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Letem světem Litovlí
· Jestli řešíte začátkem ledna otázku, 
kam s vánočními stromky, který už 
doma nechcete, odpověď je jednodu-
chá. Můžete je odložit u stanovišť kon-
tejnerů. Technické služby zajistí jejich 
pravidelný odvoz. 
· V říjnových Litovelských novinách 
jsme Vás informovali o otevření nového 
dětského hřiště v Rozvadovicích. Jeho 
dominantou je série skluzavek a pro-
lézacích prvků ve tvaru pirátské lodě.  
V úterý 11. prosince byla otevřena další 
část hřiště, kterou ocení a využijí nejen 
starší děti, ale i dospělí. Instalována totiž 
byla  nová street workoutová sestava.  Je 
celokovová a skládá se z pěti hrazd, ruč-
kovadla, půlbradla a šikmé lavice. Dále 
jsou zde umístěny cvičební stroje – tzv. 
lyžař a veslař. Terénní úpravy zajišťovala 
místní firma pana Vlčka z Rozvadovic.
· Ve středu 17. října 2018 proběhla  
v Litovli sbírka Bílá pastelka. V celé re-
publice se v tento den podařilo získat 
do sbírkových kasiček částku 2.941.173 
Kč. Studentky z litovelského Gymná-
zia Jana Opletala a dobrovolnice ze 

Sjednocené organizace nevidomých  
a slabozrakých získaly ve dvou kasičkách   
5 453 Kč. Výtěžek podpoří služby pro 
nevidomé a těžce zrakově postižené  
v celém Olomouckém kraji.   
· Valná hromada Vodohospodářské 
společnosti ČERLINKA s.r.o. stanovila 
i v souladu s dotačními podmínkami 
Státního fondu životního prostředí 
ceny vodného a stočného pro město 
Litovel platné od 1. ledna. Cena vod-
ného bude 28,91 Kč/m3. Cena stoč-
ného bude 33,06 Kč/m3.  Společná 
cena vodného a stočného se tak zvýší  
o 2,23 Kč, tj. o 3,7 %.
· V pondělí 17. prosince 2018 prošel 
první zkouškou defibrilátor, který na 
jaře zakoupilo město Litovel a umísti-
lo do prostor polikliniky. K pacientovi, 
který zkolaboval na jednom z odděle-
ní, zavolali přítomní lidé MUDr. Maš-
kovou a díky defibrilátoru ho vrátili 
do života. Podle lékařky defibrilátor 
naviguje i neznalého člověka tak, že 
dokáže s tímto přístrojem pracovat  
a zachránit život.                                         red.
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Tři králové vyjdou o víkendu 5. a 6. ledna 
Začátkem ledna po celé republi-
ce vyjdou už po dvacáté do ulic 
skupinky tří biblických králů. 
V minulosti tato sbírka vypo-
mohla občanům Litovelska po-
stiženým tornádem, záplavami, 
požárem, občanům a rodinám  
s dětmi, kteří se ocitli v nouzi.  
Z výtěžku sbírky mohla Charita 
v Litovli podpořit např. provoz 
a vybavení pečovatelské služby 
a domácí zdravotní péče, vyba-
vit Půjčovnu kompenzačních  
a zdravotních pomůcek. Tří-
králová sbírka pomohla i lidem  
v zahraničí: na Ukrajině, na Hai-
ti, v Súdánu a v oblastech posti-
žených tsunami. 

Použití Tříkrálové sbírky 2018
V minulé Tříkrálové sbírce 
bylo vykoledováno v 55 obcích 
na Litovelsku 614 995 Kč. Část 
sbírky, určenou pro vlastní pro-
jekty Charity ve středisku Li-

tovel, jsme využili následovně: 
podpořili jsme provoz Domácí 
zdravotní péče, která zajišťu-
je poskytování zdravotnických 
výkonů v domácím prostředí 
(156 000 Kč). Podpořili jsme 
činnost Mateřského centra Ry-
bička, které nabízí vzdělávací  
a tréninkové programy, základní 
rodinné poradenství, organizuje 
zájmové a volnočasové aktivity 
a různé společenské a sportovní 
akce pro rodiny s malými dětmi 
(180 000 Kč). Poskytli jsme pří-
mou pomoc rodinám a osobám 
v nouzi (30 000 Kč).   
Zbývající částka byla použita: na 
humanitární pomoc v zahraničí, 
kterou organizuje přímo Sekre-
tariát Charity České republiky  
v Praze  (bližší informace na www.
caritas.cz), na projekty a poraden-
skou činnost Arcidiecézní charity 
Olomouc (www.acho.caritas.cz) 
a 5 % z vybrané částky na režii 

sbírky (výroba pokladniček, tisk 
složenek, příprava Tříkrálového 
koncertu). 

Tříkrálová sbírka bude probíhat 
především o víkendu 5. a 6. led-
na, v některých obcích ale může 
proběhnout i v pracovní dny 
(toto rozhodnutí necháváme 
na místních kolednících), kole-
dování by mělo být ukončeno 
nejpozději do 15. ledna. V Lito-
vli bude sbírka zahájena v pátek  
4. ledna v 18 hodin dětskou mší 
spojenou s požehnáním pro ko-
ledníky. 
Zbývá už jen připomenout or-
ganizaci sbírky: Všechny sku-

pinky koledníků budou přesně 
evidovány, stejně jako sbírkové 
pokladničky. Každá skupinka 
koledníků bude mít svého ve-
doucího. Ti pak budou vyba-
veni potvrzenou průkazkou, 
která je bude opravňovat vybírat 
peníze na Tříkrálovou sbírku. 
Pokladničky budou zapečetěny 
na příslušném obecním nebo 
městském úřadě, kde také bude 
výnos sbírky spočítán a poté 
převeden na konto Tříkrálové 
sbírky Charity České republiky. 
Děkujeme za všechny, kterým 
Váš dar prospěje.

Ing. Ludmila  Zavadilová
Charita Šternberk, středisko Litovel

Vážení občané našeho města a obcí,

          jsme na startu nového roku, a proto mi dovolte Vás krátce informo-
vat o tom, co nás v tomto roce čeká.
       Koncem roku se schvaloval rozpočet města. Po pokrytí výdajů na 
provoz města, obcí, škol a podpoře kulturních a sportovních aktivit jsou 
připraveny k realizaci důležité investiční akce. 
       Mezi nejvýznamější patří dokončení kanalizace v Myslechovicích, 
která je společným projektem s obcí Haňovice. Je připraveno řeše-
ní kanalizace a vodovodu v Savíně a splaškové kanalizace v Nové Vsi.  
V roce 2019 chceme dokončit projekční přípravu. Ve druhém kvar-
tále roku 2019 nás čeká dostavba mostu na Pavlínce, v létě pak re-
konstrukce Školní jídelny Studentů a třetí, poslední etapa, výměny 
oken na Gymnáziu Jana Opletala. Dále nás čeká rekonstrukce čtyř 
tříd na ZŠ Jungmannova z dotačního titulu Integrovaný regionální 
operační program, výstavba nového sběrného dvora v Nasobůrkách  
v hodnotě 25 mil. Kč (čekáme na výsledek, zda dotaci dostaneme), re-
konstrukce elektroinstalace na staré budově Městského úřadu či rekon-
strukce výtahu na poliklinice. Je zde předpoklad, že na základě dotace 
pro Olomoucký kraj se na podzim roku 2019 bude realizovat 1. etapa 
rekonstrukce průtahu městem od Unčovic po Litovel. Dokončují se také 
práce na projektové dokumentaci k cyklostezkám Tři Dvory, Nasobůrky 
od autobusové zastávky a řešíme společné podání žádosti pro dotaci na 
cyklostezku Litovel – Červenka – Střelice. Rozpočet města je zveřejněn 
na našich úředních deskách a na webu města, můžete se tak podívat  
i na další neméně důležité akce. O důležitých akcích, které se budou re-
alizovat, informuje na straně 3 vedoucí Odboru místního hospodářství  
a stavebních investic, pan Miroslav Skácel. 
          Závěrem Vám přeji za celé vedení města v novém roce štěstí, zdraví 
a mnoho osobních i pracovních úspěchů.                Viktor Kohout, starosta 

Novoroční slovo starosty
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Jaké stavební akce Litovel letos čekají?
I když stavební činnost je v zim-
ních měsících omezena, probí-
há od září kalendářního roku 
plánování stavebních akcí roku 
následujícího. Jaké budou  úkoly 
Odboru místního hospodářství 
a stavebních investic v oblasti 
staveb? Seznámím Vás s nimi na 
následujících řádcích.

