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9 829 – tímto číslem to všechno začíná. Tolik nás teď žije dohromady 
v Litovli a jejích místních částech. 4 270 z nás jsou ženy a 4 109 muži. 

... A všichni už si spočítali, že to nevychází.
Ok, tak si ještě připočítejte 712 děvčat a 738 chlapců do 15 let. Průměrně nám je 42 let.

Pokud se cítíte mladší, vězte, že čím víc 
vám bude, tím nižší vám tohle číslo bude 
připadat. Až nakonec pochopíte, že je to 

pořád ještě mládí.
Nebo se cítíte staří? Nejstaršímu obyvateli 

je 101 let. Jste to snad vy?
Ne? Takže patříte mezi 76 lidí nad 90 let.

Milujete statistiky. Chcete víc čísel. To je mi 
jasné. Tak jdeme na to:

Březové 191 obyvatel (105:86),
Chudobín 226 obyvatel (111:115),

Litovel 7 241 obyvatel (3 666:3 575),
Myslechovice 375 obyvatel (197:178),

Nasobůrky 458 obyvatel (231:227),
Nová Ves 229 obyvatel (113:116),

Rozvadovice 220 obyvatel (124:96),
Savín 141 obyvatel (68:73),

Tři Dvory 247 obyvatel (115:132)
Unčovice 408 obyvatel (204:204),

Víska 93 obyvatel (48:45).

V závorce jsou na prvním místě ženy. 
Samozřejmě.

Leckdo si libuje ve vymýšlení jmen pro své děti dávno 
předtím, než se může stát rodičem. Maminky a tatínci 
106 loňských novorozeňat (46:60) se čtyřikrát shodli 

na Dominikovi, Matyášovi a Elišce, třikrát na Ondřejovi, 
Janovi, Jakubovi a Tereze. Originální jména budou nosit 
Renesmee, Bibiana, Lilien, Dimitrij, Inna nebo Deniel.

Jak jsme si žili v roce 2016

108 litovelských občanů loni zemřelo.
Není těžké spočítat, že je to o 2 víc, než se narodilo.

Pod dohledem litovelských matrikářek 
bylo loni oddáno 70 párů. 

Do matričních knih bylo navíc zapsáno 
i 6 sňatků církevních.

Zaznamenáno bylo také 31 rozvodů.

596 obyvatel Litovle změnilo bydliště. 
184 z nich přestalo být obyvateli 

našeho města, 213 se přestěhovalo, 
v rámci města a jeho místních částí. 

A 199 lidí se k nám dokonce přistěhovalo.

Pro 91 dětí začal v Litovli roku 
2016 jejich první školní rok. 39 jich 

přivítali na ZŠ Jungmannova, 
52 na ZŠ Vítězná. Vedle toho přijala 
7 prvňáků ZŠ Nasobůrky, 17 dětí je
v 1. třídě na Července, 10 v Haňovi-

cích i v Cholině a 9 v Pňovicích.
Litovelským základkám dalo loni 

sbohem celkem 103 deváťáků.



V lednu proběhly 
první dvě akce, 
kterými Litovel  
a Revúca oslavily 
padesát let vzá-
jemné spolupráce.

První z nich byl 
Gemerský ples  
v Revúci, který se 
konal 14. ledna. 
Zahájili jej primá-
torka Revúce Eva 
Cireňová s lito-
velským starostou 
Zdeňkem Potužá-
kem, kteří po slav-

nostním proslovu a přípitku 
udali ostatním tón společným 
tancem. Spolu také rozkrojili 
speciální výroční dort, který 
Slováci pro tuto akci připravili.
Kromě oficiálních zástupců 
města přijely do Revúce repre-
zentovat naše město soubory 
Hanačka a Hanácká môzêka, 

které na plese zahrály, zazpívaly a zatančily. 
Ples i obapolný srdečný vztah si pochvalovali jak Češi, kteří se 
akce zúčastnili, tak Slováci, kteří nám o něm podali zprávu.
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První akce k oslavě výročí družby

Nejbližší výroční družební akce proběhnou až v dubnu. 8. 4. přije-
dou Revúčané na zahájení turistické sezóny v Litovli a 28. 4. vyrazí 
litovelští divadelníci na festival Zochova divadelná Revúca.

O týden později, 20. led-
na, přijeli zase Revúča-
né na městský ples do 
Litovle. Kromě sloven-
ských specialit předala 
primátorka E. Cireňová 
Z. Potužákovi dřevěnou 
sošku anděla strážného, 
který má bdít nad dob-
rými vztahy obou měst. 
Revúčané přivezli i po-
četný folklorní soubor 
Šumiačan, který ve svých 
vystoupeních představil  
slovenskou lidovou píseň.
Ples zahájila polonéza 
žáků ZŠ Vítězná, vystou-
pily i roztleskávačky Gol-
den Bees.                         hk

VÝZVA: SKLÁDÁME STŘÍPKY HISTORIE
U příležitosti oslav 50. výročí družby s Revúcou hledáme dokumenty a vzpomín-
ky i mezi vámi, občany.
 Máte nějaké fotografie dokumentující vzájemnou družbu? Snímky ze setká-
vání v Revúci či v Litovli? Budeme rádi, pokud nám pošlete jejich skeny nebo 
nám své snímky k oskenování zapůjčíte. Rádi je zveřejníme na webu města  
i v Litovelských novinách. Fotografie lze zasílat na adresu sekretariat@mestoli-
tovel.cz či přinést osobně na podatelnu MěÚ. Případně se obraťte na Litovelské 
noviny a snímky zašlete na naši adresu litovelskenoviny@mestolitovel.cz nebo 
přineste osobně do redakce.
 Rádi bychom také znali vaše příběhy spojené s družbou s Revúcou. Za uply-
nulých padesát let proběhlo mnoho společných akcí. Někomu z vás možná vzá-
jemná česko-slovenská spolupráce ovlivnila život. Podělte se s námi. Příběhy 
odměníme malým dárkem a uveřejníme je v Litovelských novinách. Posílat je 
můžete na adresu litovelskenoviny@mestolitovel.cz nebo poštou na adresu re-
dakce novin (viz tiráž).

Litovel se prezentovala na Regiontour

Od 19. do 22. ledna probíhal  
v Brně veletrh cestovního ruchu 
Regiontour 2017. Litovel měla 
tentokrát příležitost prezento-
vat se celé čtyři dny ve stánku 
střední Moravy. První den patřil 
odborné veřejnosti, hejtmanům 
krajů a starostům, v následují-
cích dnech přicházeli cestova-
telé za poznáním krás ČR. Ty 

nejvíc zajímaly cyklotrasy, mož-
nost půjčení kol a ubytování  
v Litovli.
Litovelští také připravili pro ná-
vštěvníky veletrhu kvíz, jehož 
výherci byli odměňováni cena-
mi od litovelského pivovaru. Ten 
podporuje litovelský stánek na 
veletrhu každým rokem, takže 
mu patří poděkování.              red.

Místostarosta Viktor Kohout, pracovnice infocentra Kateřina Gelová a koordinátorka 
Mikroregionu Litovelsko Eva Vaňková u prezentačního stánku Litovle na veletrhu.

Litovelský strom vyhrál anketu
Již několikátým rokem pořádá 
Olomoucký deník prosinco-
vou anketu o nejhezčí vánoční 
strom, které se účastní vesnice 
i města Olomouckého kraje. 
Letos poprvé ji vyhrál vánoční 
strom z Litovle. A není se co 
divit. I osobně nezaujatý divák 
musel konstatovat, že náš stro-
mek se letos opravdu vydařil.
Čtrnáct metrů vysoký litovel-
ský smrk vyhrál s počtem 2 494 
hlasů. Na druhé místo hlasující 
zvolili stříbrný smrk z Mohelni-
ce (1 807 hlasů). Třetí místo ob-
sadil smrk ztepilý z Čehovic na 
Prostějovsku (1 482 hlasů).

red.
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Vyneseno z radnice

18. zasedání zastupitelstva,
konané dne 15. prosince 2016
 Zastupitelstvo schválilo 2. etapu 
projektu Regenerace panelových 
sídlišť Uničovského předměstí  
v roce 2017.
 Město poskytne dotaci 100 000 
Kč Církvi československé husitské 
na opravu elektrorozvodů v Husově 
sboru.
 Město požádá Centrum doprav-
ního výzkumu Brno o změření 
hustoty provozu a hluku v Dukelské  
a Palackého ulici.

46. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 29. prosince 2016
 V souvislosti s přestěhováním 
úřadu na náměstí Přemysla Otakara 
dojde ke zvýšenému provozu v cen-
tru města. Proto bude ve 2. čtvrt-
letí se zvýšeným zájmem sledován 
provoz a parkování a bude-li třeba, 
navrhne se změna systému parko-
vání v zóně placeného parkování.  
Z toho důvodu budou parkovací 
karty vydávány jen s platností do 
30. 6. 2017.

47. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 12. ledna 2017
 Termín dokončení stavebních 
úprav budov č. p. 776 a 777 na 
náměstí v Litovli (bývalá škola pro 
zrakově postižené a spořitelna) byl 
posunut na 31. 3.
 Gymnázium Jana Opletala vybu-
dovalo v rámci projektu Honzíkova 
zahrádka školní zahradu s výukovou 
a relaxační funkcí. 
 Na svém příštím zasedání projed-
ná zastupitelstvo obecně závaznou 
vyhlášku o školských obvodech 
mateřských škol. Ta určí spádové 
MŠ pro obyvatele jednotlivých ulic,  
v nichž budou mít právo na přijetí 
dítěte (aniž by ztratili možnost za-
psat dítě jinam).
 Pivovar Litovel zamýšlí vybu-
dovat zábavně-vzdělávací Stezku 
litovelských sládků o délce 4–5 km.

výběr redakce

Stíny Litovelska
Rodiče, víte o svých dětech?
Oslavy příchodu nového roku jsou 
spojeny se zábavnou pyrotechni-
kou. Podivný zvyk – radujme se, 
ale proč bouchat petardy? Určitě to 
vyhovuje našim dětem, které bou-
chají petardami všude. Skupinka 
výrostků se bavila tím, že vhazo-
vala petardy do odpadkových košů. 
Prásk, zmrzlý koš se rozletěl na tisíc 
kusů. Super a už letí petarda do 
druhého. Této podivné zábavě pad-
lo za oběť 15 košů, škoda se vyšpl-
hala na 20 tisíc korun. Pomůže nám 
někdo tuto mládež identifikovat? 
Předem děkujeme. 

Betlém
Litovel vyhrála soutěž o nejkrás-
nější vánoční strom. Ten byl ještě 
došperkován slaměným betlémem. 
V noci na Štědrý den se skupina 
mladíků rozhodla, že betlému něco 
chybí. Figury vytáhla a rozházela po 
náměstí. Strážníci na tuto spoušť 
přišli při pochůzce. Figury, které 
byly touto „úpravou“ poškozeny, 
opravili a vrátili zpět na místo. Na-
štěstí máme na náměstí kamery. Ze 
záznamu byli někteří mladíci iden-
tifikováni. 

Zaběhnutí psi
V období konce roku je každoročně 
odchyceno větší množství psů. Pej-
sci se zaběhnou, z části také díky 
petardám. Většinu si páníčci zase 
odeberou zpět, ale o některé se ni-
kdo nepřihlásí a skončí v útulku. Že 
by nevhodný dárek? 

Uhynulí ptáci
Na přelomu roku uhodily kruté 
mrazy. Na řece Moravě se vytvořil 
led a na něm byly nalezeny dvě 
uhynulé volavky. Občané na to 
upozornili strážníky. Ti na místo, 
po konzultaci s odborem životního 
prostředí a krizového řízení, při-
volali hasiče, kteří uhynulé ptáky 
vylovili a pracovníci hygieny si je 
převezli na rozbor. Dobrá zpráva – 
ptačí chřipka nebyla zjištěna.

Městská policie Litovel
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Vodné a stočné pro rok 2017
Valná hromada Vodohospodářské společnosti Čerlinka dne 20. 12. 
2016 schválila ceny vodného a stočného pro rok 2017 v následující 
výši.

ceny bez DPH s DPH 15 %

VODNÉ 24,05 Kč/m3 27,66 Kč/m3

STOČNÉ 
Litovel, Mladeč, Medlov, Vilémov 26,22 Kč/m3 30,15 Kč/m3

STOČNÉ
Červenka 29,27 Kč/m3 33,66 Kč/m3

Ceny stočného jsou stanoveny v souladu s dotačními podmínkami 
jednotlivých obcí.
Pro doplnění údajů uvádíme meziroční srovnání cen vodného  
a stočného v Litovli.

rok vodné 
bez DPH

stočné
bez DPH

nárůst v Kč
vodné stočné

2014 24,74 23,49 0,42 0
2015, 1. pol. 25,05 23,69 0,31 0,2
2015, 2. pol. 25,05 25,01 0 1,32
2016 24,05 25,66 -1 0,65
2017 24,05 26,22 0 0,66

Poslední tabulka zobrazuje srovnání cen vodného a stočného v Li-
tovli s okolními městy.

město vodné s DPH stočné s DPH celkem
Litovel 27,66 30,15 57,81
Olomouc 39,15 44,13 83,28
Šternberk 29,32 39,68 69,00
Prostějov 44,74 41,50 86,24
Přerov 42,50 32,00 74,50

Dotace na opravu kulturních památek
Ministerstvo kultury ČR vyhlá-
silo dotační program na obno-
vu nemovitých kulturních pa-
mátek, které se nalézají mimo 
památkově chráněná území  
a nejsou národními kulturními 
památkami.  
Pro rok 2017 byla vyčleněna pro 
správní obvod ORP Litovel část-
ka 536 tisíc korun.
Žadatelem o poskytnutí pří-
spěvku musí být vlastník kul-
turní památky. Minimální po-

díl vlastníka je 10 % z nákladů,  
k nimž se váže poskytnutý pří-
spěvek. Minimální výše pří-
spěvku je 50 tisíc Kč.
Termín uzávěrky příjmu žádostí 
je 28. 2. (termín doručení žá-
dosti!).
Žádosti je třeba adresovat na 
odbor místního hospodářství  
a stavebních investic Městského 
úřadu Litovel.
Podrobnosti najdete na webo-
vých stránkách města.                red.
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Milí čtenáři,
seznam lékařů v Litovli, který 
někteří z vás poptávají, v le-
tošním roce v novinách vydat 
neplánujeme. V platnosti zů-
stává seznam z loňského roku.  
V případě, že narazíte na drob-
né změny, jako např. pozměně-
nou pracovní dobu některého  
z lékařů, údaj si v seznamu 
upravte.                                           hk

ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE
Vendula Gottlieb Klosová

Hvozdečko 28, Bouzov
tel. 608 729 911, e-mail vklosova@seznam.cz

Provozní doba pro rok 2017
po–pá 9.00–12.00    16.00–17.00
so 9.00–11.30
ne	 po	telefonické	domluvě

vedení účetnictví, daňová evidence včetně mezd
komunikace se státními institucemi – OSSZ, ZP, FÚ

sestavení daňových přiznání – DPH, daně z příjmu apod.

IČ 75089301

INZERCE

Městská televize

Premiéra  st  8. 2. 18.45 hod.
 st 22. 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. 
Informace o akcích, které chcete bezplatně 
zveřejnit ve čteném zpravodajství, sdělte 
na MěÚ Litovel tel. č. 585 153 250 (Ing. J. 
Hlavinka), e-mail: hlavinka@mestolitovel.
cz  nebo infotv@centrum.cz  nejpozději 
týden před uvedením premiéry.

Neměli jste možnost vidět nej-
novější představení litovelských 
ochotníků Furt Furianti na 
přelomu listopadu a prosince? 
Využijte poslední příležitosti  
a přijďte v sobotu 18. 2. v 19 ho-
din na sokolovnu. Tentokrát bez 
předprodeje, vstupné je dobro-
volné. Těšit se můžete na veselo-
hru ze současné vesnice s živým 
karaoke. 
Více o představení včetně vi-
deoukázek najdete na www.di-
vadlolitovel.estranky.cz. 
Těšíme se, že vás pobavíme. 

