

než u eukalyptového rýmovníku) na 
šálek vody. Pomáhá při vysokém krev-
ním tlaku, cholesterolu a srdečních 
potížích. Vně léčí drobné rány a spá-
leniny, dezinfikuje. Odpuzuje hmyz. 
Tento rýmovník není u nás příliš rozší-
řen. Zatím u nás nejsou známy všech-
ny jeho léčivé schopnosti, ale zřejmě 
budou podobné jako u rýmovníku 
eukalyptového. 
Přes zimu, v období chřipek, kdy 
v přírodě nic neroste, užívám tyto 
léčivky čerstvé na čaj v kombinaci 
s listy přírodních pelargonií (pelar-
gonie vonná, pelargonie zoubkatá  

a pelargonie citrónová ), vše v poměru 
1:1 ve formě nálevu. 
Sazenice léčivek lze získat na víken-
dových bylinkových kurzech, kde bývá 
výměnná burza léčivek, případně  
v omezeném množství u mne.

Srdečně zvu zájemce o léčivé rostli-
ny na další přednášku do kavárny 
Modrá kočka, která se koná 18. 2.  
v 18 hodin na téma Léčivky na hubnutí 
a očistu organismu. 

bylinář Vláďa Vytásek
(vlevo nahoře rýmovník eukalyptový, 

vpravo dole rýmovník citrónový)

Motýl ostruháček březový
V České republice žije osm 
druhů ostruháčků. S rozpětím 
křídel okolo čtyř centimetrů je 
z nich ostruháček březový nej-
větší, přesto patří díky skrytému 
způsobu života k našim nejvíce 
přehlíženým denním motýlům. 
Obývá ponejvíce prosluněné 
svahy zarostlé křovinami, slun-
né lesní paseky a lesní okraje, 
kde rostou živné rostliny hou-

senek. Těmito nejsou, jak by 
název druhu napovídal, břízy, 
ale plané trnky. V menší míře je 
schopen využívat i švestky nebo 
meruňky, lze jej tedy najít i v za-
hradách nebo sadech.
Většina našich ostruháčků pře-
žívá zimní období ve stádiu 
vajíčka, ze kterého se v dubnu 
líhne larva (housenka), kte-
rá se živí na trnkových listech.  
V červnu, když doroste, spadne 
na zem, kde se zakuklí. Motýl, 
jakkoli poměrně velký a nápad-
ného zbarvení, často uniká po-
zornosti, proto o jeho výskytu 
není k dispozici dostatek údajů. 

Hledání vajíček
Motýl létá v druhé půli léta a na 
podzim v nížinách i pahorkati-
nách. Samička klade bílá vajíčka 
jednotlivě na kůru větviček tr-
nek ve výšce okolo jednoho me-
tru. Vyhledávání nápadných va-
jíček mimo vegetační sezónu je 
jednoznačně nejlepší metodou 
jak prokázat přítomnost tohoto 
druhu na lokalitě.

Výzva čtenářům LN
Ostruháček březový prozatím 
nepatří mezi ohrožené druhy. 
Základem pro jeho přežití je 
dostatek osluněných trnkových 
porostů podél polních cest a les-
ních okrajů. Pokud by se mezi 
čtenáři Litovelských novin na-
šli zájemci o mapování výskytu 

tohoto druhu, velmi uvítáme  
spolupráci. Případné informace 
o nálezech vajíček ostruháčka 
březového prosím zasílejte na  
e-mail vladislav.holec@nature.cz. 
Děkujeme.

Vladislav Holec,
pracovník 

CHKO Litovelské Pomoraví

Pomozte s mapováním motýla ostruháčka březového na Litovelsku

Vajíčka, umístěná často v úžlabí větviček, mají v průměru 1 mm. Pod lupou vyniká jejich 
ostenkatá povrchová skulptura. 

Energii pro let získává dospělý motýl  
sáním nektaru.



Gramofony – od mechanického hracího strojku k modernímu gramofonu

Gustav Frištenský – litovelský silák světového věhlasu