U rozpracovaných akcí je třeba 
zmínit zejména výstavbu kana-
lizační sítě v Myslechovicích, 
kde bylo v roce 2018 provede-
no cca 50 % kanalizačních stok  
a na podzim v roce 2019 nás 
čeká dokončení stavby. Napo-
jování nemovitostí občanů se 
předpokládá v 1. pololetí násle-
dujícího roku 2020.
V Litovli je to především stavba 
mostu na Pavlínce. Tu se nepo-
dařilo dokončit do konce roku 
z důvodu nepředvídatelných 
dodatečných prací, které v prů-
běhu stavby nastaly, kdy statik 
potvrdil nestabilitu levé opěr-
né zdi, na které je umístěn plot 
vlastníka sousední nemovitosti. 
Jejím důsledkem byla nemož-
nost dokončení silnice na most 
a zimní období dále znemožnilo 
provést některé technologické 
procesy stavby. Pro nás je však 
důležitá kvalita díla, neboť ži-
votnost mostu se předpokládá 
cca na 80–100 let. Občané to 
snad pochopí a vydrží toto ome-
zení do května. Hodnota této 
důležité stavby je 27,0 mil. Kč.

Někteří turisté snad postřehli, že 
se podařilo na podzim postavit 
v lokalitě Komárov za vlako-
vým nádražím tři tenisové kurty  
s oplocením a studnou. Po-
kud se podaří získat v letošním 
roce finanční podporu Olo-
mouckého kraje, bude stavba 
pokračovat sociálním zázemím  
a menším parkovištěm. Tenisté 
se jistě těší, že budou mít v Lito-
vli konečně důstojný areál. Vel-
kou zásluhu má na vznikajícím 
díle Ing. Bartoň, který jej něko-
lik roků připravoval.
Poslední větší akcí, která je již 
rozpracována od roku 2017, je 
třetí etapa výměny oken na bu-
dově Gymnázia Jana Opletala. 
Celkové ná-
klady    vý-
měny  oken 
činí 12,5 
mil. Kč.

Ani v míst-
ních částech 
se nebude 
z a h á l e t . 
S t a v b o u , 
která má 
vybraného 
dodavatele a bude zahájena po 
zimním období počátkem roku 
2019, je rekonstrukce dešťové 
kanalizace u Sokolovny v Un-
čovicích. Díky opravě nebude 
docházet k dalším  škodám na 
této dominantní budově Unčo-
vic. Cena díla byla vyčíslena na  

0,5 mil. Kč.
V Rozvadovicích 
bude postaven 
chodník podél 
krajské silnice  
a několik par-
kovacích míst 
na návsi pro ná-
vštěvníky zdejší-
ho kostela. Stavbu 
bude provádět 
stavební firma 
Strabag v hodno-
tě 1,3 mil. Kč.

Další připravené 
stavby, jejichž 
realizace závisí 
na získání po-
dílu finančních 
prostředků z ex-
terních zdrojů, 
je rekonstrukce 
lesní cesty z Pav-
línky po odboč-
ku na Střeň. Dílo 
by měla provést 
stavební firma La-
zan z Uničova v hodnotě téměř  
6,0 mil. Kč. Cyklisté jistě opravu 
tohoto úseku přivítají.

Nezapomínáme ani na opravu 
památek. V plánu je oprava 

k u l t u r n í 
památky tj. 
restaurová-
ní sloupu 
Nejsvětější 
Trojice na 
Staroměst-
ském ná-
městí. Tu 
provedou 
s o c h a ř i  
z Olomou-
ce v hod-

notě 255 tis. Kč. 
Další akcí je doplnění balustrády 
u památky místního významu – 
kříže na návsi v Myslechovicích 
v hodnotě více než 0,5 mil. Kč. 
Opravu hradební zdi v ul. Smyč-
kově bychom také rádi dokonči-
li, ale potřebná částka v rozpočtu 
města není, i když byla zaslána 
žádost o finanční příspěvek na 
Ministerstvo kultury.

Z nových akcí, které chceme rea-
lizovat v roce 2019, je nutné jme-
novat tyto:
Rozšíření kanalizace v Uničov-
ské ulici k bytovému a rodinné-
mu domu. Tu je nutné provést 
v návaznosti na připravovanou 
akci smíšené stezky pro chodce 
a cyklisty od okružní křižovat-
ky u Modré hvězdy směr Papcel 

na hranici katastrálního území  
s Červenkou. Stavba bude reali-
zována v roce 2020.
V místních částech jsou pláno-
vány i menší akce na stávajícím 
majetku města, např. v Nasobůr-
kách oprava kotelny v kulturním 
domě a oprava stavidla na poto-
ce Loučka.
V Unčovicích bude zahájena 
v součinnosti s rekonstrukcí 
vzdušného vedení nízkého na-
pětí, které je ve správě ČEZu, 
kompletní rekonstrukce veřej-
ného osvětlení, městského roz-
hlasu a položení chrániček pro 
optický kabel. V Unčovicích se 
tedy bude znovu kopat a stavba 
si vyžádá min. 5,0 mil. Kč.

V poslední řadě tu jsou finanční 
prostředky, dosud nespecifiko-
vané, ale schválené městským 
zastupitelstvem – tj. na údržbu 
městských komunikací a chod-
níků v hodnotě 5,0 mil. Kč, na 
drobné akce v místních 11 čás-
tech v úhrnu 4,0 mil. Kč a výmě-
na dětských prvků a údržba dět-
ských a sportovních hřišť, kde je 
vyčleněn téměř 1,0 mil. Kč.

O připravovaných akcích s del-
ším časovým horizontem, jako 
jsou např. cyklostezky do Třech 
Dvorů, Nasobůrek a v Lito-
vli podél silnice ulic Dukelské  
a Uničovské, Vás budeme po-
drobněji informovat v některém 
z dalších čísel.

Miroslav Skácel, Odbor MHaSI 

Stavba tenisových kurtů na Komárově

Stavební práce na Pavlínském mostě

Stavební práce na kanalizaci v Myslechovicích

Odbor  životního  prostředí  informuje
Koncem 
listopadu 
minulého 
roku byla 
provede-
na dal-
ší nová 

výsadba okrasných stromů. Ty 
byly vysazeny v Mateřské škol-
ce Gemerská – nové stromky 

zde budou zejména v letních 
měsících poskytovat dětem stín 
u pískovišť a prolézaček. Další 
stromy byly vysazeny v rám-
ci 3. etapy revitalizace sídliště  
K. Sedláka. 
Je zpracován nový harmono-
gram svozu komunálního odpa-
du, papíru, plastu a biologicky 
rozložitelného komunálního 

odpadu na rok 2019. Pro 
tři místní části Myslecho-
vice, Víska a Nasobůrky 
bude tento harmonogram 
zpracován v průběhu ledna. 
Důvodem je změna termínu 
svozu komunálního odpadu 
od února 2019 ve výše uve-
dených místních částech.

Odbor životního prostředí
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Litovelská cukrovarna informuje
Zástupci Litovelské cuk-
rovarny byli pozváni na 
2. schůzi Rady města 
Litovel, která se konala  
21. listopadu 2018. 
Ing. Řehák informuje  
o chodu Litovelské cuk-
rovarny, a.s. Cukrovar 
má připravenou studii  
s návrhem na vybudování 
čistírny odpadních vod. 
Nyní se připravuje žádost  
o dotace na Státní fond životní-
ho prostředí ČR, kde je možno 
získat až 25 % dotace z ceny 
projektu. Následně se budou 
vyřizovat administrativní práce 
– územní a stavební povolení. 
Realizace stavby ČOV se odha-
duje v průběhu kampaně roku 
2019 nebo na jaře roku 2020. 

Zástupci Litovelské cukrovar-
ny, a.s. věří, že v průběhu kam-
paně roku 2020 bude čistírna 
odpadních vod fungovat. Dále 
informují, že v budoucnu bude  
v komínu zabudován látkový fil-
tr, který zamezí unikání znečiš-
ťujících látek do ovzduší.       

 red.

INzERCE

NON-STOP pomoc v krizových situacích (pády, zranění)
Nepřetržitá 24/7 Asistenční a Tísňová péče „Anděl na drátě“ je určena převážně seniorům  
a osobám se zdravotním postižením, u kterých se zvyšuje riziko pádu, náhlé nevolnosti, slabosti či 
kolapsu. Zdraví i život pak závisí na rychlém zajištění pomoci. 
Princip služby spočívá v tom, že klient má stále u sebe (na ruce) malé elektronické zařízení (ho-
dinky, náramek). Po jeho stisknutí se ozve hlas asistenta a ten po vyhodnocení situace zvolí postup  
a formu zajišťované pomoci. Profesionálně proškolený asistent je s klientem v neustálé komunikaci 
až do úplného vyřešení celé situace. 
Zařízení dokáže samo rozpoznat a upozornit na nestandardní situace (náhlý pád či déle trvají-
cí nehybnost) i když klient nestihne aktivovat tlačítko. Zároveň se lokalizuje (GPS/GSM) místo, kde se klient nachází. Asistent  
i v těchto případech volá na zařízení a ověřuje stav klienta. 
Senior a jeho rodina tak mají jistotu, že se mu vždy dostane rychlé a optimální pomoci v domácím i venkovním prostředí. Uživatel 
tím získá větší sebedůvěru a nemusí se omezovat ve svých aktivitách a oblíbených činnostech kvůli obavám z nečekaných problémů. 