Pavel Soldán

Furt jsou tu Furianti

Po dlouhé době vás opět zve-
me na procházku po webových 
stránkách města www.litovel.
eu. Dnes upozorníme na několik 
témat, která byste na webu třeba 
ani nehledali, nebo nevíte, kde je 
najít.
Podíváme se, co se dá objevit po 
rozkliknutí odkazu Město v hor-
ním řádku na hlavní straně.
Seniorům, kteří jsou členy seni-
orklubu nebo se podílejí na jeho 
akcích, jsou určeny každoměsíční 
sloupky pana Hubáčka. Vycházejí 
nejen v Litovelských novinách, 
ale jejich archiv je k dispozici  
i na webu. V levém sloupci zvolte 
téma Sociální služby a následně 
Seniorklub. Kromě měsíčních 
příspěvků zde najdete i rámcový 
plán akcí pro 1. pololetí tohoto 
roku.
Pod odkazem Starosta se mj. na-
chází archiv příspěvků pana sta-
rosty, z nichž většinu jste si mohli 
přečíst i v LN. Stačí rozkliknout 
Slovo starosty.
Městská policie uveřejňuje pod 
svým odkazem nejnovější pře-
stupky a události, jež musela 
řešit. Najdete je po kliknutí na 
Městská policie informuje. Na 
stránkách uveřejňuje i přehled 
odchycených psů pod odkazem 
Odchyt zvířat.
Pod odkazem Litovel v médiích 
najdete odkazy na články či te-
levizní reportáže o našem městě  
v nelitovelských médiích (Psalo se 
o Litovli). Pod odkazem Publikace 
o Litovli se skrývá přehled knih 
místních autorů nebo publikací 
vztahujících se k našemu městu. 
Pokud víte o nějaké, která v pře-
hledu chybí, ozvěte se nám.

hk

Co najdete na webu městaParkovací karty v centru města
V Litovli platí nařízení rady 
města, podle kterého je parko-
vání v historickém centru mož-
né jen na vyznačených parkoviš- 
tích a ještě je nutné zaplacení 
parkovacího poplatku. Aby byli 
lidé žijící v centru ušetřeni věč-
ného nakupování parkovacích 
lístků, mají možnost koupit si 
parkovací kartu. Tyto karty vy-
dává městská policie, která také 
dodržování nařízení kontroluje. 

Na jaro je naplánováno stě-
hování části městského úřadu  
z budovy v Havlíčkově ulici do 
zrekonstruované budovy na 
náměstí. Předpokládá se, že se 
v souvislosti s tím dopravní si-
tuace na náměstí změní a bude 
tedy třeba upravit podmínky 
pro parkování. Proto jsou letos 
parkovací karty vydávány jen na 
půl roku, tedy do konce června.

Městská policie a red.

Seznam lékařů

Svoz tříděného odpadu z domácností
Pro ty, kteří nemají k dispozici 
lednové číslo Litovelských no-
vin s přesným harmonogramem 
svozu popelnic na tříděný od-
pad z domácností, připomíná-
me alespoň základní data.

Plast 
Nádoby na plast budou vyváže-
ny ve 2., 6., 10., 14., 18.,  22., 26., 
30., 34., 38., 42., 46. a 50. týdnu. 
V pondělí to bude v Litovli, ve 
středu v Březovém, Chořelicích, 
Nasobůrkách, Rozvadovicích, 

Unčovicích a Vísce, v pátek  
v Chudobíně, Myslechovicích, 
na Nové Vsi, v Savíně a Třech 
Dvorech.

Papír
Nádoby na papír připravte ve 4., 
8., 12., 16., 20., 24., 28., 32., 36., 
40., 44., 48. a 52. týdnu. Rozdě-
lení obcí do dnů zůstává stejné 
jako u plastu.

Nádoby se svážejí mezi 6. a 21. 
hodinou.                                     hk

Ve šternberské porodnici se narodilo přes tisíc dětí
V roce 2016 se v Nemocnici 
Šternberk narodilo 1024 dětí. 
Mezi novorozenci bylo celkem 
499 děvčat a 525 chlapců, z toho 
šest párů dvojčat. V letošním 
roce ve Šternberku žádné z dětí 
na svět příliš nespěchalo, a tak se 
první miminko roku 2017 naro-
dilo až v pondělí 2. ledna. Chla-
pec Martin vážil 3150 gramů  
a měřil 50 centimetrů. 
Nejplodnějším měsícem bylo 
září, ve kterém přišlo na svět 
celkem 105 dětí. Naopak nej-
méně dětí se narodilo hned  
v říjnu, pouze 67. Nejoblíbeněj-
šími jmény pro čerstvě narozená 
miminka byla ta tradiční, jako 
je Tereza, Eliška, Adéla či Anna. 
U chlapců vedl Jakub, Matyáš, 
Adam, Dominik či Lukáš. Nouze 

nebyla ani o řadu méně obvyk-
lých jmen. Pro děvčátka třeba 
Bermet, Ivelina, Kira, Layla, 
Meda či Renesmee. Pro chlapce 
zase Ali, Dorien, Lionel či Matt. 
Porodnice Šternberk nabízí bu-
doucím maminkám samostatné 
uzavřené porodní boxy, které 
poskytují rodičce i jejímu part-
nerovi maximální soukromí. 
Jejich součástí jsou kromě spe-
ciálních polohovacích lůžek také 
rehabilitační balony, žíněnky, 
stolička, sprcha, křeslo či rádio  
s CD přehrávačem. Nejmo-
dernější porodní místnosti tak 
umožňují nespočet alternativ-
ních způsobů vedení porodu.  Po 
porodu je samozřejmostí bon-
ding i zavedený systém rooming-
-in na oddělení šestinedělí.       rm
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Bílá Lhota 4 364 Měrotín 7 728

Bílsko 5 850 Mezice 6 986

Bouzov, Doly 17 977 Mladeč 5 905

Cakov 5 979 Myslechovice 5 130

Červenka 36 363 Náklo 23 847

Dubčany 8 569 Náměšť na Hané 46 696

Haňovice 10 073 Nasobůrky 7 621

Hrabí 4 530 Odrlice 5 059

Hradečná 4 515 Olbramice 5 900

Hvozdečko 3 371 Olešnice 3 863

Hynkov 8 399 Pňovice 6 904

Cholina 13 586 Podolí 3 563

Chořelice 7 982 Příkazy 25 787

Ješov 4 945 Rozvadovice 5 910

Kluzov 5 771 Savín 4 157

Kovářov 2 405 Senice na Hané 31 493

Kozov, Kadeřín,
Svojanov, Blažov, 
Bezděkov

10 941
Senička 10 511

Skrbeň 23 195

Litovel 86 647 Slavětín 4 420

Loučany 22 721 Tři Dvory 5 815

Loučka 4 467 Unčovice 12 581

Luká 13 607 Veselíčko 1 900

Měník 2 852 Vilémov 13 841

Výsledky Tříkrálové sbírky 2017
V 51 obcích našeho regionu 
koledovalo letos 116 skupinek 
koledníků. Celkem bylo vykole-
dováno 554 726 Kč.

Vykoledovaná částka byla po 
rozpečetění a přepočítání po-
kladniček na jednotlivých měst-
ských nebo obecních úřadech 
následně odeslána na centrální 
charitní konto u České spořitel-
ny. Z centrálního konta budou 
peníze rozděleny do regionů 
na schválené projekty místních 
charit a na humanitární pomoc 
u nás i v zahraničí.  
V minulé Tříkrálové sbírce bylo 
vykoledováno v 52 obcích na Li-
tovelsku 529 886 Kč. Část sbírky 
určená pro vlastní projekty Cha-
rity byla využita následovně: na-
hradili jsme technicky nevyho-
vující auto v pečovatelské službě 

(272 000 Kč), poskytli jsme pří-
mou pomoc sociálně slabým ro-
dinám (35 000 Kč).
V letošním roce budeme žádat 
o schválení záměru financovat 
z prostředků sbírky vznik no-
vých sociálních služeb v našem 
středisku, a to dluhové poradny 
a sociálně aktivizačních služeb 
pro rodiny s dětmi. I letos bude 
mít naše středisko k dispozici 
prostředky na přímou pomoc 
sociálně slabým rodinám.
Děkujeme touto cestou všem, 
kteří svým darem přispěli na 
pomoc lidem v nouzi u nás  
i v zahraničí a na rozvoj charit-
ních projektů. Stejně děkujeme 
všem koledníkům a vedoucím 
skupinek, kteří nám s Tříkrálo-
vou sbírkou pomáhali.  

Ing. Ludmila Zavadilová
Charita Šternberk, stř. Litovel

INZERCE
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Gynekologická online poradna 
S otázkami z oblasti gynekolo-
gie a porodnictví zájemci nemu-
sí až do ordinace. Kvalifikované 
odpovědi na otázky intimního 
charakteru mohou ženy i muži 
z celého Česka získávat také on-
line. Nemocnice Šternberk, člen 
skupiny AGEL, totiž v rámci 
svých služeb nabízí zájemcům 
již téměř čtyři roky online po-
radnu, v níž zkušení a kvalifi-
kovaní lékaři radí a odpovídají 
na dotazy ohledně gynekologic-
kých obtíží, antikoncepce, plod-
nosti či těhotenství. Poradna je 
bezplatná a lze se v ní dotazovat 
i anonymně, proto je dostupná 
opravdu všem. Doposud ji vy-
užilo na šestnáct tisíc tazatelů  
a noví přibývají každý den. 
Cílem poradny je poskyto-
vat odborné informace a rady  
v případě neakutních obtíží. 
Nejčastěji se ženy ptají na an-
tikoncepci, těhotenství, men-
struaci či obtíže s otěhotněním. 
Odpovědi dostávají od dvojice 
lékařů, kteří disponují odbor-
nými znalostmi i mnohaletou 
praxí v oboru.
Motivací k založení porad-
ny byly především zkušenosti  

z provozu v nemocnici. „Často 
se stávalo, že se pacientka při 
prohlídce nezeptala na to, co ji 
zajímalo, ať už ze studu, nebo 
ze zapomnětlivosti. S dotazy se 
pak obracely na zdravotníky te-
lefonicky, přičemž ne vždy bylo 
v možnostech personálu dotazy 
efektivně zodpovědět. Pro tyto 
účely je poradna ideální. Každý 
může podrobně rozepsat svůj 
problém či dotaz a zároveň zů-
stat anonymní, takže se nemusí 
nijak ostýchat,“ vysvětluje pri-
mář Vaca s tím, že velkou výho-
dou je i časová úspora. 
Dotazy do poradny mohou zá-
jemci posílat online pomocí 
jednoduchého formuláře na 
webu nemocnice, ve kterém sta-
čí vyplnit pouze znění dotazu  
a nadpis. Podpis či kontaktní  
e-mail jsou dobrovolné, takže se 
zájemci mohou ptát anonymně  
i na věci intimní a osobní.  
V historii dotazů je možné také 
vyhledávat pomocí klíčových 
slov. Online formulář najdete na 
adrese http://nemocnicestern-
berk.agel.cz/pracoviste/oddele-
ni/gyn-por/diskuze.html.

Mgr. Radka Miloševská



Ze společnosti

Odešli
16. 12.  Svatoslav Dohnal z Litovle (80 let)
17. 12.  Václav Šíša ze Tří Dvorů (58 let)
23. 12.  Josef Zapletal z Mladče (61 let)
     3. 1.  Květoslav Huf z Litovle (81 let)
     6. 1.  Stanislav Klein z Litovle (83 let)
     8. 1.  Ema Gazdíková z Litovle (72 let)
   11. 1.  Josef Weber z Litovle (88 let)
   17. 1.  Petr Špička z Litovle (49 let)
   19. 1.  Zdeněk Šimůnek z Litovle (72 let)
   20. 1.  Zdeněk Beran z Haňovic (66 let)
   21. 1.  Květoslava Čamková z Litovle (83 let)
   21. 1.  Marta Neplechová z Pňovic (68 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Via ultima, Hrandop a Misericordia.

6 / ZE SPOLEČNOSTI

Blahopřání

Dne 19. února oslaví naše maminka a babička  
Zdena Štěpáníková z Litovle krásné 60. naro-
zeniny. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka  
 a osobní pohody jí přejí Radka s Radovanem, Simo-
na s Milanem a vnuci Jiří, Dominik a Tomášek.

Inzerce

Pedikúra a kosmetika Litovel změnila adresu. 
Nově sídlí v ulici Havlíčkově 790, naproti pohřební 
službě.
Pedikúra Hana Lorková (tel. 605 260 932)
 mokrá i suchá metoda
 vhodná pro diabetiky, hemofiliky
 ošetření zarostlých nehtů
 mobilní pedikúra – možnost ošetření i u vás doma
Kosmetika Jana Smrčková (tel. 739 116 340)
 ošetření lékařskou kosmetikou Reviderm
 ošetření ultrazvukovou špachtlí, léčba akné
 oční mikromasáž
 tvarování, barvení obočí a řas
 teplý vyživující zábal na ruce

INZERCE

Chystá se 2. etapa regenerace sídliště
V loňském roce proběhla 
první z etap celkové rege-
nerace sídlišť Uničovského 
předměstí. Po ulici Gemer-
ské je letos na řadě sídliště 
Karla Sedláka. Práce budou 
rozděleny do dvou čás-
tí, aby byl pohyb občanů 
omezen co nejméně. Mís-
tem, kde se budou oba úse-
ky dělit, je zatáčka v blíz-

kosti in-line parku DDM.
V současnosti je připrave-
no výběrové řízení na do-
davatelskou stavební firmu. 
Pokud půjde vše dobře, měl 
by být vítěz znám do břez-
na. V tom případě začnou 
stavební práce v 1. pololetí 
letošního roku, ideálně už 
na jaře. Regenerace bude 
dokončena v letošním roce.

Ve výsledku bude sídliště 
upraveno podobně jako 
ulice Gemerská. Podzemní 
kontejnery na tříděný od-
pad, nový mobiliář, nově 
řešená parkovací místa...
Jaké změny přinesla první 
etapa regenerace na Ge-
merské ulici, si můžete 
prohlédnout na fotografi-
ích.                                           hk

INZERCE
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Rodopis (22)

Kdysi jsme se bavily o tom, že svoje dokumenty 
mají v archivu různé organizace a spolky. A mě 
napadla jedna organizace, která musela nejpoz-
ději od dob Marie Terezie podchytit prakticky kaž-
dého. Jo jo, škola. Máte v archivu takové záznamy, 
Iv? Dalo by se třeba zjistit, zda měl můj prapraděd 
z češtiny jedničku, nebo čtverku? (Pokud teda měl 
vůbec češtinu.)

Ano, Heli, Marie Terezie uzákonila povinnou 
školní docházku v roce 1774 v délce 6 let (od  
6 do 12 let věku) prostřednictvím tzv. triviálních 
škol, jejichž obsahem bylo trivium (tj. čtení, 
psaní a počty) a náboženství. V nejvyšším od-
dělení se potom na vesnicích učilo poznatkům 
o hospodářství, ve městech o průmyslu. Celkově 
prodělala organizace školství v 19. a 20. století 
mnoho reforem a je potřeba si ujasnit, v jaké 
době hledáš svého předka a kam případně byla 
přiškolena obec, ve které žil, pokud v ní nebyla 
škola. Okresní archivy mají fondy škol všemožné-
ho typu, ale mnohdy není jednoduché se v tom 
zorientovat. Je potřeba si zjistit typy a názvy škol 
nižšího školství a vyššího školství, dobře si spo-
čítat věk Tvého předka apod. Archivní fondy škol 
se dělí podle jednotlivých typů a ty mohou mít 
ještě samostatně oddělené fondy podle změn  
v rámci reforem školství. 
Pokud navštívíš badatelnu archivu, tak Ti kolegové 
poradí a poskytnou pomůcky, ve kterých budeš 
hledat příslušný třídní katalog. V něm potom na-
jdeš podle abecedy jméno svého předka, bude zde 
zaznamenána jeho docházka do školy, prospěch, 
případné poznámky, kam odešel dále na školu 
nebo jestli se odstěhoval apod. Ve fondech škol, 
kde bylo studium ukončeno maturitou, se nachází 
také maturitní protokoly, v těch novějších zjistíš 
dokonce maturitní otázky daného žáka. Často se 
ve fondu nachází také školní kronika. V současné 
době probíhá digitalizace školních katalogů zhruba 
do poloviny 20. století, které potom budou přístup-
né na webových stránkách podobně jako matriky.  
V souvislosti s publikací databáze s tak velkým 
množstvím snímků mají však archiváři spoustu 
práce, takže na to si ještě chvíli budeš muset počkat.
Ještě je třeba říct, že třídní výkazy přechází ze 
spisovny školy do archivu po 45 letech. Z toho 
také vyplývá, že když potřebuješ opis vysvědčení 
svého studia, tak se řídíš touto lhůtou, nebo Ti 
samozřejmě poskytne informace sama škola.

Zašla jsem do archivu a prolistovala řadu třídních 
výkazů z obecné školy v Chudobíně, kam chodili žáci 
z Vísky. V těch starších jsem se setkala zase s kuren-
tem a minimem informací. Ale u mého pradědy, 
který chodil do školy v 90. letech 19. století, už jsou 
zaznamenány známky i zameškané hodiny. Byl to 
překvapivě dobrý žák. Dokonce jsem se dozvěděla, 
že po škole pokračoval studiem v Kroměříži.

Helena Kaštilová & Ivana Kubíčková

Varhany v kostele sv. Marka se opravují
Po tři roky v kostele sv. 
Marka neuslyšíte hrát pů-
vodní varhany, ale náhrad-
ní digitální nástroj. V roce 
2016 totiž začala jejich 
oprava, která má být do-
končena roku 2018.

Termín 
Dlouhý termín je dán pře-
devším tím, že náklady na 
opravu varhan jsou vzhle-
dem ke své výši – kolem  
2 milionů Kč – rozděleny 
na menší částky. Varhanáři  
z firmy Dlabal – Mettler  
z Bílska, kteří na opravě 
varhan pracují, tak litovel-
skému nástroji věnují z kaž- 
dého roku kolem dvou až 
tří měsíců. Vedle příspěvku 
litovelské farnosti se na fi-
nancování prací podílí také 
město Litovel, Olomoucký 
kraj a sponzoři.

Etapy opravy
Největším škůdcem var-
han je červotoč. Proto se už  
v roce 2015 provedlo v kos-
tele plynování (fumigace) 
na vyhubení dřevokazného 
hmyzu a všechny dřevěné 
dílce varhan byly ošetřeny 
přípravkem proti červotoči. 
Naštěstí se ukázalo, že výraz-
ně je napadena jen varhanní 
skříň. Vzdušnice, píšťaly  
a další části, jejichž poškoze-
ní by mělo dopad na kvalitu 
zvuku, byly červotočem po-
škozeny jen lokálně.
Varhany sestávají z několika 
klaviatur a každá z nich má 
své vlastní píšťaly. V případě 
litovelských varhan to jsou 
dvě klaviatury manuálo-
vé, na něž se hraje rukama,  
a jedna pedálová, která se 

ovládá nohama. 
V první etapě v roce 2016 
byl opraven první manu-
ál, dřevěné i kovové píšťaly 
(těm sice nehrozí červotoč, 
zato u nich dochází k růz-
ným deformacím), vzduš-
nice, vzduchové hospodář-
ství (tj. měch a ventilátor)  
a traktura.
V roce 2017 bude stejně 
opraven druhý manuál.
Na rok 2018 naplánova-
li varhanáři zrestaurová-
ní hracího stolu, což bude 
mimo jiné obnášet obno-
vení původní polychromie 
(barevnosti) či povrchovou 
úpravu šelakovou politurou.
Na restaurování varhan 
pracuje osm lidí v mateřské 
dílně. S velkými měchy jim 
vypomáhá spřátelená firma.

Varhaníci
„Hned po červotoči napá-
chá na varhanách největší 
škody nadšený amatér, který 
se snaží nástroj sám opra-
vovat,“ říká varhanář Boris 
Mettler a dodává, jaké měly 
v tomto směru naše varhany 
štěstí. Předchozí varhaník, 
pan Vlastimil Mazánek, hrál 
na nástroj od roku 1945 až 
do roku 2013. Proto jej ne-
jen dobře znal, ale také o něj 
desítky let citlivě pečoval, 
takže se dochoval ve velmi 
dobrém stavu.
Borisi Mettlerovi, který 
je nejen varhanářem, ale  
v současnosti také hlavním 
varhaníkem u sv. Marka,  
vypomáhají v případě po-
třeby dvě varhanice z okol-
ních vesnic. Sám však podo-
týká, že by varhaníků mohlo 
být víc. 
Náš článek proto ve svém 
závěru ústí ve výzvu. Je-
-li mezi vámi, milí čtenáři, 
někdo, kdo hraje na klavír 
a láká ho hra na varhany, 
nechť se obrátí buď přímo 
na pana Mettlera, případně 
na pana faráře. Bude vítán  
a do hry zasvěcen.                hk

Varhany se skládají z 80 % kovových a 20 % dřevěných píšťal. Ze 
dřeva bývají zhotoveny největší píšťaly. Je poměrně vzácné, že se  
u litovelských varhan dochovaly i původní prospektové píšťaly (to 
jsou ty, které stojí v průčelí varhanní skříně), vyrobené ze slitiny olo-
va a cínu. Za světových válek bývaly totiž rekvírovány a přetavovány 
pro válečné účely.

Varhany v kostele sv. Marka postavil roku 1902 pražský varhanář 
Emanuel Štěpán Petr, který na Moravě stavěl spíš ojediněle. 
Ve šternberském děkanátu patří varhany mezi ty větší. Mají 28 rejs-
tříků na 2 manuálech a pedálu a pneumatickou trakturu. Mají také 
1 560 píšťal. Nejdelší z nich měří ve své znějící délce (tj. bez nohy) 
540 cm, nejkratší jen 1,6 cm.

Pokud se o varhanách, jejich 
složení i výrobě chcete dozvědět 
víc, najděte si v archivu 12. číslo 
Litovelských novin z roku 2011, 
ve kterém jsme o varhanách po-
drobně psali. Archiv najdete na 
adrese noviny.litovel.eu.



Na konci roku 2016 vydal litovelský muzi-
kant Michal Zapletal druhé CD svých autor-
ských písní. Jeho název odi et amo odkazuje 
k tématu všech jedenácti skladeb – lásce, 
touze, vášni a někdy taky zklamání. Michal 
je nejen interpretem, ale i autorem hudby  
a textů všech písní, sám nahrál i celý hudeb-
ní základ. 
Písničky z nového CD Michala Zapletala si 
můžete poslechnout nejen na desce, která je 
k dostání v litovelském infocentru a knih-
kupectví pana Lindušky, ale i na únorovém 
koncertu. A ačkoli singly z alba o lásce a ne-
návisti budou zřejmě Milenci a vrazi a Do-
rian, my se rozloučíme slokou z písně Zvíře:

Chytni mě za slovo, vyrvi mě osudu,
milovat umíme, to nám jde samo.
Neboj se, nebudu dělat ti ostudu.
Já jsem ty – ty jsi já – odi et amo.

Stalo se v Litovli
 3. 2. 1327 vydal král Jan Lucemburský listinu, 
kterou rozšířil mílové právo Litovle i na provozo-
vání řemesel a povolil stavbu hradeb. Město 
bylo dosud opevněno jen hliněným valem, vod-
ním příkopem a kolovou hradbou. Kamenné 
hradby dlouhé 1 280 m, vysoké 4,8 m a široké  
2 m spotřebovaly kolem 13,6 tisíc kubíků kame-
ne a vápna, tj. přibližně 18 000 naložených vozů 
z  okolí (Mladeč, Medlov), což je těžká práce pro  
dvě generace. 
 20. 2. 1907 se narodil JUDr. Oldřich John 
jako nemanželské dítě Lenky Svozilové, dce-
ry poslance, ve Svozilově vile (dnes pracovní 
úřad vedle továrny Head). Jako právník působil  
v Olomouci a Prostějově, kde byl r. 1937 zvolen 
nejmladším starostou. Tehdy se oženil se svou 
sestřenicí Hermou Svozilovou. Měli dva syny, 
Olina a Cyrila. Při vypuknutí války r. 1939 byl za-
tčen jako rukojmí a rok prožil v táborech Dachau 
a Buchenwald. Po roce 1945 se stal poslancem za 
sociální demokracii. Roku 1948 se připojil k její-
mu levému křídlu, stal se předsedou Národního 
shromáždění a členem ÚV KSČ. Po roce 1953 byl  
z velké politiky vyřazen. Pracoval pak jako úřed-
ník státní arbitráže. Zemřel 2. 8. 1961.
 25. 2. 1907 byl založen Divadelní odbor 
Sokola pod vedením dr. Františka Jünglinga. 
Režiséry byli Raimund Volek a Alois Zima, jed-
natelem K. Vaněk. Jako první hru uvedl spolek 
Katakomby od Gustava Davise, které byly hrány 
17. 3. na Záložně. 
 5. 2. 1917, v době, kdy byla světová válka ve 
své půli, proběhla v Litovli bouřlivá demonstra-
ce žen, které marně čekaly ve frontě na svíčky 
a petrolej. Dr. Smyčka píše: „Vzhled města dostal 
zvláštní ráz. Od ranních hodin stojí u všech ob-
chodů fronty žen a dětí, dokud není vše vyprodá-
no. Na náměstí živě diskutují skupiny Italů. Děti 
jsou špinavé, zavšivené, není mýdla na praní  ani 
mytí. Odpoledne se město vyprázdní a ožívá zase 
večer. To spěchají lidé s taškami do dědin shánět 
potraviny. Zásobování moukou se odbývá v noci. 
Trhy ve městě zcela ustaly.“
 24. 2. 1927 se v Olomouci narodil malíř  
a grafik Jaroslav Tylich. Pracoval jako reklamní 
grafik a v letech 1947–1952 studoval výtvarnou 
výchovu na Univerzitě Palackého, kde potom pů-
sobil jako pedagog. V letech 1954–1961 vyučo-
val na gymnáziu v Litovli, poté v Přerově na SPŠ. 
Věnoval se malířství, grafice, drobné keramice  
i umělecké fotografii. Zemřel 14. 10. 2001.
 V únoru 1947 začaly po válečné odmlce vy-
cházet noviny Litovelsko. Dvakrát do měsíce je 
vydávala Okresní osvětová rada v redakci Josefa 
Vinárka. Nebylo to však nadlouho, již r. 1949 KNV 
Olomouc vydávání zastavil. Vydavatelstvo se roz-
loučilo se čtenáři a doporučilo dopisovatelům, 
aby příště posílali příspěvky do Rudého práva.
 1. 2. 1967 se školy přizpůsobily podnikům  
a ve 2. pololetí školního roku 1966/67 zavedly 
volné sudé soboty.                              Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
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Začali jsme nový rok, ale dlužíme ještě hod-
nocení poslední loňské akce, která se konala 
již po uzávěrce novin. Ve čtvrtek 15. pro-
since jsme se sešli na předvánoční schůzce 
v klubovně. Atmosféra byla skutečně svát-
ková, stromeček, ozdoby a příjemné roz-
položení. To umocnilo i vystoupení 15 dětí  
z Mateřské školy Gemerská pod vedením 
ředitelky paní Ireny Blektové. Děti zazpíva-
ly a zarecitovaly, mnozí byli dojati bezpro-
středností těch malých a připomněli si jistě 
své vnuky či vnučky doma. Bylo to perfektní 
a dojemné, vyslovujeme velký dík! Děti si 
odnesly za své vystoupení také symbolický 
vánoční dárek. Vrcholem pak byla soutěž 
o nejchutnější medvědí pracku, kam bylo 
přihlášeno 11 vzorků, a pětičlenná poro-
ta hodnotila. Vítězství si tentokrát odnesla 
paní Marie Slanovodská, na dalších místech 
se umístily paní Božena Horníčková a Marie 
Kubínová. Ty získaly věcné ceny s tajemným 
obsahem a další tři pak malou cenu útěchy.  
Protože nejen soutěžící, ale i mnozí další 
přinesli na ochutnání své vánoční cukroví, 
na všechny se dostalo a chvála nebrala kon-
ce. Zazněly koledy, pila se káva a čaj, přítom-
ných 60 seniorů si udělalo opravdu příjem-
nou předvánoční náladu. Díky obětavým 
organizátorům! 
První akcí v novém roce bylo pokračová-
ní prezentace spolupracujících organizací. 
Tentokrát šlo o Muzejní společnost Litovel-
ska. Představil ji sám předseda společnosti, 
pracovník Muzea Litovel, Mgr. Robert Naj-
man. Jen stručně zmínil historii podobných 
organizací, kdy již v roce 1900 z iniciativy 
dr. Jana  Smyčky vznikla místopisná komi-
se a v roce 1906 Krajinská muzejní společ-
nost, která zakoupila Mladečské jeskyně  
a vybudovala zde turistickou chatu. Postup-
ně stáli v čele společnosti významné litovel-
ské osobnosti dr. Josef Fürst či prof. Karel 
Sedlák. Po dlouhé odmlce se první pokusy 
o obnovu datují do roku 2000 ke Klubu lito-
velské historie založenému Mgr. Jaroslavem 

Krestýnem. 
Skutečně životaschopná společnost ale 
vzniká až 31. 3. 2004 na ustavující schůzi. 
Předsedou se stává Ing. Radovan Urválek 
a Muzejní společnost Litovelska, o. s., řídí 
sedmičlenný výbor. Dnes má společnost 87 
členů (z toho 2 čestné) a po 12 let své exi-
stence rozvíjí bohatou činnost v besedách, 
přednáškách, výletech, cyklovýletech, ex-
kurzích či komentovaných prohlídkách. Za-
jímavými akcemi jsou třeba i vítání ptačího 
zpěvu, již dvanáctkrát organizovaná Oživlá 
řemesla, spolupořadatelství na soutěži Silác-
ká Litovel nebo vydávání publikací. 
Účastníci pak zhlédli řadu snímků z úspěš-
ných akcí, prohlédli si jak publikace, tak 
kroniky společnosti a v řadě dotazů se in-
formovali o konkretizaci činnosti i o mož-
nostech a způsobu členství (někteří se také 
přihlásili). Všichni konstatovali užitečnost 
těchto prezentací pro seniory a prospěšnost 
existence takové instituce pro zkoumání, 
propagaci a uchování historie města.   

Na začátek měsíce, už v pátek 3. února, je 
připraven autobusový zájezd do Moravské-
ho divadla Olomouc na Mozartovu operu 
Kouzelná flétna, který už je plně obsazen. 
Odjezd je v 18 hodin z autobusového ná-
draží. 
Ve čtvrtek 23. 2. v 16 hodin bude v klubov-
ně beseda o Thajsku s panem Jaromírem 
Hlavinkou. Přijďte si poslechnout povídání 
doplněné zajímavými snímky památek i po-
střehy z běžného života obyvatel této exotic-
ké země. Jste srdečně zváni.