Linka pomoci a bezpečí pro seniory
Součástí služby je také non-stop linka pomoci a bezpečí pro seniory (pomoc při úzkostných a tísnivých pocitech) a poradna pro se-
niory (pomoc a rada před podvodnými praktikami podomních a telefonních prodejců, pomoc při řešení problémů v domácnosti). 

Bez mobilního telefonu, bez měsíčních plateb za SIM kartu
Další přidanou hodnotou zařízení je možnost přijímat hovory od rodiny a přátel, ale hlavně vlastní neomezené volání ze zařízení 
(odchozí hovory) na jakákoliv čísla v rámci veškerých států EU (vše v ceně služby). Klient tak nepotřebuje telefon a ušetří za kredit 
či paušál SIM karty. 

Všechny tyto služby stisknutím jediného tlačítka

Více informací na:
Linnet eu s.r.o., Anděl na drátě, z.ú.                  
Mělčany 38, 518 01 Dobruška

Tel.: 774 705 824         
E-mail: info@andelnadrate.cz           
www.andelnadrate.cz

  Cena služby: 380 Kč měsíčně

Cena zařízení (jednorázově): 
hodinky nebo přívěsek 

2 580 Kč včetně DPH

SLUŽBU MŮŽETE POSKYTNOUT I FORMOU DÁRKOVÉHO POUKAZU.
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Stíny Litovelska
Krádež v Penny
V pondělí 3. prosince ve 13 hodin 
oznámil na Městskou policii Litovel 
pracovník prodejny Penny Litovel, 
že v prodejně zadržel zloděje. Hlídka 
po příjezdu na místo zjistila, že jde 
o muže, který si pod bundu „nepo-
zorovaně“ nacpal tabákové výrob-
ky v hodnotě 150 Kč. Jeho konání 
nezůstalo nepovšimnuto a bystrý 
pracovník prodejny jej za pokladnou 
zadržel a předal hlídce MP. Muži byla 
uložena pokuta.  

Bezpečnostní akce „HAD“
V úterý 4. prosince proběhla bezpeč-
nostní akce ve spolupráci s Policií ČR. 
Akce s názvem „HAD“ byla zaměře-
na na kontrolu dodržování tzv. tabá-
kového zákona.   

Nemá rád městské vývěsky  
Ve středu 5. prosince neznámý 
vandal poškodil městskou vývěsku 
na ulici Husově – skleněnou výplň 
rozbil kamenem. Můžeme se jen 
domnívat, že není fanouškem měst-
ských vývěsek.   
 
Krádež v Albertu
V pondělí 10. prosince se v litovel-
ském Albertu kradlo. V 10.30 hodin 
byla pracovníky prodejny zadržena 
žena, která v prodejně do batohu 
nastrkala nakrájenou šunku. „Já 
jsem takový idiot“, vysvětlovala své 
konání strážníkům. Ženě byla ulo-
žena pokuta, za kterou by si mohla 
koupit celou šišku salámu a ještě by 
jí hodně zbylo.

Městská policie Litovel 

Městská televize
Premiéra  st 9. 1., st 23. 1. 
On-line: infokanal.litovel.eu
 www.youtube.com 
 (kanál Litovel.eu)

Litovelský INFOkanál (městská videokroni-
ka) po přechodu kabelové TV sítě společnosti 
UPC v Litovli na čistě digitální platformu je ší-
řen výhradně prostřednictvím aplikace You-
Tube. Jednotlivé příspěvky místní videokro-
niky a od ledna 2015 celá vysílání jsou volně 
k prohlížení či ke stažení na webu města (viz 
odkaz výše) resp. přímo na YouTube po za-
dání kanálu „Litovel.eu“, který je přístupný 
i na všech SMART televizorech či jakémkoliv 
zařízení umožňujícím prohlížení obsahu 

YouTube. Připomínky, názory, nápady, ná-
měty, ale i věcnou kritiku týkající se vysílání 
resp. informace o kulturních, sportovních 
i jiných nekomerčních akcích, událostech 
a zajímavostech, které chcete bezplatně 
zveřejnit prostřednictvím TV obrazovky  
ve čteném zpravodajství, sdělte telefonicky 
či písemně na MěÚ Litovel tel. č. 585 153 250  
(Ing. J. Hlavinka), e-mail: hlavinka@mestoli-
tovel.cz  nebo infotv@centrum.cz nejpozději 
týden před uvedením premiéry.

Kolektiv Litovelského INFOkanálu Vám děku-
je za přízeň v roce 2018, přeje úspěšný nový 
rok 2019, mnoho štěstí, pevné zdraví, poho-
du a ostrý obraz i dobrý zvuk při sledování 
našeho vysílání.

N A Š E  V O Z Y  TA X I  Z A J I Š Ť U J Í

Dětské TAXI 

Kurýrní služby - zásilku dovezeme na místo, rychleji než kurýr

Taxi službu v Litovli, Uničově a okolí

Drink servis 

Firemní přeprava - jezdíme pro fi rmy, dovezeme Vaše klienty

Stálé jízdy na letiště v ČR

Jezdíme po celé České republice a v rámci států EU

VIP služby pro seniory a držitele ZTP průkazu 

Možnost platit platební kartou či na fakturu pro fi rmy

Feel free to contact us in English

+420 774 686 969
K D Y K O L I V  V O L E J T E

INzERCE

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2019
Poplatek za svoz komunálního odpadu a poplatek za psa je 
splatný k 30. 6. 2019. 
Poplatek za pronájem zahrádky je splatný k 31. 3. 2019.
Poplatek za svoz komunálního odpadu činí 500 Kč. 
Poplatek za psa ve městě v rodinném domě činí 300 Kč,  
v panelovém domě 1 000 Kč. Poplatek za psa na vesnici činí  
150 Kč. Senioři mají poplatky za psa poníženy. 
Poplatek lze uhradit na pokladně Městského úřadu každý pracov-
ní den nebo převodem částky na účet: 19–3620811/0100. Variabilní 
symbol si můžete vyžádat buď e-mailem, telefonicky na tel. čísle 585 
153 121, 585 153 223 nebo osobně na pokladně MěÚ. Variabilní sym-
bol Vám pak bude platit po celou dobu pobytu v Litovli (každý rok).

Ježíšek v Domově pro seniory Litovel 

Městská policie Litovel oznamuje, 
že je možné již žádat o vydání placené parkovací karty 

pro rok 2019, která opravňuje k parkování v historickém 
centru města. Více informací na www.litovel.eu.

Již druhým rokem dělá radost 
klientům Domova pro senio-
ry Červenka, oddělení Litovel, 
firma Hella Mohelnice. Dáreč-
ky, které si senioři přáli, předali  
v pátek 14. prosince. Byly to 
většinou drobnosti jako stolní 
kalendáře, ponožky, křížovky, 
knížky nebo drogerie.
Domov není zapojen do progra-
mu Ježíškova vnoučata, protože 
o všechny dárečky (a vždy i něco 
navíc) se právě stará firma Hella. 
Senioři měli ale radost dvojná-
sobnou. K Ježíšku Hella se přidal 
další, a to zaměstnanci Země-

dělského družstva Unčovice. To 
jim nabídlo, že si mohou říci, 
jaký dárek by jim udělal radost. 
Klienti tak přemýšleli, čím by si 
svůj pobyt v Domově ještě více 
zpříjemnili a napadlo je ozdobit 
vánočními světýlky strom před 
budovou. 
Děkujeme tímto celému ko-
lektivu firmy Hella Mohelnice  
a Zemědělskému družstvu Un-
čovice za krásné dárky, které na-
šim seniorům předali. Upřím-
ná radost byla na jejich tvářích 
znát, mnohde ukápla i slza dojetí.                                                     
                                                          red.