Jen na okraj – klubovna je vybavena novým 
věšákem, takže už žádné přehazování kabá-
tů přes židle a parapety nehrozí. Poděková-
ní patří iniciátorům i tvůrcům díla! Zájem  
o využívání Seniortaxi jsme tlumočili vede-
ní města, a tak poskytnutí dotace na provoz 
je v jednání. Budeme informovat!                    

 jh

Vyšlo nové CD Michala Zapletala odi et amo

Křest CD odi et amo 
spojený s autorovým koncertem proběhne

14. února v 19 hodin v Malém sále Záložny.
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Okamžiky štěstí / Patrik Hartl
Dívka v ledu / Robert Bryndza

Apollónův pád / Rick Riordan

STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ
Název náměstí v sobě skrývá starý místní název 
severní části města – Staré město. Na základě 
archeologických výzkumů se má za to, že se 
v místech nazývaných ještě dnes jako Staré 
město nacházelo předlokační sídliště s cent-
rální a trhovou funkcí a snad i kostelem právě 
v místech náměstí. Dobu hlavního rozvoje této 
oblasti kladou archeologové do 1. poloviny  
13. století. Po založení nového města v místech 
současného historického jádra sídliště zaniká  
a nárůst osídlení nastává opět až ve století 14. 
Tato část města procházející specifickým vývo-
jem bývá nazývána i jako Uničovské předměstí. 
Náměstí tvoří jeho přirozené centrum. Ze sever-
ní strany náměstí vycházejí ulice směřující do 
Uničova a do Mohelnice, z jižní strany do Štern-
berka a od roku 1938 také hlavní ulice tvořící 
jakýsi obchvat centra města.

Náměstí se nachází na severu města a zahrnuje 
celé prostranství kolem kostela sv. Filipa a Jaku-
ba. Svůj název dostalo v roce 1930, do té doby 
bylo v podstatě součástí ulice vedoucí směrem 
na Uničov (do roku 1900 Neustädterstrasse,  
v letech 1900–1930 Staroměstská třída). Název 
užíváme dodnes, za války byl pouze přeložen 
do němčiny (Altstadt – Staré město, Platz – 
náměstí). 

Proměny názvu: Staroměstské náměstí (1930) 
 Altstädterplatz (1940)  Staroměstské ná-
městí (1945)

Ivana Kubíčková

Okamžiky štěstí
Stejný příběh, dva pohledy.
Okamžiky štěstí je mož-
né začít číst z kterékoli 
strany. Vyberte si! Příběh 
sourozenců Veroniky  
a Jáchyma budete pro-
žívat podle toho, který 
začátek zvolíte. Buďto do života skočíte 
jako Jáchym volným pádem z výšky čtyř 
tisíc metrů, nebo se jako Veronika budete 
statečně prokousávat citovými nástrahami 
ode dne ke dni. Prožijete dva příběhy v jed-
nom. Jako on a jako ona. Nebo v opačném 
pořadí, což bude překvapivě jiné, než byste 

očekávali.
Olomoucký rodák Pat-
rik Hartl, divadelní dra-
matik a režisér, získal 
věhlas jako spisovatel 
zejména svou prvotinou 
s půvabným názvem 
Prvok, Šampón, Tečka  
a Karel.

Dívka v ledu
Pozornost čtenářů si zís-
kal ponurý podzimní 
thriller současného brit-
ského autora, žijícího na 
Slovensku.
Poté co je v parku v jižním 
Londýně pod vrstvou ledu 

nalezeno tělo mladé ženy, na místo přijíždí 
detektiv šéfinspektor Erika Fosterová. Oběť, 
krásná dívka z mocné a bohaté rodiny, měla 
podle všeho dokonalý život. Když Erika 
začne pátrat hlouběji, vynoří se souvislos-
ti mezi její vraždou a smrtí tří prostitutek, 
které někdo uškrtil, svázal jim ruce a hodil 
do vodních ploch po Londýně. Jaká je spo-
jitost mezi dcerou vlivného lobbisty, který 
si myslí, že může ovlivňovat i vyšetřování,  
a mrtvými imigrantkami? Jaké temné ta-
jemství dívka v ledu skrývala? Čím více se 
Erika přibližuje k odhalení pravdy, tím více 
se vrah blíží k Erice.

Apollónův pád
Díl první – Utajené Orá-
kulum
Jak nejlíp potrestat boha? 
Tím, že z něj uděláte smr-
telníka! Přesně tak dopadl 
bůh slunce Apollón. LUP! 
– a z nesmrtelného boha 

je šestnáctiletý kluk. Bez božských schop-
ností a se spoustou nepřátel za zády se válí 
ve smradlavé newyorské popelnici. Existuje 
jen jediné místo, kde může hledat pomoc: 
základna moderních polobohů známá jako 
Tábor polokrevných!
Další z velmi povedených dobrodružných 
fantasy sérií pro mládež od oblíbeného au-
tora.

lf

Ve výstavních pro-
storách Turistické-
ho informačního 
centra Litovel je od  
6. února k vidění 
nová výstava Jak 
se rodí večerníčky. 
Víte, kolik dá práce, 
než se na filmovém 
plátně nebo v tele-
vizi začnou pohy-
bovat vaše oblíbené 

postavičky? Spoustu zajímavostí o výrobě 
kreslených a loutkových filmů přinese výsta-
va připravená ve spolupráci s Ateliéry Bon-
ton Zlín a Dětským muzeem Moravského 
zemského muzea Brno. 
Můžete se těšit na ukázky loutek z mnoha 
filmů, které vznikly ve zlínských ateliérech 
během posledních 65 let. Uvidíte Kocou-
ra Modroočka, Zlatovlásku nebo Toulavé 
telátko. Můžete si také sami vyzkoušet na 
prokreslovacím pultu vytvořit jednodu-
ché kresby, z nichž se vytváří fáze pohybu, 
nebo vyzkoušet práci v ruchovém studiu  

a na vlastní uši se přesvědčit, jak se ve filmu 
vytváří zvuk praskání ohně, bouřky, motoru 
auta aj. 
Pro nejmenší je připraveno velké dřevěné 
pexeso s pohádkovými postavičkami. Děti 
si také mohou  vyrobit Večerníčkovu čepici 
nebo zahrát s maňásky a loutkami divadlo. 
Výstava potrvá do 22. dubna a bude přístup-
ná od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin,  
v sobotu od 9 do 12 a od 12.30 do 15 hodin. 
Vstupné je dobrovolné.

TIC

Jak se rodí večerníčky – nová výstava v TIC

INZERCE

KAMENICTVÍ 
Litovel, Svatoplukova 127 
Tel., fax: 585 341 478,  
mobil: 605 131 789  
ZHOTOVENÍ POMNÍKŮ  
OPRAVY HROBŮ 
ZÁKRYTOVÉ DESKY NA HROBY, 
SCHODY Z KAMENE A TERACCA  
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O ochraně kulturních památek i historických objektů s památkářkou
Celý historický střed Litovle, 
jehož rozsah odpovídá více-
méně původnímu ohraničení 
hradbami, resp. o něco vět-
ší ploše ohraničené vodními 
toky, je městskou památkovou 
zónou. To znamená, že ke všem 
stavebním úpravám, které tady 
probíhají, se vyjadřují památ-
káři. A protože v obecném 
povědomí jsou památkáři „ti, 
kdo všechno komplikují a le-
dasco nepovolí“, rozhodla jsem 
se podívat na situaci z druhé, 
tedy jejich strany. Proto jsem 
se vydala za Ing. arch. Dobro-
slavou Neckařovou z Národ-
ního památkového ústavu, 
územního odborného praco-
viště v Olomouci, která má na 
starosti území Litovle.

Zeptám se rovnou – co je cílem 
vás, památkářů?
Zachovat co nejvíc původních, 
historicky cenných věcí, aby 
něco zůstalo i těm příštím ge-
neracím. Abychom se zbytečně 
neochuzovali. Aby se zbyteč-
ně nebouraly věci, které se dají 
zachránit, ale opravovaly se  
a přistupovalo se k nim s citem, 
pietou. 
Lidé mnohdy dělají zbytečné 
úpravy, které byt ani nezhod-
notí, ani nejsou lepší než to, co 
tam bylo předtím. Mají jenom 
pocit, že něco je staré, a proto 
to nechtějí, chtějí něco nového.  
V takovém případě by si ale 
neměli kupovat dům ve středu 
města. Určitě se najde někdo, 
kdo si ho bude vážit a ocení jeho 
klenby a staré dveře.

Kdybych byla majitelem domu, 
asi bych nechtěla, aby byl kul-
turní památkou, protože mám 
představu, že je s tím spojená 
spousta komplikací a nemůžu 
si v něm udělat, co chci.
Pokud chce někdo opravovat ja-
kýkoli objekt v městské památ-
kové zóně (MPZ), bez ohledu na 
to, jestli je kulturní památkou, 
musí požádat o stanovisko pa-
mátkáře. V Litovli je na náměstí 
samoobsluha, což je novostav-
ba z 2. poloviny 20. století. Ale  
i majitel tohoto domu musí po-
žádat o vyjádření památkáře. 
Samozřejmě pokud se majitel  
v tomto domě rozhodne vybu-
dovat příčky nebo koupelny, ne-
bude to tak složité jako v domě  
s gotickými klenbami. 
Když chce majitel dělat úpra-
vy na budově v MPZ, vždycky 

je rozumnější konzultovat to 
dopředu s památkáři. Ne při-
jít s hotovým projektem, který 
zpracoval někdo, kdo se památ-
kami nezabývá a nezná všechny 
podmínky. Lidi mají tendenci 
najmout si nejlevnějšího projek-
tanta, protože úřady chtějí papír. 
A pak se diví, že to nejde reali-
zovat.

Když se ve středu města staví 
nový dům, jako teď třeba v Ma-
sarykově ulici, k tomu se taky 
vyjadřujete?
Samozřejmě.

Co tedy nesmí mít dům ve stře-
du města? Jaké podmínky je 
třeba dodržet? Je jasné, že tře-
ba plastová okna by neprošla.
My chceme, aby se na území 
MPZ používaly tradiční materi-
ály. To jsou dřevěná okna, dře-
věné dveře, tradiční krytina. To 
je v Litovli břidlice, pálená kry-
tina, u střech s menším sklonem 
plechová krytina, a pak eternit, 
který přišel místo břidlice. Pro-
blémy nastávají, pokud někdo 
přijde třeba s bonským šinde-
lem, což jsou asfaltové šindele, 
nebo s různými náhražkami. 
Původní krytina byla šedá, čer-
ná, červená. Takže když si někdo 
vymyslí, že chce třeba zelenou 
střechu, nastane problém.
Taky barevnost fasád by měla 
vycházet z původních historic-
kých barev, které se na fasádách 
najdou, nebo se dají dohledat 
sondami. Měla by se dodržovat 
tradiční barevnost – šedá, béžo-
vá, okrová, světle zelená... Stříz-
livé a decentní barvy.

Jenže ty střízlivé barvy nejspíš 
vycházejí z toho, že lidé v mi-
nulosti nedokázali vytvořit ta-
kové barvy, které my dnes už 
umíme.
Ovšem, ty domy měly barevnost 
odpovídající tomu, co se doká-
zalo v dané době vyrobit. Pa-
mátková ochrana je ale o tom, že 
chráníme historické prostředí, 
což také znamená držet se toho, 
co se v dané době používalo.

Objekty, kterými se zabýváte, 
stojí třeba už pět set let a za tu 
dobu prošly řadou úprav. Když 
chcete, aby působily historicky, 
do které doby je vlastně chcete 
situovat?
Nechceme je situovat do žádné 
doby. Ty domy opravdu prošly 
vývojem a my musíme vyhod-

notit, které úpravy ho poškodily 
a které zhodnotily. Třeba když 
se v 70. letech dělaly úpravy 
bytů, přepříčkovaly se prostory 
s klenbami na malé kamrlíky, 
udělaly se tam záchody... Proto 
doporučíme tyhle příčky vybou-
rat a v dispozici bytu hledáme, 
kde se dá udělat sociální zaříze-
ní šetrnějším způsobem.

Myslím, že mnoho lidí má ne-
chuť k zásahu památkářů také 
proto, že jejich řešení bývají 
nákladnější.
Ne vždycky. Mnohdy chceme 
zachovat původní věci, které 
se dají opravit. Staré dveře sice 
možná mají poškozený nátěr 
nebo jim chybí klika, ale mají 
větší estetickou hodnotu a jsou 
kvalitnější než ty, které by si 
majitel koupil v hypermarketu. 
Samozřejmě ale nechceme, aby 
lidé zachovávali třeba staré zá-
chody nebo koupelny, s běžnými 
věcmi souhlasíme.

I doba, ve které žijeme, bude 
jednou minulost. Pro nás je 
to ale současnost, a proto při-
rozeně chceme využívat mož-
ností, které současnost nabízí.  
A vy určitým způsobem dbá-
te o to, aby se věci udržovaly 
v minulosti. Dejme tomu, že 
bych chtěla na radnici vybudo-
vat výtah. Je to praktická věc, 
na úřad chodí i lidi, kteří se 
špatně pohybují... Ale z památ-
kářského hlediska to nejde.
Problém s radnicí a výtahem se 
táhne už dlouho a je pravda, že 
památkáři ho tam nechtějí. A to 
proto, že v tomto historickém 
objektu se pro něj nenašlo umís-
tění. Dole jsou klenby, které by 
se kvůli výtahu musely prorazit, 
schodiště je postavené tak, že  
v jeho středu není prostor pro 
výtah...
Jsou ale památkově chráněné 
budovy, kde se ten kompro-
mis najít dá. V budově po ZŠ 
pro zrakově postižené, která se 
teď opravuje pro potřeby úřa-
du, se místo pro výtah našlo.  
V knihovně byla potíž s prudký-
mi schody, přesto to vypadalo, 
že z historického hlediska bude 
stavba výtahu velký problém. 
Nakonec se řešení našlo – uděla-
la se přístavba nového schodiště, 
do kterého se výtah začlenil.

Na náměstí stojí jedna z nej-
cennějších litovelských pamá-
tek, Langův dům, už řadu let 

prázdný a postupně chátrající. 
To, že není využitý, si lidé taky 
spojují s náročnými požadavky 
památkářů.
Tenkrát majitel, který věděl, že 
kupuje kulturní památku, přišel 
s nápadem, že v budově vybu-
duje podzemní bazén. Kdo si 
myslí, že v kulturní památce ve 
středu města vybuduje podzem-
ní bazén, musí narazit na koho-
koli. Pravda ale je, že k nám ve 
skutečnosti nedorazila ani ofi-
ciální žádost, nevznikla žádná 
projektová dokumentace. Tahle 
záležitost neztroskotala na pa-
mátkářích, ale na investorovi.

Myslím, že v minulosti tady 
byl i nápad postavit na náměs-
tí kašnu nebo vysadit nějaké 
stromy...
Na náměstí nějakou zeleň máte.

Nepatrnou.
Tohle náměstí vzniklo v gotice 
jako dlážděná plocha sloužící ke 
shromažďování, takže z památ-
kářského hlediska tam zeleň ne-
patří. Problém taky je, že v pod-
zemí je mnoho inženýrských 
sítí, není jednoduché najít mís-
to, kam zeleň umístit, aby neži-
vořila. Navíc je blízko náměstí 
park. Našel se tedy kompromis, 
po obvodu stromy jsou. 

A co kašna?
Kašna na litovelském náměstí 
nikdy nebyla. Navíc na něm je 
přístup k Nečízu. Máte něco, co 
žádné jiné město nemá. Kaž- 
dý má svůj unikát. Když budou 
všechna města stejná, všude 
budou stejné domy, kašny, ne-
bude nikoho bavit jezdit se dívat 
jinam. Hodnota je v tom, že je 
každé město jiné. Kdybychom 
měli všude stejné paneláky...

Zrovna přemýšlím o tom, jestli 
se někdy budou chránit i pane-
láky.
Možná ano. Jestli to přežijí.

Ty poslední, co zbydou. Tím 
budou právě vzácné.
Z minulosti se dochovaly objek-
ty, které byly kvalitně postavené, 
přežily požáry, války, demoli-
ce, přestavby... Je to jen zlomek 
věcí, který se zachoval. A už jich 
nikdy víc nebude. Proto bychom 
měli chránit, co zůstalo a je cen-
né. Už nikdy si nepostavíme go-
tický dům, barokní sloup... Když 
je jednou zboříme, už je nikdy 
nebudeme mít.                             hk
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Zdaleka ne na všech kulturních 
památkách najdete kovovou ce-
dulku s jejich označením. Pokud se 
tedy přímo nepídíte po tom, které 
objekty v našem městě kulturními 
památkami jsou, zřejmě vás ani ne-
napadne, že kolem některého právě 
procházíte ani že jich máme tolik. 
Proto vám jednak níže přinášíme je-
jich seznam, jednak vám v několika 
následujících číslech představíme 
všechny litovelské kulturní památky 
na fotografiích.

 kostel sv. Filipa a Jakuba
 kostel sv. Marka
 kaple sv. Jiří
 městské opevnění
 morový sloup
 budova radnice
 budova knihovny
 budova gymnázia (22. 5. 1991)
 budova muzea
 přístup k Nečízu na náměstí 
 Svatojánský most
 altán ve Smetanových sadech
 Švédská deska u parku Míru
 Sochova vila (29. 4. 2004)
 Langův dům
 měšťanský dům, náměstí 
Přemysla Otakara 779; sídlo měst-
ského úřadu (14. 8. 2000)
 měšťanský dům, Boskovicova 
780
 Rohlederův dům, 1. máje 626
 městský dům, Poděbradova 750 
a 751 
 měšťanský dům, Masarykova 764
 měšťanský dům, Boskovicova 
784 (27. 9. 1994)
 měšťanský dům, 1. máje 787
 socha sv. Jana Nepomuckého ve 
výklenku domu v ulici Palackého 
(22. 8. 2000)
 sloup se sousoším Nejsvětější 
Trojice na Staroměstském náměstí
 boží muka před muzeem
 kříž u kostela na Staroměstském 
náměstí
 kříž u mostu na ulici 1. máje
 kříž u kaple sv. Jiří
 kříž v zahradě domu v Červen-
ské ulici 

Za některými památkami je 
uvedeno datum jejich prohlášení. 
Všechny ostatní byly prohlášeny

 3. 5. 1958.

Seznam 
kulturních památek 

ve městě Litovli

Zastavení u morového sloupu na náměstí
Jednoho dne se budete procházet po litovelském náměstí. Výjimečně nepůjdete nakupovat do lékár-
ny ani posedět do cukrárny, vyřizovat něco na úřad nebo si vybrat peníze z bankomatu. Budete mít 
dost času. Bude svítit slunce. Zastavíte se u morového sloupu, který už jste viděli tisíckrát a nikdy, 
a poprvé si ho pořádně prohlédnete. Co je to na něm za sochy? Proč tam jsou? A proč je tady ten 
sloup? Pak si vzpomenete, že jste o něm kdysi něco četli v Litovelských novinách. Vrátíte se domů, 
prohledáte archiv a konečně najdete tohle číslo. A právě kvůli tomuhle okamžiku tento článek píšu.

Trochu pověsti a trochu pravdy
Příběh o morové ráně v Litovli 
vypráví jak pověsti sesbírané 
Strouhalem a Stoklasem, tak 
historické práce Karla Sedláka či 
Josefa Bezděčky. V ledasčem se 
neshodují, v něčem si i odporu-
jí. My se ve svém vyprávění bu-
deme držet druhého zmíněného 
pramene, s vědomím, že událos-
ti tři sta let staré těžko ověříme  
a dokážeme.
Bylo to v červenci 1714, kdy  
v Litovli propukl mor. Ne popr-
vé, ale naštěstí naposled. Žena  
a dcera sluhy na radnici byly 
první ze 123 obětí, které epide-
mie usmrtila během následují-
cích čtyř měsíců. Město obklíčilo 
vojsko, aby nikdo nemohl vynést 
nemoc z jeho bran, a vojáci stře-
žili i každý dům, v němž pře-
býval člověk nakažený morem.  
A protože byl právě čas žní, vy-
konávali vojáci za obyvatele i po-
třebné polní práce. 
Většina nakažených zemřela, 
ne však všichni. Mezi sedmnác-
ti lidmi, kteří se uzdravili, byla 
i dívka Barbora. Její příběh je 
příběhem obrazu svaté Pavlíny, 
který roku 1706 namaloval Jan 
Jiří Roth. Poté, co – jak malíř vě-
řil – obraz dopomohl k uzdrave-
ní jeho manželky, předal jej 
do kostela sv. Marka. Pří-
běh dívky Barbory, k níž se 
právě vracíme, je příběhem 
slzy, která skanula z tváře 
sv. Pavlíny na obraze a již 
dívka pozřela. A uzdravila 
se. Tento zázrak, jejž potvr-
dilo dvanáct svědků včetně 
ošetřujícího lékaře, však 
nebyl olomouckým biskup-
ským úřadem nikdy uznán.
Obraz byl pak zavěšen  
v kapličce blízko dřevěné-
ho lazaretu, kde se léčili 
lidé nakažení morem. Až 
do roku 1778 se sem ko-
nala procesí. Potom byla 
kaplička zbořena a nahra-
zena pískovcovým sloup-
kem uprostřed tří lip. Lípy 
už nerostou, byly skáceny 
při regulaci Moravy ve 30. 
letech 20. století. Sloupek 
byl však přesunut a u něj 
vysazeny lípy nové. Uvidíte 
ho po své levé ruce, když 
přejdete most na Pavlínku. 

Místo, kde kdysi stávala kap-
lička s obrazem pro město tak 
důležité světice, jejíž jméno na 
památku nese.

Stavba morového sloupu
V době, kdy mor konečně 
ustoupil, začaly se v českých ze-
mích stavět morové sloupy jako 
připomínka této události i jejího 
překonání. Ten litovelský posta-
vil na objednávku města v letech 
1716–1724 olomoucký sochař  
a kameník Václav Render, sochy 
jsou připisovány jeho příteli, so-
chaři Janu Sturmerovi.
Mimochodem, Václav Render je 
současně autorem sloupu Nej-
světější Trojice v Olomouci. Ov-
šem zatímco olomoucký sloup 
byl zapsán na seznam UNESCO,  
ten litovelský považují odbor-
níci za poněkud odbytý. Část-
ka 2 000 zlatých, kterou tehdy 
město mohlo na stavbu vynalo-
žit, zřejmě nebyla z nejvyšších.  
V jejím základu ovšem leží 50 
zlatých, které tehdejší purkmis-
tr Udalrich Scheiber odkázal na 
stavbu sochy sv. Pavlíny před-
tím, než sám podlehl moru. Svě-
tice má čestné místo v osmiboké 
otevřené kapli, která je centrem 
sloupu.                                        hk

Na sloupu jsou umístěny sochy 
sedmi světců, z nichž většina má 
spojitost s morem.
Svatá Pavlína v otevřené kapli 
drží v ruce knihu a hromádku ka-
mení. Roku 1623 byly do Olomou-
ce převezeny ostatky této světice  
a téhož roku tam propukl mor. Epi-
demie ustala poté, co lidé podnikli 
prosebné procesí s těmito ostatky. 
Od té doby je Pavlína ochránkyní 
proti moru i patronkou Olomouce.
Svatá Rozálie leží u nohou sv. 
Pavlíny. Praví se, že poté, co byly 
roku 1624 převezeny ostatky této 
poustevnice z 12. století do Paler-
ma postiženého morem, epidemie 
ustala.
Svatý Roch putoval ve 14. století 
Itálií nakaženou morem, ze kte-
rého prý uzdravoval lidi. Sám se 
nakonec nakazil, v jeho samotě mu 
však pomohl pes, který mu nosil 
jídlo (je i na soše) a on se uzdravil.
Svatý Šebestián je spolupat-
ronem sv. Rocha, bývá zobrazen  
v bederní roušce probodán šípy.
Svatý Karel Boromejský (foto) 
byl arcibiskupem v Miláně za mo-
rové rány v 16. století. Nejenže 
zavedl účinná opatření proti moru, 
ale zbídačelým Miláňanům rozdal 
všechen rodinný majetek a osobně 
se staral o nakažené.
Svatý František Xaverský (socha 
s rukou na srdci) byl úspěšný misio-
nář v jižní a východní Asii.
Na vrcholu sloupu je socha Panny 
Marie.



Prvního února bude ve Výstav-
ní síni Městského klubu zahá-
jena výstava obrazové grafiky 
bratří Králíků. Protože tito vý-
tvarníci nejsou v Litovli zatím 

známí, oslovila jsem Marcela 
Králíka, abych se dozvěděla 
něco o nich i jejich díle.

V tuto chvíli vím jen to, že  
v Litovli budou vystavovat bra-
tři Králíkové. Můžete se nám 
na úvod představit?
Jmenuji se Marcel Králík, bratr 
je Marek Králík a jsme naro-
zeni ve stejný den roku 1971. 
Pracuji ve stavebnictví, ve kte-
rém se zabývám realizací střech 
a dřevěných konstrukcí. Mezi 
mé koníčky patří fotografování, 
práce s fotkami, kreslení, hudba, 
výlety do přírody a samozřejmě 
práce se dřevem.

Co na výstavě uvidíme?

Na této prodejní výstavě uvidíte 
kolem padesáti obrazů: ručně 
kreslené mandaly, ručně kres-
lenou grafiku s futuristickým 
motivem, dále digitální tvorbu 
s kosmickou tematikou a na 
ukázku pár kusů olejomalby.

Jakým tématům se ve své tvor-
bě věnujete, co vás k nim při-
vedlo a jaký pro vás mají vý-
znam?
Věnuji se převážně kosmické 
tematice. Bratrovými tématy 
jsou kosmos, mandaly, airbrush.  
A co mě k tomu přivedlo? ... 
No, baví mne fotografování, rý-
sování a patřím mezi lidi, které 
přitahuje vesmír, takže vesmír-
ná krajina je pro mě fascinující.  

A tvorba těchto obrazů je pro 
nás relax.                                              hk
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 Předprodej: Turistické informační centrum při MK, nám. Př. Otakara 762, Litovel 
tel.: 585 150 499  nebo 775 339 098, e-mail: vstupenky@mklitovel.cz

2
1.–25. 2., PO, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17, PÁ 8–13, SO 10–13 hod., Výstavní síň 
MK Litovel 
OBRAZOVÁ GRAFIKA BRATŘÍ KRÁLÍKŮ  vernisáž: středa 1. 2. v 17 hod.

st 8. 2., 14 hod., Velký sál Záložny v Litovli, vstupné: 40 Kč
KINO: TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ  Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když ne-
jste doma? Odpověď na otázku, kterou se trápí každý kočičkář a pejskař, 
najdete v animované komedii. Kino pro školní družiny včetně veřejnosti.

9. 2.–22. 4., PO–PÁ 8–17, SO 9–12, 12.30–15 hod., prostory TIC při MK 
Litovel, vstupné dobrovolné
JAK SE RODÍ VEČERNÍČKY  Co všechno obnáší výroba oblíbených kres-
lených a loutkových filmů, i mnohé zajímavosti z historie dětských večer-
níčků.

so 11. 2., 16 hod., Velký sál Záložny v Litovli, vstupné v předprodeji 50 Kč,  
na místě 100 Kč, děti do 3 let zdarma
PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA – SOBOTNÍ POHÁDKA  Zažijte hodinu plnou 
legrace a dobrodružství. Určitě se nebudete nudit ani vy, dospěláci, ani vaše 
děti. Divadelní pohádku na motivy knihy Astrid Lindgrenové napsala Vlasta 
Krutmanová.

út 14. 2., 19 hod., Malý sál Záložny v Litovli, vstupné v předprodeji 70 Kč,  
na místě 100 Kč
MICHAL ZAPLETAL  Koncert místního muzikanta, křest CD odi et amo.

so 18. 2., 20 hod., Velký a Malý sál Záložny v Litovli, vstupné: v předprodeji 
120 Kč,  na místě 170 Kč
XXXI. HANÁCKÉ BÁL  zvýhodněné vstupné pro krojované návštěvníky; 
hrají: taneční skupina Fantastic band (Velký sál), Hanácká môzêka (Malý 
sál), vystoupí: folklorní soubor Hanačka

čt 23. 2., 19 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné v předprodeji 60 Kč,  
na místě 90 Kč
KONCERT FOLKOVÉ KAPELY NOACO  Vzpomínka na Luboše Černého.

út 28. 2., 19 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné: 80 Kč
APOLLON KVARTET  Koncert v rámci KPH. Pavel Kudelásek – housle, Ra-
dek Křižanovský – housle, Pavel Ciprys – viola, Pavel Verner – violoncello.

Výstava ručně i digitálně kreslené grafiky z dílny bratří Králíků

Marcel Králík: Magnetovo pásmo (di-
gitální grafika)

Marek Králík: Mystický brouk, manda-
la (akrylová malba)

Domácí kapela Noaco hraje 13 let

Kapela Noaco, která působí na 
hudební scéně od roku 2004, 
svým hudebním zaměřením in-
klinuje k folk-popu s občasným 
úletem do lehčí jazzové variace. 
Tvorba kapely je zcela autorská 
a „staví“ na hudebním umu  
a jistotě jednotlivých muzi-
kantů, což dokládá vlastním 
osobitým hudebním projevem  
i texty a v neposlední řadě také 
úspěchy na mnoha folkových 
festivalech.
Kapela, kterou od jejího vzniku 
prošlo několik známých litovel-
ských muzikantů, např. Luboš 

Černý, Ivo Juráš, Radim Zmund, 
Irena Poláchová, se ustálila na 
aktuální sestavě – Petr Hájíček 
(kytara, zpěv), Veronika Mina-
říková (zpěv), Zdenka Nezbe-
dová (zpěv), Marek Gottlieb 
(baskytara) a Roman Petřík 
(klávesy, cajon). 
Zveme vás na koncert, který se 
koná ve čtvrtek 23. února v 19 
hodin v Koncertním sále Měst-
ského klubu. Přijďte s námi 
zavzpomínat na jednoho ze za-
kládajících členů kapely Noaco 
Luboše Černého.                     

MK

Přijd’te k nám a my Vás oprav-
du na hodinu začarujeme rychle 
zpět do úžasných dětských let: 
„Strčprstskrská pililulko, nikdy 
nechci vyrůst, čárymáryfulko“. 
Zveme Vás na pohádku Pipi 
Dlouhá punčocha, kterou na 
motivy knihy Astrid Lindgreno-
vé napsala Vlasta Krutmanová. 

Zažijte hodinu plnou legrace  
a dobrodružství. Určitě se nebu-
dete nudit ani vy, dospěláci, ani 
vaše děti. 
Pohádku v podání divadla 
Applause uvidíte v sobotu  
11. února v 16 hodin ve Velkém 
sále Záložny v Litovli.

MK

Malá rebelka Pipi Dlouhá punčocha potěší děti i dospělé
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Městský klub připravuje 
středa 8. 3
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA  módní přehlídka STUDIA 365

pátek 10. 3.
VRAŽDA V SALONNÍM COUPÉ  Divadlo Járy Cimrmana

úterý 14. 3.
TAHITI – CO VÍCE VONÍ ROMANTIKOU?  beseda s cestovatelem panem 
Habermanem

čtvrtek 16. 3. 
PŘÊNDITE SI SPLKNÓT  pořad pro přátele hanáckého nářečí

pondělí 20. 3. 
RŮŽE PRO ALGERNON – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ  tragikomický příběh 
dementního muže, hrají: Jan Potměšil, Barbara Lukešová, Petr Lněnička aj. 