Ze společnosti
Přišli na svět  
15. 8.  Dorota Nesetová z Litovle
17. 8.  Sofie Valentová z Litovle
20. 8.  Vít Plačko z Litovle
23. 8.  Aneta Plháková z Litovle
23. 8.  zora Plháková z Litovle
26. 8.  Jeroným Borz ze Třech Dvorů
30. 8.  Michal Filip z Litovle
31. 8.  Veronika Holečková z Litovle
   6. 9.  Sára Sůvová z Litovle
22. 9. Nikola Jamborová z Litovle
   3. 10.  Ema Vaňková ze Třech Dvorů
   7. 10.  Kateřina Slavíčková z Litovle
   9. 10.  Matyas Skopal z Chořelic  
Odešli
23. 11.  Karla Forstová z Litovle (85 let)
  1. 12.  Otakar Kráčmar z Litovle (60 let)
  3. 12.  Božena Procházková z Červenky (92 let)
  3. 12.  Josef Chmelař z Litovle (76 let)
  9. 12.  Danuše Melichová z Pňovic (84 let)
10. 12.  Karel Rozsypal z Litovle (82 let)
12. 12.  František Falc z Haňovic (68 let)
14. 12.  Bedřich Sedlák z Litovle (70 let)
15. 12.  Karel Ševčík z Litovle (81 let)
16. 12.  zdeňka Žišková z Červenky (86 let)
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Významné dny v lednu

· 4. leden   Světový den Braillova písma
Důležitost Braillova 
písma si v tento den 
připomínají všichni 
nevidomí lidé. Pro 
ně je tento speciální 
druh písma význam-
ným ulehčením jejich 
života. Písmo funguje 
na principu plastic-
kých bodů, které jsou vyraženy do materiálu. 
Čtenář je vnímá pomocí svého hmatu. Každé 
písmeno, číslice nebo symbol jsou zapsány do 
mřížky, která je tvořená z šesti bodů uspořáda-
ných do obdélníku. 
Vynálezcem písma je Louis Braille. Ten po úrazu  
v dětství oslepl a ve svých patnácti letech vytvo-
řil toto písmo úpravou francouzského vojenského 
systému umožňujícího čtení za tmy.

· 21. leden   Mezinárodní den objímání
(Nejen) v tento 
den bychom si 
měli uvědomit 
kouzelnou moc, 
kterou cítíme 
při objetí. Ať už 
se objímáme  

s partnerem, dítětem, kamarádkou či domácím 
mazlíčkem, cítíme harmonii, bezpečí a přátelství. 
A čím je tento blažený stav způsoben? Může za 
to hormon zvaný oxytocin, který všichni známe 
také jako hormon štěstí. Je to silný protizánětlivý 
a omlazující prostředek, působí na snížení krev-
ního tlaku i na stresový hormon kortizol. 

· 27. leden   Mezinárodní den památky  
obětí holocaustu
Tento den byl vyhlášen 1. listopadu 2005 Valným 
shromážděním Organizace spojených národů. 
Má připomínat utrpení, kterým si za druhé 
světové války prošly milióny lidí. Nebyli to jen 

židovské oběti, ale i Romové či homosexuálové  
a další nevinné oběti. Datum bylo pro vzpomínku 
vybráno záměrně – v tento den byl Rudou armá-
dou osvobozen nacistický koncentrační a vyhla-
zovací tábor Osvětim–Březinka. 
Tímto dnem si také dále připomínáme oběti ge-
nocid páchaných ve Rwandě, Kambodži, Bosně 
nebo Dárfúru.  

 red.

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

INzERCE

VÝSTAVY V MUZEU V ROCE 2019
SKLENĚNÁ KRÁSA VÁNOC

do 20. ledna 
Baňky různých tvarů a velikostí s různou povr-
chovou úpravou. Ručně malované či foukané, 
převážně z výrobního družstva IRISA Vsetín.

PAPÍROVÁ FLORA A FAUNA
30. ledna – 24. března

Rozmanité papírové výtvory dětí z Litovle  
a profesionální tvorba pomocí  

novodobých technik.

KRASLICE – JARNÍ KRÁSA
28. března – 26. května

Hanácké kraslice paní Marie záhorové  
ze Senice na Hané.

SVĚT KOSTIČEK
30. května – 6. října

Světový fenomén LEGO se vrací do Litovle  
s novými modely i sety.

ARCHEOLOGIE
16. října – 1. prosince

Výprava za litovelskou archeologií ve spolupráci 
s Vlastivědným muzeem Olomouc a Národním 

památkovým ústavem.

BETLÉMY
6. prosince – 26. ledna 2020

Litovelské betlémy a ručně vyřezávaný betlém 
pana Břetislava Vávry z Klopiny.

STÁLÉ EXPOZICE V MUZEU

LITOVELSKÁ ŘEMESLA 1. POL. 20. STOL.
Prezentace nástrojů, řemeslných postupů a ho-

tových výrobků nejrůznějších litovelských profesí 
– řezbáře, kováře, cukráře, řezníka atd.

GUSTAV FRIŠTENSKÝ
Expozice, která Vás provede historií– životním 

příběhem Gustava Frištenského, i současností – 
ukáže zápasnické spolky, Pivovar Litovel atd.

  
GRAMOFONY – od mechanického hracího 

strojku k modernímu gramofonu
Expozice ukazuje historii gramofonové desky  

i gramofonu, velké výrobce i litovelské podniky. 

OTEVÍRACÍ DOBA
KVĚTEN–zÁŘÍ     STŘEDA–NEDĚLE    9–17 HOD.
ŘÍJEN–DUBEN     STŘEDA–NEDĚLE    9–16 HOD.

Srdečně všechny zveme na naše výstavy!

Dětský pěvecký sbor MLÁDÍ 
a jeho přípravný sbor BENJAMÍNEK 

při ZŠ Vítězná v Litovli 

vás srdečně zvou na svůj 
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 

Koná se ve čtvrtek  
10. ledna v 17 hodin 
v Koncertním sále 
Městského klubu 

v Litovli.

Váženi a mili zlati! 
Na té našé rodné Hané fčel Vám pišo –  Zde-
nek Brané. Ať se pořáď dobře máme, a ve-
spolek v dobry ledi, že se spoliháme! Ževot 
bévá zamotané fšeci dávno známe, ať si teda 
jak se patři take pomáháme. 
Roko tiskno, na Nové rok dobré – do nálade 
z našeho Městskyho klubo, z našé ambasá-
de! Štěsti, zdravi ať nás fšecke nafurt dopro-
vázi a tém pádem ať nám nigdá v ničém nic 
nescházi!                                          Zdenek Brané

Z Hanácké ambasádê
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Motookno pro muže

Od tohoto čísla jsme pro Vás připravili no-
vou rubriku „Motookno pro muže“, ve kte-
ré si po celý letošní rok budou moci (nejen) 
muži přečíst motoristické rady a tipy. Jsou 
pro Vás připravena témata jako např. při-
poutejte se, prosím, autem do zahraničí, 
senioři v dopravě a další. Většinu rad jistě 
budete znát, ale není určitě špatné si je 
připomenout a mít na paměti.  

Jízda na zimních pneumatikách
zimní období je pro řidiče velkou zkouškou. Musí  
se potýkat s nepředvídatelnými změnami poča-
sí, které ovlivňují stav vozovek. Vozovka je často 
namrzlá nebo zasněžená, proto vždy dbejte zvý-
šené opatrnosti! 
zdálo by se, že jízda v zimním období na zimních 
pneumatikách je samozřejmostí. Vždy tomu ale 
tak bohužel není... zimní pneumatiky mají lepší 
brzdné vlastnosti a lepší přilnavost. 

Předvídejte! Sledujte okolí svého vozidla. Sle-
dujte, co se kolem Vás děje, udržujte bezpečnou 
vzdálenost od vozidla před Vámi. V zimě byste se 
měli vyhnout prudkému brzdění, vždy se snažte 
brzdit plynule, aby se Vám nezablokovala kola. 
Jakmile se Vám kolo zablokuje a Vy se dostanete 
do smyku, uvolněte brzdový pedál. Jak se auto 
dostane do záběru, střídavě brzděte motorem  
a pomocí brzdového pedálu. U vozidel vybave-
ných ABS je výhoda, že se kola nezablokují. Bez 
systému ABS je nutné brzdit přerušovaně (pum-
povat nohou na brzdový pedál). 
Při jízdě do kopce snížíte riziko smyku tím, že 
zařadíte vyšší rychlostní stupeň. Před průjezdem 
zatáčkou zpomalte. Řiďte pomalu a plynule, bez 
trhavých pohybů.
Jestliže potřebujete předjet pomalu jedoucí vo-
zidlo a mezi pruhy je namrzlý pás, přejíždějte jej 
bez plynu a s vyšlápnutou spojkou. 
Od roku 2008 jsou vymezeny úseky, kde vozidlo 
musí mít zimní pneumatiky. Platí to v období 
mezi 1. listopadem a 30. dubnem, pokud není 
pod značkou umístěna dodatková tabulka vy-
značující od-
lišnou dobu 
p l a t n o s t i . 
Konec úseku, 
kde je nutná 
zimní výbava, 
je označen značkou „zimní výbava – konec“. 
Nezáleží přitom na aktuálním počasí ani na sta-
vu vozovky.                        