čtvrtek 23. 3.
HONZA NEDVĚD  koncert nejvýznamnějšího českého písničkáře

úterý 28. 3. 
TEREZIE FIALOVÁ A JIŘÍ BÁRTA  koncert v rámci KPH

úterý 4. 4.
KINO: BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU  promítání úspěšné české komedie

sobota 8. 4.
ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY  program pro děti

neděle 9. 4.
JEN POČKEJ ZAJÍCI – DIVADELNÍ POHÁDKA  divadelní pohádka na mo-
tivy legendárního animovaného seriálu

úterý 11. 4.
ŽENA ZA PULTEM – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ  divadelní komedie, 
hrají: Jiří Lábus a Oldřich Kaiser

úterý 18. 4.
OPERETY – KDYŽ DVA SE RÁDI MAJÍ  hudebně zábavný pořad, kde za-
zní nejkrásnější a nejznámější operetní melodie

pátek 21. 4.
4TET  koncert vokálního kvarteta v čele s Jiřím Kornem

sobota 6. 5.
O PEJSKOVI A KOČIČCE – POHÁDKA  sobotní pohádka pro děti

pondělí 15. 5.
KONCERT V MLADEČSKÝCH JESKYNÍCH  koncert v rámci KPH

sobota 10. 6.
HANÁCKÉ BENÁTKY  dopoledne program pro děti: Majda z Kouzelné 
školky, Pískomil se vrací; vystoupí: Slza, Lenny, Jelen, Pekař, Poletíme?, 
Pangea – The Beatles Revival

čtvrtek 21. 9.
LENKA FILIPOVÁ  koncert

sobota 7. 10.
ŠTEFAN MARGITA  koncert operního pěvce

˚
˚

˚

kompletní servis autoskel

cištení interiéru
renovace laku

leštení svetlometu

AUTOSKLA   STAVARIC, s. r. o.

Javoříčská 1313/6a, Litovel

tel. 585 154 631
724 158 043

ˇ

ˇ ˇ
ˇ ˇ
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Kvarteto Apollon – nejen klasika
Po studiu u členů věhlasných 
českých kvartet a absolvování 
prestižních mistrovských kurzů 
v Holandsku a Německu se čle-
nové Kvarteta Apollon úspěš-
ně zúčastnili řady prestižních 
mezinárodních soutěží. Těmito 
úspěchy zahájilo kvarteto v roce 
1993 svoji koncertní činnost.
Od začátku kariéry zařazuje 
kvarteto do svého repertoá-
ru vedle klasických děl také 
skladby jazzové ve vynikajících  
a velmi originálních úpravách. 
Spolupracuje s řadou českých 
skladatelů, a to jak v oblasti 
klasické hudby, tak jazzu. Kom-
binací těchto dvou odlišných 
směrů a tím danou repertoáro-
vou pestrostí si kvarteto získalo 
posluchače na mnoha pódiích. 
Soubor vystupuje na prestižních 
festivalech doma i v zahraničí. 
Pravidelně spolupracuje s Čes-

kou televizí a Českým rozhla-
sem.
Od roku 1993 vydalo Kvarte-
to Apollon již devět sólových 
klasických CD, zajímavým po-
činem bylo i natočení jazzové-
ho CD s rakouským souborem  
Fritz Pauer Trio. 
Soubor spolupracuje s řadou 
domácích i zahraničních po-
pových a rockových skupin. Za 
všechny jmenujme spolupráci  
s Petrem Bendem, Divokým 
Billem, Ready Kirken a mnoha 
dalšími.
Kvarteto můžete slyšet i ve slav-
ném filmu Obsluhoval jsem 
anglického krále režiséra Jiřího 
Menzela.
Na jejich koncert v rámci KPH 
vás zveme v úterý 28. února v 19 
hodin do Koncertního sálu MK 
Litovel.                                      

  MK

Koncert litovelského muzikanta Michala Zapletala
Michal Zapletal z Litovle, autor 
s duší básníka i rockového mu-
zikanta se zajímavým hlasem, 
vydává své druhé album na-
zvané odi et amo. Michal hraje 
od 14 let na baskytaru a prošel 
dnes již zaniklými lokálními 
kapelami Incoma, ř-gř či Marry 
Ann. Působil jako učitel hudeb-
ní výchovy na základní škole  
a vedl také školní sbor. Mezi 
jeho oblíbené muzikanty patří 
Karel Kryl, Aleš Brichta, Vlasti-
mil Třešňák, Anna K. nebo Ivan 
Hlas.  
K cestě sólového muzikanta ho 
dovedla jeho cesta předchozí. 
Několik rozpadlých kapel, zkla-
mání i z lidských stran a chuť 
si to všechno zkusit jinak. Po 
svém. Jeho písničky jsou upřím-
né, autentické a mají potenciál.
Na koncert tohoto mladého 
hudebníka vás zveme v úterý 

14. února v 19 hodin do Malé-
ho sálu Záložny. Zazní přes 20 
vlastních songů – písně z obou 
vydaných alb a aktuální novin-
ky. Bude možné si koupit CD, 
sbírky poezie a plakáty, po vy-
stoupení se můžete těšit na au-
togramiádu.                              MK
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Válečné hroby 4
POMNÍK OBĚTEM VÁLKY VE STŘENI

Téměř v každé obci, i v té nej-
menší, jsou válečné hroby. Ne-
jsou to hroby v pravém slova 
smyslu, připomínají padlé vo-
jáky z 1. světové války. 

Ze Střeně, obce, která má dnes 
něco málo přes 600 obyvatel, 
odešlo na bojiště 1. světové vál-
ky neuvěřitelných 100 mužů.  
Osud 15 z nich byl znám hned 
po skončení války. Jejich jména 
a fotografie byly na pomníku při 
slavnostním odhalení 18. srpna 
1919. Stále však zůstávala řada 
vojáků nezvěstných, někteří byli 
v zajetí. Jejich blízcí mohli ješ-
tě doufat... Až po deseti letech,  
24. července 1929, byla na po-
mníku odhalena další deska  
s šesti jmény a fotografiemi pad-
lých i těch, kteří už zůstali ne-
zvěstní navždy.  
Střeňský pomník má tvar pilíře, 
na jehož vrcholu stojí orel s ro-
zepjatými křídly. K vysokému 
podstavci vedou schody a celý 
památník je obklopen nízkým 
ochranným plotem. V polovi-
ně pilíře je vytesána symbolika 
kříže v kruhu a pod ním roky  
1914–1918. V další části jsou 
jména a fotografie padlých a úpl-
ně dole opřená kamenná deska 
s veršem Eugena Stoklase z Li-
tovle:  Hle, naše svoboda – toť 
kořist našich zbraní, buď slavný 
život váš, jak naše umírání. 
V roce 1919 se v kronice píše, 
že verš je umístěn pod jmény  
15 padlých. Možná tehdy byl, ale 
už několik desetiletí tomu tak 
není. Stoklasův verš je nyní na 
samostatné desce, která je opře-
ná o pomník. V místě, kde byl 
původně (podle kroniky) nápis 
– verš, jsou jména a fotografie tří 

obětí z 2. světové války. Další dvě 
jména jsou po levé a pravé stra-
ně pod nimi. Na pomník byly 
umístěny až po r. 1945. Možná 
byla tabulka s veršem odstraně-
na, aby uvolnila místo dalším 
padlým, bylo by to pochopitel-
né. Není však vyloučeno, že verš 
Eugena Stoklase vadil nacistům  
a musel být, stejně jako nápisy 
na jiných pomnících, odstraněn 
v roce 1939. Kronika se však  
o této skutečnosti nezmiňuje.  
Osudy narukovaných vojáků 
jsou však v kronice sepsány 
důkladně. Kronikář, řídící uči-
tel Karel Lýsek, byl ve své práci 
velmi pečlivý. Dozvídáme se 
tak, že Karel Hradil, narozený 
r. 1893, sloužil u pěšího pluku  
č. 93, po výcviku odjel na ruskou 
frontu, byl tam sotva tři týdny  
a padl 30. 11. 1914 na vr-
ších u Gotarzovy v Rusku. 
Nebo nejmladší, Jaroslav Uví-
zl, narozený roku 1900, na-
stoupil službu v roce 1918  
k pěšímu pluku č. 93, přeložen 
k pěšímu pluku č. 119 v Novo-
radomsku, poslán na italskou 
frontu a tam padl 18. 9. 1918 na 
hoře Tasson u Feltre v Itálii. 
V roce 2008, kdy jsme pomník 
pro potřebu ministerstva obra-
ny poprvé fotili, nebyl pod-
stavec pro bujnou zeleň vůbec 
vidět. I orel s roztaženými kří-
dly na vrcholu pomníku jako 
by se ztrácel. Teprve po roce 
2013, kdy obec ukončila opra-
vy, se pomník stal opravdovou 
dominantou vesnice. Spolu 
s kaplí sv. Jiří září na dálku.  
A teprve nyní je možné přečíst 
si, kdo pomník nechal postavit. 
Na zadní straně je viditelný ná-
pis: Památce padlých ve světové 
válce věnují vrátivší se druhové.  

Eva Vaňková

Mateřské centrum Rybička
HOKUSY A POKUSY S IVOU
čtvrtek 9. 2., 14.30–15.30 hodin
 Přírodovědný kroužek pro děti ve věku 5–7 let.
MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI
neděle 12. 2., 14.00 hodin, Nasobůrky
 Zveme rodiče s dětmi a tříkrálové koledníky. Jsou připraveny soutěže, hry, tombola, 
občerstvení. Vstupné je dobrovolné.
PEDIG
středa 22. 2., 15.00–17.45 hodin
 Zveme začátečníky i pokročilé na kurz pletení z pedigu. Tentokrát nás čeká celople-
tená ošatka. Je nutné přihlásit se předem. Minimální počet účastníků je 5 osob, jinak 
bude kurz zrušen. Cena: 120 Kč. Pro děti volná herna.

V únoru bude MC dopoledne zavřeno ve čtvrtek 9. 2. a v době jarních prázd-
nin 27. 2.–3. 3.

DÁLE PŘIPRAVUJEME:

ŠKOLNÍ ZRALOST
středa 1. 3., 16.00–18.00 hodin
 Lektor: Mgr. Jiří Halda. Přednáška pro rodiče nejen předškoláků na téma připrave-
nosti dětí na vstup do školy, na co si dát pozor... Hlídání dětí je zajištěno. Je nutné 
přihlásit se předem. Cena přednášky: 100 Kč jednotlivci, manželský pár 150 Kč. Cena 
hlídání: 20 Kč/dítě.
VÝCHOVA DÍTĚTE DO SOUČASNOSTI
úterý 7. 3., 17.00–19.00 hodin
 Lektor: PhDr. Jan Svoboda
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
MAXIPES FÍK: 21.–25. 8., pro děti od 4 do 6 let, cena: 1 000 Kč

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

VÝUKA ANGLIČTINY
v centru Litovle, 1. máje 792/2, učebna v podkroví

doučování dětí, maminky na MD, obchodní angličtina,
příprava na maturitu či pracovní pohovor...

cena:	290	Kč/60	minut	výuky	

 profesionální lektor 
 individuální přístup
 osvědčené metody výuky
 čas výuky: 8.00–19.00 hod.

tel. 720 697 889
www.anglictinalitovel.cz

INZERCE
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Pozvánky
NA MAŠKARÁK V HAŇOVICÍCH
ne 5. 2. v 15 hod., kulturní dům  
Haňovice

Zveme vás na maškarní bál pro děti 
se show šaška Vikyho.

NA SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ MSL
út 7. 2. v 17 hod., výstavní sál muzea

Členové Muzejní společnosti Li-
tovelska nebo zájemci o členství 
jsou zváni na výroční schůzi. Na17 
hodin je připravena komentovaná 
prohlídka nové muzejní výstavy 
Paměť starých krovů a střech s Mgr. 
Lucií Augustinkovou, Ph.D. V 17.45 
hodin bude zahájeno výroční Shro-
máždění členů MSL: zpráva o čin-
nosti v roce 2016 včetně obrazové 
prezentace, zpráva o hospodaření, 
zpráva revizní komise, plán činnosti 
a rozpočet na rok 2017.

NA DIVADLO NA ČERVENKU
ne 12. 2. v 17 hod., sál sokolovny na 
Července

Medlovské ochotnické divadlo vás 
zve na mírně lechtivou komedii Scé-
ny z rodinného života podle scénáře 
Anny Sobotkové. Představení je 
přístupné od 15 let. Vstupné dob-
rovolné.

NA MAŠKARNÍ PLES DO UNČOVIC
pá 17. 2., kulturní dům v Unčovicích

Na maškarním plese zahraje k tanci  
a poslechu Axel Olomouc.

NA DĚTSKÝ BÁL NA ČERVENKU
pá 17. 2. v 16.30 hod., sokolovna na 
Července

Na dětském maškarním plese se na 
děti těší šašek Viky.

NA ŠIBŘINKY DO MYSLECHOVIC
so 18. 2. ve 20 hod., kulturní dům  
Myslechovice

K poslechu a tanci zahraje kapela  
Asteor.

NA MAŠKARÁK DO UNČOVIC
so 4. 3. ve 14 hod., sokolovna Unčovice

Mateřská škola Unčovice srdečně 
zve děti a rodiče na již tradiční dět-
ský maškarní ples. Vstupné je dob-
rovolné. Připraveny jsou soutěže  
o ceny, bohaté občerstvení. Pořádá 
agentura LENA.  

Kamila Bezová je první ab-
solventkou ZŠ Litovel v Jung-
mannově ulici, která studuje 
na anglické univerzitě. Nikdy 
se netajila tím, že ji studium 
jazyků baví a zajímá. Ve svém 
ročníku svými znalostmi a ná-
klonností k anglickému jazyku 
převyšovala své vrstevníky. 
Začátkem nového roku přijela 
našim žákům představit svou 
univerzitu a studium. Všechny 
nás svým vystupováním na-
dchla, některé jistě svým pří-
během motivovala. Její vyprá-
vění bylo tak zajímavé, že jsme 
se rozhodli Kamilu vyzpovídat 
a seznámit i vás s její cestou za 
snem.

Jak se Čech může stát studen-
tem ve Velké Británii?
V podstatě to jde docela jed-
noduše, chce to hlavně odvahu  
a nějaké peníze do začátku. Od-
jakživa jsem měla moc ráda jazy-
ky, angličtinu obzvlášť, a věděla 
jsem, že bych ji chtěla studovat. 
Velká Británie byla vždy jedna  
z mých nejoblíbenějších zemí  
a po první návštěvě na základní 
škole jsem si ji zamilovala.  

Kde ses tedy o možnosti studia 
ve Velké Británii dověděla a co 
jsi pro to musela udělat?
Na veletrhu vysokých škol  
v Brně jsem objevila poradenské 
centrum UniLink, které nabízelo 
poradenské služby studentům, 
kteří by chtěli studovat ve Velké 
Británii, tak jsem se v listopadu 
2015 přihlásila na informační 
schůzku a nadchla jsem se pro 
to. Pak následoval proces psaní 
motivačního dopisu, výběr uni-
verzit, na které bych se chtěla 
hlásit, a odeslání přihlášek. Když 

jsem dostala vyjádře-
ní univerzit o mém 
přijetí, stačilo složit 
maturitní zkoušku  
s požadovaným prů-
měrem, který si sta-
novuje každá univer-
zita jinak. Pak přišlo 
papírování ohledně 
studentské půjčky 
na školné a po jejím 
vyřízení jsem moh-
la nastoupit. Celým 
procesem nás pro-
vázel právě UniLink, 
bez kterého by se můj sen neu-
skutečnil. 

Kde a co konkrétně studuješ?  
Vybrala jsem si univerzitu  
v Derby, ale studuji na kampusu 
v Buxtonu, asi hodinu od Man-
chesteru, a to management ces-
tovního ruchu. 

Jaké byly tvé první dojmy?  
V čem je studium dle tvého ná-
zoru stejné a naopak odlišné 
od studia na vysokých školách 
u nás?
Z kampusu jsem byla nadšená, 
naše univerzita sídlí v krásné 
historické budově a studium mě 
tady moc baví. Líbí se mi, že je 
zaměřené na praxi, což, mys-
lím, u nás na vysokých školách 
chybí. V rámci studia občas  
i cestujeme, jedním z navštíve-
ných míst byl třeba Edinburg 
ve Skotsku. Lidé jsou tu strašně 
milí a nápomocní, jedna paní 
nám například nabídla zdarma 
hodiny konverzace, abychom si 
procvičovali angličtinu, což je 
skvělé. Každý týden se tak schá-
zíme u ní doma na čaj. Celkově 
je to skvělá zkušenost, člověk se 
hodně osamostatní.

Máš za sebou první semestr. 
Jaký byl a co tě čeká dál?
První semestr byl něco jako 
zkouška, všichni jsme se teprve 
poznávali a dělali si celkovou 
představu o tom, jak studium 
bude vypadat. Semestr jsme za-
končili odevzdáním esejí. Dru-
hý semestr už bude trochu ná-
ročnější, čeká nás spousta práce 
na projektech a dalších esejích. 

Určitě všechny zajímá, jak 
se tohle všechno dá finančně 
zvládnout. 
Finančně je to určitě náročněj-
ší, Anglie je drahá země. Školné 
nám pokryje studentská půjčka, 
která je dostupná studentům  
z EU, ale bydlení a živobytí cel-
kově už si financujeme sami. Vy-
dělávat si při škole je potřeba, já 
pracuji jako servírka. Výhoda je 
v tom, že do školy chodíme jen 
2-3 dny v týdnu, takže zbytek je 
věnován samostudiu a práci. 

Děkujeme za sdílení tvých 
zkušeností a přejeme úspěchy 
v dalším studiu. Budeme se na 
tebe těšit třeba zase za rok. 

-ZSJL-PS-

Jak se plní sny aneb Studium ve Velké Británii

Kdyby tak střechy mohly ho-
vořit. Dokážete si představit, 
jak by zněl jejich příběh? Den-
ně procházíme kolem domů  
v našem městě, aniž bychom si 
uvědomovali, že některé z nich 
tu stojí již hezkou řádku let. 
Mají svůj příběh a jsou zrcadlem 
doby, v níž byly postaveny. Vět-
šina z nás nedokáže vyprávění 
starých střech a krovů sama 
pochopit, proto se odborníci  
z Vysoké školy báňské ‒ Tech-
nické univerzity Ostrava roz-
hodli vytvořit putovní výstavu, 
která by nám téma přiblížila. 

Výstava Paměť starých kro-
vů a střech představuje histo-
rické krovy severní Moravy  
a Slezska, jejich skrytou krásu 
a cesty, jak je uchovat pro další 
generace. Zhlédnout ji mohli 
návštěvníci už na šesti místech 
v České republice a nyní mají 
tuto možnost také obyvate-
lé Litovle a okolí. Téma bude 
zajisté přínosem pro studenty 
stavebních a řemeslných oborů 
středních i vyšších odborných 
škol, avšak také pro ostatní ná-
vštěvníky má své kouzlo. Vždyť 
samotný krov budovy Muzea 

Litovel představuje unikát, kte-
rý není v dnešní době již běžně 
k vidění!
V průběhu výstavy pro vás při-
pravujeme komentované pro-
hlídky. Jedinečnou příležitost 
poslechnout si zasvěcený vý-
klad k tématu budete mít hned 
v úterý 7. února od 17 hodin, 
kdy provede zájemce výstavou 
její spoluautorka Mgr. Lucie 
Augustinková, Ph.D., ze Staveb-
ní fakulty Vysoké školy báňské 
– Technické univerzity Ostrava.
Srdečně zvou litovelští muzej-
níci.                                            hoš

Paměť starých krovů a střech 
od 1. února do 23. dubna, od středy do neděle, od 9 do 16 hodin
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Dům dětí a mládeže Litovel
4. února  Dívka roku ČR 2017 / Velký sál Záložny (14.30)
     Základní kolo 28. ročníku celostátní soutěže krásy dívek ve věku od 13 do 15 let. Akce je pořádaná ve 
      spolupráci s Občanským sdružením Dívka Jičín. Vstupné: 100 Kč, v předprodeji v DDM 60 Kč.
       Info Hedvika Weberová, DiS.: 775 550 964, weberova@ddmlitovel.cz 
10. února  Litovelský skřivánek / Staroměstské náměstí (13.00)
       Pěvecká soutěž pro školy z Litovle a okolí. Všichni účastníci dostanou sladkou odměnu! Termín uzávěr- 
      ky přihlášek je 8. 2. Přihlášky je možno zasílat elektronicky na adresu j.cekelova@ddmlitovel.cz.
       Info Jana Čekelová: 775 550 963, 585 342 448
28. února  Maškarní karneval v DDM / Staroměstské náměstí (15.00)
      Karneval určený dětem ze zájmových kroužků DDM. Přijďte si užít bezva zábavu v maskách! Vstupné 
      20 Kč.
       Info Hedvika Weberová, DiS.: 775 550 964, weberova@ddmlitovel.cz
28. února  Návštěva VIDA! Science Centra v Brně / nádraží ČD Litovel město (6.15) 
     Výlet do zábavního vědeckého parku v Brně, kde na nás čeká spousta skvělých zážitků a zajímavos- 
     tí! Návrat bude v 18.17 hod. rovněž na nádraží ČD Litovel město. Cena: 500 Kč za účastníka. S sebou 
      si vezměte průkazku ZP a svačinu. Termín uzávěrky přihlášek: v pátek 24. 2. Přihlášky je možno zasílat 
      elektronicky na adresu p.sova@ ddmlitovel.cz. 
       Info Ing. Pavel Sova: 585 342 448, 775 550 964 

27. února – 3. března  Jarní prázdniny s DDM / Komenského ulice (8.00)
      Příměstský tábor plný výletů za zábavou i za poznáním. Pojedeme do brněnské hvězdárny prozkou- 
      mat vesmír, navštívíme divadlo loutek v Ostravě, užijeme si trochu adrenalinu v laser aréně a na závěr 
      si zaplaveme v aquaparku. Cena: 1 590 Kč. 
       Info Monika Pospíšilová: 720 995 102, pospisilova@ddmlitovel.cz, www.ddmlitovel.cz 

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

V měsíci únoru ještě přetrvává zima. Pokud však 
nejsou velké mrazy, můžeme na slunných místech 
v lese sbírat mladé lístky česneku medvědího, nať 
ptačince prostředního, vlaštovičník. U potoků a řek 
můžeme nasbírat čerstvou nať řeřišnice hořké a na 
zahrádce listy lžičníku lékařského. 
Případný nedostatek vitamínů můžeme nahradit 
naklíčenými semeny zeleniny a obilí. Velmi zdravá je 
naklíčená čočka a řeřicha. 
Pozornost věnujeme pokojovým léčivkám, zda netr-
pí nějakými škůdci a nemocemi, plánujeme výsevy  
a výsadbu léčivek do zahrady a objednáváme se-
mena léčivek. Nakupujeme výsevný substrát, do 
kterého budeme na jaře vysévat semena léčivek  
a zeleniny. Čistíme a opravujeme zahradní nářadí  
a chybějící dokupujeme. 

V lese a na zahrádkách můžeme, pokud nejsou velké 
mrazy, sbírat léčivé dřevokazné houby. Mezi nejzná-
mější patří hlíva ústřičná. Nejhojněji roste v lesích 
podél vodních toků. Roste i na pařezech, které ne-
jsou příliš staré a ztrouchnivělé. 
Užívají se plodnice čerstvé nebo usušené, případně 
jinak komerčně zpracované. 

Tato léčivá houba má výrazné tonizující účinky při 
fyzickém a duševním vyčerpání. Má protinádorové 
působení, podporuje tvorbu buněk kostní dřeně, 
zvyšuje počet bílých krvinek a snižuje srážlivost krve 
(nahrazuje plnohodnotně dle vědeckých výzkumů 
lék Voltaren). Zlepšuje růst vlasů, kostí a šlach. Zde 
je dobrá kombinace při léčení s kořenem rdesna 
mnohokvětého. Dále uvolňuje křeče ve svalech  
a šlachách, zlepšuje prokrvení končetin, čímž odstra-
ňuje sníženou citlivost, a pomáhá odblokovat páteř  
v oblasti bederní a hrudní.
Hlíva snižuje cholesterol v krvi, odstraňuje 
záněty v těle, působí proti osteoporóze, artriti-
dě, revmatismu. Zpomaluje stárnutí a snižuje 
hmotnost.
Svým antibakteriálním působením pomáhá 
při chřipce, nachlazení, zánětu průdušek, ro-
zedmě plic a astmatu.
Ve stavu sušeném se užívá v dávkování 5 až 10 
g denně. Ve stavu čerstvém 50 až 100 g houby.
Lze ji využít v kuchyni do omáček, jako náhra-
du v nepravé dršťkové polévce. Mně osobně 
nejlépe chutná jako smažený řízek, i když to 
není zrovna nejzdravější způsob úpravy.

Hlíva se dá úspěšně pěstovat venku v balících s te-
pelně upravenou slámou, nebo na špalcích dřeva, 
nejlépe bukového, dubového, topolového.

Vážení přátelé, srdečně Vás zvu na své další přednášky 
o léčivých rostlinách: 2. 2. v 17.30 hodin v Centru Po-
mněnka v Šumperku, 24. 2. v 18.30 hodin v Duhové 
čajovně v Mohelnici. V Litovli po uzavření kavárny 
Modrá kočka již žádné mé přednášky o léčivkách ne-
budou.                                             

 bylinář Vláďa Vytásek

Litovelský bylinkář: HLÍVA ÚSTŘIČNÁ
Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus) je dřevokazná lupenitá houba s masitým kloboukem z čeledi hlívovitých (Pleurotaceae). 

Roste nyní hojně v mírném klimatickém pásmu na mrtvých nebo živých kmenech listnatých stromů od podzimu do jara. 

Novinky v kroužku šachistů
Na sklonku roku 2016 se mladí litovelští 
šachisté zúčastnili několika soutěží v Olo-
mouci.
Ve třetím turnaji Krajského poháru družstev 
mládeže nás reprezentovali Tomáš Sklenář, 
Tomáš Němeček, Vít Maitner a Vojtěch Štaf- 
fa. Naše družstvo zvítězilo před družstvy 
A64 Grygov a Horkou na Moravě. 
V tradiční Olomoucké lize mezi mládeží 
triumfoval náš Pavel Hampl před domácími 
Rafaelem Görcsem a Julijí Alfimovou. 
V open kategorii zvítězili Jan Zdražil z AŠK 
Olomouc, náš Martin Hampl se umístil  
v silné konkurenci šestý.

Šachový žebříček ELO
K 1. 1. 2017 aktualizoval český Šachový svaz 
databázi hráčů. Do mezinárodního žebříč-
ku ELO se zapsali dva naši dorostenci na 
Mistrovství Moravy a Slezska v Koutech, Vít 
Maitner a Vojtěch Štaffa. 
V národním žebříčku počítaném z turnajů  
v Česku se v jednotlivých kategoriích umís-
til nejlépe Tomáš Němeček, Tomáš Sklenář, 
Vít Maitner, Mirko Spurník a Vojtěch Štaffa.

Nový trenér v kroužku
Od 1. 1. 2017 je novým trenérem Martin 
Hampl, který povede kroužek společně se 
mnou. Martin Hampl je odchovancem ša-
chového oddílu Tatranu Litovel a již řadu let 
hraje za oddíl soutěže družstev mužů. Co se 
týče šachové kvalifikace, je trenérem IV. tří-
dy a rozhodčím III. třídy.                Zdeněk Beil
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HÁZENÁ
 4. 2. v 17 hod.
muži – HK FCC Město Lovosice 
 11. 2. v 9 hod.
AutoFIT Cup 2017 – turnaj starší miniházené 6+1
 18. 2. v 17 hod.
muži – HBC Ronal Jičín 
 25. 2. ve 13 hod.
mladší dorost – Sokol Ostrava 
 25. 2. v 15 hod.
starší dorost – SK Velká Bystřice 
 26. 2. v 16 hod.
muži B – MHK Karviná 

FLORBAL
 5. 2. v 8.30 hod., hala ZŠ Vítězná
OL liga přípravek – turnaj
 25. 2. v 8.30 hod., hala ZŠ Vítězná
OL liga mužů – FBC Mohelnice
 25. 2. ve 12.15 hod., hala ZŠ Vítězná
OL liga mužů – proti FBC Spartak Přerov

Sportovní pozvánkySRTG Litovel začala sezónu s medailemi
Letošní sezóna populárních překážko-
vých běhů série Spartan Race byla zahá-
jena už v polovině ledna, a to závodem 
ze série Sprint konajícím se ve Skiareálu 
Dolní Morava. Borcům ze Spartan Race 
Training Group (SRTG) Litovel se závod 
nadmíru podařil. V kategorii Open získa-
li mezi týmy skvělé 3. místo v konkurenci 
173 týmů!
Celkem se na tomto závodě představi-
lo v našich barvách 19 závodníků, což je,  
s ohledem na to, že jde o závod zimní sé-
rie, velmi dobré číslo. 

Závod
Organizátoři si na závodníky opět připravi-
li obtížnou trať, jejíž náročnost naznačoval  
i start postavený na úpatí jedné ze sjezdovek. 
Už na startovním bloku závodníci prošlapá-
vali čerstvý sníh a bylo jasné, že s ohledem 
na sněhové podmínky je čeká úplně jiný zá-
vod, než na jaké jsou zvyklí v létě.
Začátek závodu postupně kopíroval svah 
sjezdovky a pomalu zaváděl závodníky výš 
do míst, kde již čekaly první překážky, které 
přinesly i mnohými vítané novinky. Nicmé-
ně vzhledem k vysoké vrstvě nově napadané-
ho sněhu a profilu trati, který vedl i úzkými 
lesními cestičkami, nenabízela trať příliš vel-
ké množství příležitostí k předběhnutí po-
malejších běžců. Fanoušci na trati tak mohli 
pozorovat nebývale dlouhou šňůru závodní-
ků. Výhodou pro náš tým bylo, že jsme byli 
schopní dostat se do popředí této šňůry zá-
vodníků startujících v 9.30, a získat tak lepší 
postavení do následných kilometrů.
V další části závodu připravili organizátoři 
závodníkům milé překvapení, když vedli 
trať závodu přes nově vybudovanou popu-
lární vyhlídkovou věž Stezka v oblacích. 
Všechny tak čekal výstup až na samotný 
vrchol, který bohužel kvůli mlze a zataže-
né obloze nenabídl kýžený pohled na krásy 
Jeseníků. Nicméně od následné občerst-
vovací stanice se trať postupně rozšiřovala  
a umožnila tak závodníkům přidat na tem-
pu a zlepšit tak svůj čas.
Druhá polovina trati také nabídla dobře 
známé překážky jako například kombino-
vané ručkování skládající se z tyče a kruhů, 
které je nutné přeručkovat, anebo také hod 
sněhovou koulí, který v zimě nahrazuje tra-
diční hod oštěpem. Milým doplňkem pak 
byl sjezd na balíku slámy, který si následně 
každý závodník ovšem musel vynést zpět 
nahoru.
Fanoušci mohli podél jednotlivých překážek 
pozorovat také velké množství závodníků 
provádět tzv. angličáky, které se staly jed-
ním ze symbolů Spartan Race. Každých 30 
za nesplnění dané překážky závodníka vysílí 
a často také zmaří šanci na dobré umístění. 
Díky dobré připravenosti se naštěstí mno-
ha našim závodníkům tento trest vyhýbal  
a s ohledem na kvalitní běh jsme tak mohli 
začít pomýšlet na opravdu dobré umístění.

Jak to dopadlo
Po doběhu našich nejlepších závodníků za-
čalo nekonečné čekání na celkové výsledky, 

ve kterých se počítá čas 4. nejrychlejšího 
běžce daného týmu, časy ostatních nejsou 
pro tuto kategorii započítány. S přibývajícím 
časem dobíhali postupně ostatní závodníci  
a my netrpělivě kontrolovali portál s výsled-
ky a čekali na jejich potvrzení. Věřili jsme 
si, že by to dnes mohlo vyjít, nicméně při 
množství dobrých závodníků na trati roz-
hodují často sekundy.
Pár hodin po skončení závodu jsme již 
po projetí výsledků měli konečně jistotu! 
S časem 1 hodina 18 minut a 53 sekund 
jsme uhájili třetí místo před našimi kolegy 
ze SRTG Olomouc o 10 sekund. Na druhé 
místo nám pak scházelo přesně 23 sekund.  
O naše bronzové umístění se postarala se-
stava ve složení (dle pořadí v cíli) – Martin 
Stratil, David Seidl, Pavel Zapletal a Patrik 
Vysloužil.