Zdroj: www.ibesip.cz, red.

V roce 2018 oslavil Seniorklub Litovel de-
sáté výročí své existence s konstatováním, 
že ze začínajících 67 členů to dotáhl na 378! 
Má za sebou řadu úspěchů. Za ta léta se stal 
výrazným reprezentantem subjektů města  
i uznávaným partnerem pro spolupráci na 
úseku rozvoje aktivního života seniorů.

Také rok 2018 lze považovat pro Seniorklub 
za velmi úspěšný, když bylo připraveno  
a uskutečněno 46 samostatných akcí a 8 ve 
spolupráci s dalšími subjekty (Městem Li-
tovel, Městským klubem, Městskou knihov-
nou, ZŠ Vítězná, ZŠ Jungmannova, Muzejní 
společností Litovelska z.s., Krajskou radou 
seniorů či Olomouckým krajem) s účastí  
1 657 účastníků či diváků. 
Základní gro činnosti tvořily besedy a před-
nášky, kterých se uskutečnilo 11: O staré Li-
tovli (56 účastníků), ZŠ Jungmannova (48), 
Peru a Bolívii (ve spolupráci s knihovnou, 
56 posluchačů), pravidlech silničního pro-
vozu (45), Itálii (45), Švýcarsku (30), ho-
rolezeckém oddíle TJ Tatran (38), Norsku 
(47), Jak se žije zrakově postiženým? (29),  
o Městské policii (34) a o problematice práv-
ních vztahů (25) – vše uváděno dle kalen-
dářní posloupnosti. Celková účast seniorů 
na nich byla 453.
Nejatraktivnější částí činnosti byly zájezdy – 
ve vlastní režii jich bylo 10 a ve spolupráci 4. 
Do Moravského divadla v Olomouci se jelo 
na Perly panny Serafínky, Netopýra, Zvo-
nokosy a Hledám děvče na boogie woogie, 
do Brna na Beatles. Velkým hitem se staly 
zájezdy do termálů ve Velkých Losinách, 
které byly 4x v naší režii a jednou s Krajskou 
radou seniorů (KRS). Tradiční autobusový 
zájezd směřoval do Vrbna pod Pradědem  
a Raduně, využito bylo i Seniorské cesto-
vání s Olomouckým krajem do Brodku  
u Přerova a Tovačova. Přes 20 našich seniorů 
si náramně odpočalo na wellness pobytech  
v Sezimově Ústí organizovaných KRS. 

Účastníků zájezdů a pobytů bylo celkem 527. 
Z dalších akcí – exkurze byly 2 (Muzeum 
Litovel, Hasičský záchranný sbor Litovel); 
cyklovýlety 4 (většinou Litovelským Pomo-
ravím); výšlap do Loštic a 3 sportovní akti-
vity (3. ročník Krajských her seniorů v Olo-
mouci, 2. sportovní hry Seniorklubu Litovel 
a superúspěšná reprezentace na Zábřežském 
sedmiboji, kde naši reprezentanti již podru-
hé vyhráli a přivezli za vítězství krásný po-
hár).
Na schůzkách v klubovně se senioři sešli při 
posezení u kávy i společenských her a na 
předvánoční schůzce se soutěží o nejchut-
nější vánoční cukroví. Úspěšné byly spole-
čenské akce – taneční odpoledne spojené  
s oslavou 10 let klubu (122 účastníků), osla-
vy Mezinárodního dne seniorů s kapelou 
Kozlaňáci (dárek vedení města, 105 účast-
níků) a setkání s vedením města spojené s 
kulturním vystoupením a tanečním odpole-
dnem (99). Za zmínku  stojí i pořady připra-
vené především pro seniory MK – vystou-
pení Duo Jamaha a Jarní operetní koncert. 
Řada seniorů využívala pravidelně ranní 
plavání v bazénu ZŠ Vítězná ke zvýšení své 
kondice a relaxaci.
Vzhledem k dlouhodobé nemoci se před-
seda účastnil činnosti klubu jen sporadicky,  
a nakonec k 1. listopadu na funkci rezignoval  
a radě města navrhl na své místo dosavad-
ního místopředsedu pana Lubomíra Fal-
tuse. V Samosprávě Seniorklubu Litovel, 
tedy komisi RM, budou dále pracovat paní 
Jaroslava Köhlerová (místopředsedkyně), 
Milada Faltusová (jednatelka a kronikářka) 
a Miroslav Fendrych, Libuše Grohmanová, 
Jiřina Jedličková, Věra Hojgrová a nově paní 
Zdeňka Čamková – jako členové. I nadá-
le bude komisi pomáhat dr. Hubáček jako 
čestný předseda a věří v další úspěšná léta 
činnosti klubu i jeho významné a  důstojné  
místo v organizování aktivního života starší 
generace.                                                           hj

Seniorklub  2018  aneb  dosavadní  předseda  se  loučí

Od 14. ledna proběhne ve výstavních prosto-
rách Turistického informačního centra v Li-
tovli výstava harmonik pana Jiřího Sedláčka. 
K vidění bude vzorek z jeho neskutečné sbír-
ky z muzea, jež patří k největším ve střední 
Evropě. 
Návštěvníci mohou zhlédnout nástroje před-
ních českých výrobců, k nimž patří např. Jo-
sef a Antonín Hlaváčkovi, Josef Vavřín, Kon-
stantin Stibitz nebo Josef Kebrdle. Dovědí se 
informace nejen o těchto předních výrob-
cích, ale i o samotném majiteli sbírky, který 

nástroje, tře-
ba i „půdní   
a  sklepní ná-
lezy“,  uvádí 
do původního 
stavu, jak byly 
vyrobeny. 
Výstava po-
trvá až do  

7. března  2019  
a bude přístupná 
denně od 8 do 
17 hod., v sobotu 
od 9 do 15 hod. 
Vstupné je dob-
rovolné.
Celou sbírku klá-
vesových a knoflíkových nástrojů, především 
heligonek, doplňují špičkové akordeony od 
italských výrobců, též vykládané německé 
akordeony a heligonky či atypické harmo-
niky – čítající na 300 kusů. Vše můžete po 
předchozí domluvě vidět v soukromém mu-
zeu pana Sedláčka v Javoříčské ul. 328. Ote-
vřeno je celoročně. Převážná většina nástrojů 
ve sbírce je funkční a kdokoliv si může hru na 
ně vyzkoušet. Věříme, že diváci ocení doko-
nalou práci a „zlaté ruce“ našich předků. 
Těšíme se na shledanou s pozdravem „Hud-
bou k srdci!“                                                       TIC

Výstava harmonik v informačním centru



Stalo se v Litovli
· 630 let
Moravský markrabí Jošt listinou ze 4. ledna 1389 
udělil měšťanům Litovle významné privilegium 
cestovat se zbožím po celé Moravě beze cla.

· 100 let
Němci se nechtěli smířit se svým postavením 
po vzniku ČSR, zejména ve městech, kde měli  
dosud většinu. Uničov prohlásil, že se připo-
juje k Sudetenlandu a vyzbrojil domobranu 
(Volkswehr). Dne 5. ledna 1919 došlo k ozbro-
jenému střetnutí s českou posádkou, byli dva 
mrtví a 12 raněných. Obklíčená česká posádka 
se osvobodila za přispění Litoveláků. Další výtrž-
nosti proběhly v březnu, zejména ve Šternberku  
s několika mrtvými. Také v Litovli měli Sokoli po-
hotovost, když se u bývalého rotmistra Schustera 
našlo šest pušek. Nakonec si však litovelští Němci 
žádnou provokaci nedovolili.
Spolek paní a dívek 19. 1. změnil název na „Spo-
lek českých žen“. Organizoval sbírku knih pro  
Slovensko, byly rozeslány knihovnám v Levici 
a okolí. Nechal také zhotovit prapor pro 33. čs. 
pluk v Parkánu (nyní Štúrovo). Delegace žen jej 
slavnostně předávala 28. října.
Vláda vycházela vstříc požadavkům dělníků a již 
mezi prvními zákony byla řada sociálních vymo-
žeností, jako nedělní klid v obchodech a osmiho-
dinová pracovní doba. V Litovli byla zavedena od 
8. 1. 1919. Byly také zrušeny pracovní knížky, což  
zase živnostníci kritizovali, neboť ztratili přehled  
o fluktuaci přijímaných zaměstnanců.

· Otto Urbášek se naro-
dil  13. ledna 1919 v ro-
dině litovelského holiče  
a veřejného pracovní-
ka Vincence Urbáška. 
Pod rodinným vlivem 
se odmalička věnoval 
divadlu. Roku 1942 
byl povolán na práci 
do německého Suhlu, 
kde zůstal až do osvo-
bození americkou ar-
mádou. Po návratu do Litovle se opět vrátil  
k ochotnické činnosti. Roku 1954 se stal ředite-
lem nově založeného Okresního domu osvěty.  
S touto organizací byl pak na mnoho let spo-
jen, i když se v roce 1960 Dům osvěty změnil na 
Spojený závodní klub ROH Tesla (dnes Městský 
klub). Hrál divadlo, režíroval, organizoval zájezdy 
profesionálních umělců, byl doslova duší kultur-
ního života města těchto let. Tuto práci zastavil 
až vpád sovětských tanků. závodní klub se stal 
střediskem protestů veřejnosti. Otto Urbášek se 
zapojil i do vysílání stanice Ječmínek. za tuto 
činnost byl roku 1971 odsouzen k podmíněnému 
trestu a nemohl vykonávat své povolání. Byl vy-
řazen z veřejného života a až do důchodu zůstal 
skladníkem v Tesle. zemřel 19. srpna 1995.   L. Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
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Za námi jsou nejkrásnější 
svátky. Vánoce s vůní cukro-
ví, radosti s rodinou a přáteli, 
dárky a plnění přání.
Seniorklub nabízí setkávání 
seniorů a všestranné zážitky  
z besed a akcí.
Ve čtvrtek 22. listopadu nám 
Městská policie Litovel při-
pravila besedu Prevence kri-
minality. Strážník Ludvík 
Opletal varoval před šmejdy, 
kteří se vydávají za rodin-
né příslušníky přes telefony  
a internet a šíří poplašné zprávy. V Litovli 
je zákaz podomního prodeje. Na základě  
řady dotazů nás seznámil s tísňovou linkou 
a obrannými prostředky.
V pondělí 26. listopadu jelo 50 seniorů do 
Brna a v Městském divadle sledovalo hru 
BÍTLS. Známé melodie Brouků v kombi-
naci se slováckým folklorem 
nás nutily k bouřlivému po-
tlesku. Koncertní sál Měst-
ského klubu navštívilo v úterý  
27. listopadu 124 seniorů  
a hostů, kteří se těšili na se-
tkání s představiteli města  
a kulturní program. V progra-
mu tančily mažoretky skupiny 
LINETBELLS pod vedením  
Bc. H. Popelkové, zpívali žáci 
3. třídy ZŠ Jungmannova  
s Mgr. M. Němcovou a na-
konec jsme tleskali veselému 
vystoupení seniorek ze Slatinic. Starosta 
Viktor Kohout a místostarosta Mgr. Lubo-
mír Broza nás informovali o výsledcích akcí 
v Litovli a okolí i o příštích plánech. Bývalé-
mu starostovi Ing. Zdeňku Potužákovi jsme 
poděkovali za osm let spolupráce.Věříme, že 
nás bude podporovat i nové vedení města. 
Kronikářka M. Faltusová přečetla zprávu  
o činnosti Seniorklubu za rok 2018. Ve svém 

projevu se rozloučil náš předseda PhDr.  
J. Hubáček. Místopředseda L. Faltus mu 
poděkoval za deset let aktivního vedení Se-
niorklubu a předal věcný dar. Předsedkyně 
Krajské rady seniorů Olomouckého kraje 
M. Hesová přiblížila činnost této organi-

zace a předala sportovcům putovní pohár 
Zábřežského sedmiboje. Poděkování za-
slouží členové Samosprávy a seniorky, které 
při akci pomáhaly. K tanci a poslechu hráli  
k všeobecné spokojenosti manželé Hesovi.
Ve čtvrtek 6. prosince připravilo Sdruže-
ní obrany spotřebitelů besedu, o které se 
dozvíte v dalším čísle novin. Ve čtvrtek  
13. prosince jsme se rozloučili posezením  
u stromečku. Předvánoční atmosféru navo-
dilo vystoupení dětí Mateřské školy Kollá-
rova, které připravila paní učitelka Táňa Po-
pelková. M. Fendrych s porotou vyhodnotili 
soutěž O nejlepší linecké cukroví: 1. místo 
získala Z. Čamková, 2. místo L. Blechtová  
a 3. místo V. Hojgrová. Blahopřejeme! Od-
měna je potěšila. Děti připravily pro všech-
ny vánoční přáníčka. Děkujeme. Závěrečné 
posezení se líbilo 40 účastníkům.
Na únor připravujeme: v úterý 5. února 
se můžete těšit na představení Královny  
v Hudebním divadle v Olomouci, na čtvr-
tek 14. února chystáme cestopisnou besedu  
s L. Navarou a ve čtvrtek 28. února navštíví-
me místní podnik HEAD.
Podrobné informace najdete ve vývěsce  
a uslyšíte v hlášení městského rozhlasu.
Členové samosprávy přejí seniorům splně-
ní soukromých přání. My si přejeme velkou 
účast na připravovaných akcích v roce 2019. 

mfJ. Hubáček s paní Köhlerovou na setkání 27. listopadu

Setkání seniorů 27. listopadu

Vystoupení dětí MŠ Kollárova



Okénko pro ženy
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Marion Cocklico: Nechci spinkat
Kateřina Dubská: Z kopce do kopce

Tuvia Tenenbom: Chyťte Žida

Aby se ženy necítily odstrčeně, tak i pro ně 
máme novou rubriku „Okénko pro ženy“. 
Milé dámy, najdete v ní tipy a rady týkající 
se širokého záběru – od krásy, přes vaře-
ní a pečení až po zahradničení. Máte se 
tady na co těšit. A o čem bude 1. díl? Čtěte 
níže...

A zase ta předsevzetí...
zná to jistě každá z nás. Konec roku bývá bi-
lancováním toho starého. Hodnotíme, co jsme 
udělaly dobře, co naopak moc nevyšlo a co by-
chom v tom novém roce mohly zlepšit. A jedna 
věc ke zlepšení nám na seznamu novoročních 
předsevzetí v žádném roce nechybí. Je to naše 
tradiční: letos určitě zhubnu :) Na toto téma 
bylo napsáno již tolik článků a publikací, že tak-
řka teď nenapíši nic, co byste již někde nečetly.     
Stravovat se zdravěji, sportovat, dopřát si do-
statek kvalitního spánku, nestresovat se – vy-
padá to jednoduše a zvládnutelně. Nesmíme 
však nic podcenit – jedno bez druhého totiž 
nebude fungovat. 
Co se týče stravování, dejte si konkrétní reálné 
cíle – př. zhubnu 4 kg, stanovte si, do kdy to 
chcete splnit. Vyhnete se tak rychlému zhubnu-
tí a jo-jo efektu. I když se ručička váhy zastaví 
na vysněném čísle, neusněte tzv. na vavřínech.  
Hubnutí vyžaduje Váš čas, trpělivost a důsled-
nost. Důležitá je přitom taktéž motivace –od-
měnou za ubývající kila mohou být nové šaty, 
boty, kino atd. 

Co se týče sportu, začněte určitě pozvolna. Tělo 
si na nový pohyb musí zvyknout. Abyste ne-
skončily již po týdnu, je třeba si na rovinu říci, 
v jaké jste fyzické kondici a dle toho si stanovit 
plán. A hlavně u něj vydržet a nepolevovat!
Kvalitní spánek, ať nepřímo, k hubnutí také 
přispívá. Nedávná studie zjistila, že lidé, kteří 
dodržují zásady zdravého spánku, lépe hubnou. 
Celých 74 % účastníků, kteří spali sedm a půl až osm 
hodin denně, zaznamenalo menší chutě na nezdra-
vé potraviny a naopak nezaznamenalo problém  
s dodržováním daného dietního plánu. Oproti tomu 
lidé s nepravidelným spánkem nebo ti, kteří spali 
málo, měli podle serveru Timesnownew daleko 
větší tendenci hřešit a doplňovat energii pomocí 
jídla. (převzato z www.novinky.cz)
Jestli jste se tedy v novém roce rozhodly zhubnout 
i Vy, pak Vám přeji hodně vytrvalosti a úspěchů!!!      
                                                                                          red.

Marion Cocklico: Nechci spinkat
Máte doma malého 
nespavce? Krátký 
příběh o Ondráš-
kovi, který nechtěl 
spinkat, pomůže 
nejenom dětem, 
ale zejména je-
jich rodičům. Na 
každé dvoustraně 
najdete radu, jak postupovat při ukládání 
dítěte do postýlky. Čas strávený se svým dí-
tětem předtím, než usne, je pro vztah rodič–
dítě výjimečný a nenahraditelný. Vytvořte si 
z usínání oblíbenou část dne.
Leporelo určené pro nejmenší děti a jejich 
rodiče z edice Velký pokrok. Leporelo patří 
k řadě podobných knížek, které děti zaba-
ví díky otevíracím okénkům a pohyblivým 
obrázkům.