Pozvání nových závodníků a poděkování
V případě, že byste měli zájem s námi tré-
novat, máte určitě možnost. Každý čtvrtek 
od 18 hodin pořádáme kruhový trénink  
v tělocvičně Základní školy Jungmannova  
a k tomu vždy přidáváme výběhy se cviče-
ním a další zajímavé akce dle počasí jako na-
příklad otužování. Pokud byste měli zájem,  
neváhejte se podívat na naši stránku na Face-
booku, kde najdete aktuální informace.
Velmi také děkujeme městu Litovel a spo-
lečnosti Hopsinki za finanční a materiální 
podporu, které se nám dostává a díky které 
jsme schopní poctivě trénovat a posouvat se 
kupředu!

za SRTG Litovel Tomáš Navrátil

Jsme to, co si myslíme. Všechno, 
čím jsme, vychází z našeho myšlení. 

Svými myšlenkami tvoříme svět.
(Buddha)

Florbal v půlce sezóny
V sobotu 14. ledna odehráli litovelští 
florbalisté v Hranicích na Moravě další 
dva zápasy v rámci OL ligy (Olomouc-
ký kraj) a završili tím první polovinu 
sezóny.
V úvodním střetnutí narazili na do-
mácí tým, který byl v té době vedou-
cím celkem soutěže. Po tuhém boji 
opřeném o obětavou obranu a výborný 
výkon brankáře vyhráli reprezentanti 
našeho města 2:1, čímž uštědřili Hra-
nicím teprve druhou porážku v sezóně. 
Druhý zápas odehráli proti nováčkovi 
soutěže, týmu IBK Bisons Přerov. Bizo-
ni dlouho trápili litovelské muže a už to 
vypadalo, že odejdou ze zápasu vítěz-
ně, jelikož při začátku poslední minuty 
utkání svítilo na ukazateli skóre 4:2 pro 
Přerov. Ovšem Litovel zkusila hru bez 
brankáře a v posledních 15 vteřinách 
vstřelila dvě branky! Týmy se tedy ro-
zešly nerozhodně za stavu 4:4.
Po první půlce sezóny patří litovelským 
florbalistům čtvrtá příčka v ligové ta-
bulce, ale na první duo Kostelec – Hra-
nice ztrácejí pouhé tři body a mají ještě 
dva zápasy k dobru. Je pravděpodobné, 
že v tomto okamžiku, kdy čtete Lito-
velské noviny, je situace už zase trochu 
jiná, jelikož 29. ledna se odehrálo další 
kolo soutěže.
Na domácí palubovce (hala ZŠ Vítězná) 
se reprezentanti našeho města předsta-
ví v sobotu 25. února, kdy v 8.30 změří 
síly s týmem z Mohelnice a v 12.15 vy-
zvou přerovský Spartak. Na obě utká-
ní jste srdečně zváni a více informací 
naleznete na internetových stránkách 
florbal.tatranlitovel.cz.               Jiří Skála
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95. výročí založení litovelské organizace Českého rybářského svazu
V letošním roce slaví Místní 
organizace Českého rybářské-
ho svazu v Litovli 95. výročí 
svého založení. Historie orga-
nizace je bohatá a svědčí o nad-
šení a obětavé práci několika 
generací rybářů.

Doba před vznikem svazu
Lidé od nepaměti využívali rybí 
bohatství, které poskytovala 
řeka Morava s mnoha říčními 
rameny v okolí města Litovle. 
Dokonce i znak našeho města  
– dvě stříbrné ryby v mod-
rém poli – je toho dokladem  
a svědčí o původním pracovním 
zaměření našich předků. Práva 
rybářská však jako všude jinde 
náležela vrchnosti, a tak komu 
se nedostalo povolení, ten ne-
chytal, a nebo provozoval pyt-
láctví. Až v roce 1896 byly podle 
zákona stanoveny nové rybářské 
revíry.
Právo rybolovu náleželo městu 
Litovel a bylo pronajímáno růz-
ným zájemcům. Nájemce pak 
vydával zájemcům povolenku 
k rybolovu za roční poplatek  
6 Kč, nestaral se však ani o za-
rybňování revíru, ani o kontro-
lu rybářů, kteří často nedodržo-
vali zákonná ustanovení o lovu 
ryb.

Historie místní organizace
Historie místní organizace se 
začala psát dne 6. února 1922. 
Tehdy se v hostinci u Hlaváč-
ků (nyní U Zeleného stromu)  
v Litovli sešlo poprvé 42 zájemců  
o rybářství na ustavující schůzi. 
Prvním předsedou byl zvolen 
Matěj Pavlík. Členů však bylo 
jen třicet tři. Byli z Litovle, Cho-
řelic, Rozvadovic a Nasobůrek.
Ze začátku byl rybolov pro-
váděn hlavně čeřeny, sítěmi  
a měchy. Jen ti majetnější lovili 
pomocí prutu. Ve 30. letech byl 
rybolov do sítí a čeřenů zakázán  
a začala éra opravdu sportov-
ního rybářství. Revír byl kaž-
doročně pronajímán od obce  
v dražbě. Každý člen mohl den-
ně ulovit tři kapry nebo štiky. 
Na ostatní ryby se omezení ne-
vztahovalo. Postupně se začalo 
se zarybňováním revíru a poté 
i s vlastním pěstováním násad  
v rybnících, které byly pronají-
mány městem Litovel.
Po skončení druhé světové války 
došlo k oživení zájmu o rybaře-
ní a 6. února 1946 se organizace 
spojila se spolkem Mladeč – Ři-
mice. Členská základna se zvýši-
la na 416 rybářů.
V 50. a 60. letech se organizace 
potýkala s velkými problémy za-

viněnými častými otravami ryb. 
Počet členů se prudce snížil. Jen 
ti nejvytrvalejší stále bojovali  
o udržení života na řece Moravě. 
Až v roce 1976 se v důsledku za-
stavení největšího znečišťovatele 
– celulózky v Jindřichově – zlep-
šila čistota vody v řece na druhý 
stupeň. Do vody se postupně 
vrátil život a množství ryb zna-
telně stouplo. Projevilo se to i ve 
výkazech úlovků, kde se začali 
objevovat tloušti, ostroretky, ba 
i pstruzi a lipani. Hlášeny byly 
první úlovky sumce a amura.  
V roce 1982 byla zahájena vý-
stavba provozního zařízení, 
které slouží dodnes organizaci 
k pořádání různých školení a k 
pravidelným schůzkám výboru 
MO.
Za 95 let existence se ve vede-
ní vystřídalo čtrnáct předsedů 
a mnoho desítek funkcionářů. 
Za obětavou a nezištnou pomoc 
obdrželi mnohá ocenění.

Současnost litovelských rybářů
Ve stávajícím roce má naše or-
ganizace přes sedm set členů. 
Na starosti má revír Morava 19  
(17 km tekoucí vody), 19A – 
pískovna v Nákle (přes 100 ha)  
a 19B – nádrž na Nové Vsi.

Pravidelně odchováváme rybí 
násadu na dvou rybnících pro-
najatých od města. Ryb vysazu-
jeme ročně v průměru za více 
než 500 000 Kč. V loňském roce 
jsme do revíru vysadili ryby za 
rekordní částku 963 000 Kč.
Staráme se o novou členskou 
základnu tím, že každým ro-
kem provádíme školení nových 
zájemců o rybaření. Pro děti  
a mladistvé jsme otevřeli tři spe-
ciální kroužky, ve kterých je ško-
lí jedni z našich nejlepších členů 
(jeden je dokonce mistr světa  
v rybolovné technice). Pravidel-
ně pořádáme rybářské závody 
pro děti a dospělé. 
Úzce spolupracujeme s Měst-
ským úřadem Litovel a Správou 
CHKO Litovelské Pomoraví.

Poděkování
Děkujeme touto cestou všem 
našim předchůdcům, funkci-
onářům, sponzorům za spon-
zorské dary i členům za jejich 
obětavou práci pro rozkvět ry-
bářství v povodí Moravy. Věří-
me, že to další, kulaté jubileum 
oslaví organizace ČRS MO Lito-
vel stejně jako to letošní.

výbor organizace

Vážení čtenáři – a zvláště zájem-
ci o rybaření, 
Český rybářský svaz, z. s., míst-
ní organizace Litovel (ČRS, z. s., 
MO Litovel), Vám sděluje, že na 
měsíc únor plánujeme realizovat 
školení nových členů – nových 
rybářů.
Na školení budou noví adepti 
rybářského sportu seznámeni se 
základy ekologie a biologie ryb, 
základy rybolovných technik  
a taktéž s nezbytným minimem 

související právní úpravy výko-
nu rybářského práva v ČR, tedy 
především se zákonem o rybář-
ství a jeho prováděcí vyhláš-
kou. Školení bude zakončeno 
zkouškou, jejíž úspěšné složení 
je nezbytné pro možnost vydání 
státního rybářského lístku a po-
volenky k rybolovu. 
Školení nových členů proběh-
ne v letošním roce ve dnech  
11. a 12. února (sobota + nedě-
le), vždy od 8 hodin v sídle ČRS, 

z. s., MO Litovel (Palackého 
1162/29a). Zkoušky jsou pláno-
vány na sobotu 28. února, taktéž 
od 8 hodin. 
Přihlášku za člena ČRS, z. s., 
MO Litovel je možno získat buď 
již nyní osobně v sídle MO Li-
tovel (v úředních hodinách),  
v prodejně rybářských potřeb 
na ulici Nasobůrské anebo pro-
střednictvím webových stránek 
naší organizace, kde naleznete 
i rozpis našich úředních hodin 

(www.crslitovel.cz). Po vypl-
nění je přihlášku nutno doru-
čit do schránky v našem sídle. 
Přihlášení zájemci budou ještě 
v předstihu vyrozuměni o koná-
ní termínu školení. Ti, kdož do 
zahájení školení nestihnou při-
hlášku podat, mohou tak učinit 
přímo na místě před začátkem 
školení.

Petr Machala,
ČRS, z. s., MO Litovel

Školení nových členů rybářského svazu, místní organizace Litovel
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Mesto Revúca sa predstavuje po druhýkrát: Revúca historická
Rozmach mesta, ktoré sa spočiatku vyvíja-
lo ako roľnícka, pastierska a banícka osada, 
bol poznačený rozvojom remesiel, obchodu 
a predovšetkým viac ako poltisícročnou tra-
díciou výroby a spracovania železa. Najviac 
sa však Revúca preslávila v druhej polovici 
19. storočia ako jedno z centier slovenského 
národného a kultúrneho života. 
Neoddeliteľnou súčasťou Revúcej sú jej pa-
mätihodnosti (národne kultúrne pamiatky)
pripomínajúce dejinné udalosti mesta.

Pôvodná budova Prvého slovenského gymnázia
Brány Slovenského evanjelického a. v. gym-
názia, známeho ako Prvé slovenské gym-
názium, sa otvorili 16. septembra 1862. 
Úlohou gymnázia bolo zabrániť odnárod-
ňovaniu slovenskej mládeže a pripravovať 
národne uvedomelú inteligenciu. 
Historický prínos tejto vzdelávacej inštitúcie 
dnes pripomína stála expozícia sprístupne-
ná v Múzeu Prvého slovenského gymnázia 
Revúca, kde sú okrem originálnych doku-
mentov a obrazov umiestnené aj predmety 
kultúrnej hodnoty mesta a regiónu. Súčas-
ťou areálu je Park slovenských národovcov 
a v súčasnosti v budove sídli aj Turistické 
informačné centrum.

Nová budova Prvého slovenského gymnázia
Budova bola postavená v období silnejúce-
ho národného útlaku v rokoch 1871–1873 
zo zbierok a darov. V súčasnosti je budo-
va sídlom Prvého slovenského literárneho 
gymnázia. 

Rímskokatolícky kostol sv. Vavrinca diakona
Gotický kostol je najstaršou stavbou v meste 
a v centre Revúcej bol postavený už začiat-
kom 14. storočia. Kostol je súčasťou Gotic-
kej cesty, prvej kultúrno-poznávacej cesty, 
ktorá predstavuje najvzácnejšie skvosty re-
giónov Gemer a Spiš. 

Evanjelický a. v. kostol
Evanjelický kostol je druhá najstaršia stav-
ba v meste, v ktorej dňa 16. septembra 1862 
bolo slávnostne otvorené Slovenské evanje-
lické a. v. gymnázium a pri vstupe do kosto-
la je umiestnená pamätná tabuľa venovaná 
tejto udalosti.

Evanjelická fara
Historická budova fary, v súčasnosti Zbo-
rový dom, sa nachádza v areáli evanjelické-
ho kostola. Od 20. rokov 19. stor. bola fara 
jedným z významných miest národnobudi-
teľských snáh na Gemeri a Malohonte.  

Mestský hostinec
Dvojpodlažná neoklasicistická budova 
mestského hostinca, známeho pod názvom 
Kohút, bola postavená v rokoch 1875–1876. 
Mestský hostinec bol kultúrnym a spoločen-
ským centrom až do roku 1964.  

Mestský dom
Klasicistická dvojpodlažná budova mestské-
ho domu s manzardovou strechou bola po-
stavená v roku 1819. Jej výstavbou sa začalo 
tvoriť revúcke námestie. V strede priečelia 
budovy sa nachádza obraz bohyne zákon-
ného poriadku Themidy a po stranách prie-
čelia sú v poloblúkoch dva latinské nápisy. 
Nápis v ľavom poloblúku bol poodhalený 
a dotvorený v roku 1992 a znamená: „Tam 
hore svätá Themida a tu dole Bacchus (boh 
vína) hovoria pravdu“. V roku 1996 bol od-
halený nápis na pravom poloblúku: „Senát 
a ľud veľkorevúcky postavil pre spravodli- 
vosť, podnikanie a zábavu“. V prízemnej 
časti mestského domu bola kedysi strážna 
miestnosť, krčma, sklady, žalár a kancelárie. 
Na poschodí bola najväčšou miestnosťou 
mestská dvorana, v ktorej sa odvíjal kultúrny  
a spoločenský život obyvateľov mesta. 
Od roku 1997 je budova sídlom Mestského 
úradu Revúca. 

Ďalšie národné kultúrne pamiatky
 Meštiansky nárožný dom,
 Rodný dom arm. gen. Rudolfa Viesta,
 Meštiansky dom,
 Mestský cintorín (hroby slovenských ná-
rodovcov).

Zdroj: Dubovský D., 2014. Album Revúcej. 
Textová úprava: Mestský úrad Revúca, 

Oddelenie regionálneho rozvoja
Autor foto: Maroš Detko

Partnerská města Litovle
Litovel v minulosti podepsala smlouvu o spolupráci 
s několika městy.
V polovině 90. let byla díky tehdejšímu místosta-
rostovi P. Veselému navázána spolupráce s polským 
městem Wieliczka. Litovelané jezdili do Polska na 
slavnostní Dni św. Kingi, Poláci na naše slavnosti. 

Domy dětí a mládeže pořádaly výměnné tábory, spo-
lupracovaly kulturní instituce. S odchodem iniciátorů 
z vedoucích pozic však spolupráce postupně ustala.
Švýcarské město Littau oslovila Litovel kvůli shodě 
jména (německý název Litovle je Littau). Proběhlo 
několik návštěv, roku 2010 se však Littau stalo sou-
částí Lucernu a spolupráce nepokračovala.

Z iniciativy tehdejšího ředitele Městského klubu  
 J. Krestýna se začali litovelští umělci účastnit výtvar-
ného plenéru v polském městě Mikołów a vznikla 
tradice každoročních putovních výstav (v Litovli vždy 
v březnu). Na jiných rovinách však spolupráce nepro-
bíhá, partnerská smlouva o spolupráci s Mikołowem 
podepsána nebyla.
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Kulturní památky v Litovli 1

Sochova vila

Langův dům

část městského opevnění

kostel sv. Marka
knihovna

kříž u kaple sv. Jiří

Rohlederův dům, 1. máje 626

kříž v ulici 1. máje

dům v Poděbradově ulici 750 a 751