Kateřina Dubská: Z kopce do kopce
Co se stane s vaším živo-
tem, když doslova vyfuníte 
na kopec a potkáte HO? 
S nádherným výhledem, 
sadem (v němž zrovna se 
stéblem trávy v puse rela-
xuje srnka), soustavou po-
lorozpadlých šop na dvoře 
a pálenicí ve včelíně… Je to 
on! Dům! Ten dům, kvůli kterému opustíte 
město se všemi jeho kavárnami, hospůd-
kami, divadly, koncertními sály a přáteli. 
Dům, kvůli kterému změníte úplně všechno 
– odložíte lodičky, pořídíte slepice a kozy, 
jež se chovají trochu jako potměšilí kamzí-
ci, přežijete rozsáhlou přestavbu a nakonec 

zjistíte, že byste přes všechna protivenství 
své rozhodnutí nikdy nezměnili.

Tuvia Tenenbom: Chyťte Žida!
Tato knížka se stala li-
terární senzací. Přináší 
zcela nový, překvapující 
a zároveň znepokojující 
pohled na dění v nejsle-
dovanějším koutě plane-
ty. Je tak vtipně napsaná, 
že se budete válet smíchy. 
Izrael je jedinou demo-
kracií Blízkého východu, 
ale velká část Západu ho tak nevnímá. Proč 
se Evropané rozhodli, že ti dobří jsou Pales-
tinci? Proč je podporují tak jako nikoho na 
světě?
To se Tuvia Tenenbom rozhodl zjistit. Jenže 
jako Žid by daleko nedošel. A tak se ve Sva-
té zemi vydává za Němce, novináře Tobiho.  
A tomu všichni řeknou všechno. Od pales-
tinských politiků po beduíny, od liberálních 
Izraelců po konzervativní jestřáby, od křes-
ťanských mnichů po židovské osadníky, od 
ultraortodoxních Židů k pouličním prosti-
tutkám, od evropských levicových „míro-
vých“ aktivistů po úředníky mezinárodních 
organizací...
Těm všem klade chytré i zdánlivě naivní 
otázky, aby je vyprovokoval – což se mu 
často daří – a zjistil, co si doopravdy myslí. 
Následně skládá obrázek, který je neoby-
čejně vtipnou a zároveň alarmující zprávou  
o dnešním Blízkém východě i o Evropě. 
Jestli totiž Tuvia Tenenbom něco není, pak 
rozhodně není politicky korektní.

lf

INzERCE
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LEDEN
Na začátku měsíce vyšli do ulic Tři králové. V 55 obcích našeho regionu koledovalo 125 skupinek. Byla vy-
koledována částka 614 995 Kč. · Volili jsme také prezidenta republiky. 1. kolo však jeho jméno nepřineslo,  
2. kolo se konalo na konci ledna. Prezidentem se stal Miloš Zeman – získal 1 985 547 hlasů. Volební účast 
v Litovli byla 58,55 %. · V tomto roce slavila Městská knihovna hned dvě výročí. Oslavila 115 let od svého 
založení a 20. výročí od zahájení provozu v budově na náměstí Svobody. · Město Litovel se prezentovalo na 
veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2018. · Byl rozšířen městský kamerový systém. Do lokality, kde se na-
chází velké dětské hřiště, dopravní hřiště a několik barů, byla umístěna otočná kamera.  

ÚNOR 
Webové stránky města dostaly nový vzhled odpovídající současným moderním trendům. Velkou výhodou 
je jejich přizpůsobení se typu zařízení, na kterém je web prohlížen. · Uplynulo 100 let od narození spolu-
zakladatelky Folklorního souboru Hanačka Litovel, paní Valerie Hladké. · V rámci další etapy revitaliza-
ce zeleně na Staroměstském náměstí byly vysazeny nové stromy. 1. etapa přinesla rekonstrukci trávníku  
a výsadbu nových keřů. · Koncem měsíce proběhl 1. ročník soutěže „Poznej město Litovel“, jejímž cílem 
bylo vzbudit zájem dětí o historii našeho města a seznámit je s jeho zajímavostmi. 

BŘEZEN  
V březnu se na Nové Vsi slavil Mezinárodní den žen. · Koncem března se konal v Muzeu Litovel Veli-
konoční jarmark. K vidění byly různé techniky zdobení kraslic, dále pletení z proutí, pečení velikonoč-
ních perníčků nebo výroba jarních dekorací. Tradiční velikonoční zvyky a tance předvedl Národopisný 
soubor Pantla z Nákla. · V březnovém vydání novin jsme bilancovali demografii obyvatel. V Litovli nás 
žilo 9 789 – žen bylo o něco více 4 256. Průměrný věk byl 43 let, narodilo se 106 dětí. Svateb bylo 60, 
rozvodů pak 25. 

DUBEN
V dubnu byla zahájena 3. etapa regenerace sídliště K. Sedláka. V rámci ní byl položen nový asfal-
tový povrch, vybudována nová parkovací místa, umístěno nové veřejné osvětlení, městský rozhlas  
i nové odpadkové koše. · Dále se konal jarní sběr větví a svoz objemného odpadu. · Proběhly zápisy do  
1. tříd základních škol. · V dubnu slavil Seniorklub 10 let svého působení. · V půlce dubna byla za-
hájena turistická sezóna. V rámci ní byla zpřístupněna největší turistická lákadla města, konaly se 
projížďky na loďkách po Nečízu, přišel i skřítek Lesánek. · Koncem měsíce se konalo tradiční setkání 
s podnikateli. Na něm se hovořilo o významných investicích města nebo o problémech, které místní 
podnikatele trápí. 

KVĚTEN
Od května jste si mohli stáhnout novou aplikaci Litovel v mobilu. Nabízí Vám: přístup k aktualitám  
z města, přehled akcí, hlášení závad nebo kontakty na vedení města a jednotlivé odbory. · Začátkem 
měsíce se konala pouť na Starém městě. · Významnou akcí roku bylo zahájení stavby nového mostu na 
Pavlínce. Původní most byl zbourán a bude nahrazen mostem novým. · Tradiční akcí měsíce je Silácká 
Litovel, tentokrát své síly poměřovalo pět družstev. · Litovel získala Odpadového lva. Ten je určen obci, 
které se podařilo díky intenzivní práci na odpadovém systému dosáhnout největšího zlepšení. · Konec 
měsíce byl také nabitý – Litovel hostila akci Hry bez hranic, konal se Sokolský okrskový slet.

ČERVEN
Červen = Hanácké Benátky. Letos se konal již 16. ročník, který návštěvníkům nabídl 
interprety jako kapelu Nebe, Annu K., Tublatanku a další. Představení pro děti s To-
mem a Jerrym, farmářské trhy, projížďky po Nečízu, výstupy na věž – to jsou jen střípky  
z celého kulturního programu akce. · Začátkem měsíce bylo spuštěno vydávání průkazek 
pro možnost využít nové služby Senior taxi. · Byla instalována nová webkamera na biokou-
pališti. · Město udělilo ocenění Litovelské naděje – 12 mladých lidí převzalo diplom spolu  
s finančním darem. Oceněnými se stali: Ludmila Hrachovcová, Pavlína Karásková, Ma-
rek Navrátil, Barbora Němcová, Martin Palinek, Lukáš Putna, Ondřej Rozman, Tadeáš 
Vojtěch Sláma, Šimon Sedlář, Eliška Smetanová, Tereza Spurná a Arnošt Vogel. · Kon-
cem měsíce se začalo s natíráním radniční věže.  

Malé ohlédnutí za rokem 2018...
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ČERVENEC
V letním období trápil zahrádkáře škůdce z Jižní Ameriky, makadlovka Tuta absoluta. · V 1. patře poliklini-
ky byl instalován nový defibrilátor. · Extrémní sucho trápilo i naše město a místní části. Technické služby se 
rozhodly nakoupit zavlažovací vaky, které stromům zajišťují postupnou závlahu. · Byla zahájena velká inves-
tiční akce – výstavba kanalizační sítě v místní části Myslechovice. Dokončena má být v listopadu letošního 
roku. · Postupně se začaly obnovovat plakátovací plochy.  

SRPEN
Výstavou Městského klubu jsme si připomněli 740 let od bitvy na Moravském poli, ve které padl 
český král Přemysl Otakar II. Zahájili jsme tak oslavy 100 let Československa v našem městě.  
· Během prázdnin probíhaly prohlídky města, Pivovaru Litovel a cyklovýlety po okolí. · Konal se  
14. ročník Litovelského otvíráku, který letos navštívilo přes deset tisíc návštěvníků. Vystoupily ka-
pely jako Stracené ráj, Wohnout či Aneta Langerová. Během akce se čepovalo ze 120 píp, návštěv-
níci mohli ochutnat různé speciály piv. · V Litovli se poprvé konal překážkový závod pro ženy  
Heart race. 

ZÁŘÍ
Konaly se tradiční Litovelské slavnosti. Vystoupení Adele Tribute, Vladimíra Hrona, Petra 
Spáleného, Argemy a dalších skupin přilákaly stovky lidí. Vyvrcholením akce byl ohňostroj 
před Gymnáziem Jana Opletala na téma výročí Československa. · V rámci oslav 100 let Čes-
koslovenska byla v litovelském Muzeu zahájena nová výstava 100 let Československa a Litovel.  
· Koncem měsíce se konaly Střelecké slavnosti u příležitosti 500. výročí od nejstaršího proka-
zatelného dokladu, datovaného štítku na litovelském královském řetězu. V rámci akce proběh-
ly přednášky a byla pokřtěna kniha Historie litovelských střelců a střelnice Ivany Kubíčkové.  
· Nechyběla ani pravidelná procházka Chudobínem, tentokrát na téma zámecká zahrada.  
· Konal se pietní akt u příležitosti výročí úmrtí našeho prvního československého prezidenta 
T. G. Masaryka. · Do provozu bylo uvedeno nové dětské hřiště v Rozvadovicích. · Na Univerzitě Palackého byla poprvé představena 
dvousvazková monografie Litovel – Velké dějiny města.   

ŘÍJEN
Tento rok jsme šli již podruhé volit, tentokrát do zastupitelstva našeho města. Novým staros-
tou města byl zvolen Viktor Kohout. · V litovelském muzeu byla pokřtěna kniha Petra Zajíčka 
Sokol Litovel – historie a současnost. Mapuje dějiny litovelského Sokola na pozadí tzv. vel-
kých dějin. Sokol v Litovli vznikl již v roce 1874, je to organizace s opravdu zavazující tradicí.  
· Konec měsíce byl ve znamení vrcholu oslav 100 let republiky. Proběhla řada akcí. Jmenujme 
např. slavnostní koncert ZUŠ, projektový den k výročí ČSR na ZŠ Vítězná, slavnostní večer na 
Záložně, kde byla pokřtěna publikace Litovel – Velké dějiny města a oceněny osobnosti měs-
ta. Těmi se stali: Mgr. Zdeňka Frištenská, Marie Hrubá, Václav Tomanec, Jaroslav Winiarský,  
Ing. Karel Zmund a speciální cenu dostal SPS Kantika. Byla uvedena hra SOKL, která mapuje  

s nadhledem století republiky z pohledu hanáckého maloměsta a jeho obyvatel. V Chudobíně  předvedl svůj jubilejní koncert SPS Kantika.   
· Proběhla Plavecká soutěž měst, ve které se Litovel ve své kategorii umístila na 6. místě. · Okénka radniční věže začali obývat havrani. 
Ti mají zabránit holubům stavět si zde hnízda. · Byly zahájeny dvě stavební akce. První se týká havarijního stavu toku řeky Moravy v 
ulici Husově. Druhá stavba se týká Uničovského rybníka, kde bude provedena oprava loviště, opěrné zdi ad. Obě stavby mají přesah 
prací do roku 2019. · Vítězem extrémního závodu Bobr Cup se stal tým Pivovaru Litovel.  

LISTOPAD
Již popáté se členové spolku Muzejní společnosti, z.s. vydali uctít památku Dne válečných veteránů. 
Postupně tak objeli pietní místa města i místních částí, položili umělý květ vlčího máku, zapálili 
svíčku a zavzpomínali. · Konala se také pietní akce k uctění památky Jana Opletala, rodáka ze Lhoty 
u Nákla a absolventa litovelského gymnázia. · Byly opraveny varhany v kostele sv. Marka. Poprvé 
si na ně zahrál p. Karel Martínek. · V supermarketu Billa se konala Národní potravinová sbírka. 

PROSINEC
Adventní období jsme zahájili v pátek 30. listopadu rozsvícením vánočního stromu. Tentokrát jím byl 
12metrový smrk z Příkaz. Konaly se tradiční akce jako prodejní vánoční výstava, prodejní výstava Stu-
dia Ateliér, slet čertů, Mikulášů a andělů, balónkový den a celorepubliková akce Česko zpívá koledy. Při-
jel k nám i multimediální kamión v rámci akce Tradiční české ladovské Vánoce. Nejen tyto, ale mnohé 
další akce nám příjemně krátily čas do čekání na Štědrý den.    
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· 14. 1.–7. 3.   VÝSTAVA HARMONIK
Prostory TIC Litovel (budova záložny), PO–PÁ 8–17 hod., SO 9–15 hod., vstup-
né dobrovolné. 
Výstava soukromé sbírky harmonik pana Jiřího Sedláčka.

· úterý 8. 1.   SMETANOVO TRIO
Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné 80 Kč.
Účinkují: Radim Kresta – housle, Jitka Čechová – klavír, Jan Páleníček –  
violoncello. Koncert v rámci KPH.

· 10. – 30. 1.   ZE TMY KE SVĚTLU – JINDŘICH ŠTREIT 
Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15 hod., ST 8–17 hod., PÁ 8–13 hod.,  
SO 10–13 hod., volný vstup.
Výstava fotografií pana Jindřicha Štreita o vztahu kněží a kaplanů k vězňům.
Vernisáž se koná ve středu 9. ledna v 17 hodin.

· středa 9. 1.   NA TĚLO – DOKUMENT O JINDŘICHU ŠTREITOVI
Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné dobrovolné.
Snímek Na tělo odhaluje osobní nastavení a životní filozofii fotografa.

· neděle 13. 1.   PIRÁTSKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL NEJEN PRO PIRÁTY
Velký sál záložny v Litovli, 15 hod., vstupné 30 Kč.
Pirátská show Ivo Opletala, opičky Fifi a Ola, fotokoutek, cukrovinka pro každé 
dítě. Ve spolupráci s DDM Litovel.

· středa 16. 1.   ŽALMAN & SPOL
Velký sál záložny v Litovli, 19 hod., předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč.
Koncert folkového písničkáře s kapelou.

· od 17. ledna  TANEČNÍ KURZ PRO POKROČILÉ
Kurz se koná každý čtvrtek od 17. ledna. 
Koncertní sál MK, 17.30 hod., 8 lekcí/ 1200 Kč/ os.
Taneční kurz pro pokročilé pod vedením tanečních lektorů z TŠ Coufalových.

· pátek 18. 1.   MĚSTSKÝ PLES 
Velký a Malý sál záložny, 20 hod., předprodej 120 Kč, na místě 170 Kč.
K tanci a poslechu hraje skupina GALAXY. Těšit se můžete na polonézu žáků zŠ 
Vítězná, roztleskávačky Golden Bees a Happy Bees nebo vystoupení taneční 
skupiny Latifah (retro kabaret a brazilský tanec). 
Občerstvení a tombola zajištěny.

· pondělí 21. 1.   DAGMAR PECKOVÁ & Moravské klavírní trio 
Velký sál záložny v Litovli, 19 hod., vstupné v předprodeji 490/450 Kč, na místě 
příplatek +50 Kč. Koncert přední české operní pěvkyně – mezzosopranistky, 
za doprovodu Moravského klavírního tria.

· úterý 22. 1.   KRÁL A SKŘÍTEK (KINO)
Velký sál záložny v Litovli, 10 hod., vstupné 40 Kč/žák. Promítání pro MŠ, včet-
ně veřejnosti. Pásmo pohádek pro nejmenší děti.
 
· úterý 22. 1.   JAK VYCVIČIT DRAKA (KINO)
Velký sál záložny v Litovli, 14 hod., vstupné 40 Kč/žák. Promítání pro školní 
družiny včetně veřejnosti. Animovaná dobrodružná rodinná komedie. 

· úterý 22. 1.   PO ČEM MUŽI TOUŽÍ (KINO)
Velký sál záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 90 Kč.
Komedie o tom, jestli to mají v životě jednodušší muži nebo ženy. Hrají: Jiří 
Langmajer, Anna Polívková a Táňa Pauhofová.

· neděle 27. 1.   O STATEČNÉM KOVÁŘI MIKEŠOVI
Velký sál záložny v Litovli, 16 hod., předprodej 50 Kč, na místě 100 Kč, děti do 
3 let zdarma.
Velká divadelní pohádka pro celou rodinu podle námětu Boženy Němcové.  

· úterý 29. 1.   ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH
Velký sál záložny v Litovli, 19 hod., vstupné od 280 Kč, na místě +50 Kč.
Strhující herecký duet o lidské opuštěnosti a nikdy neumírající naději na lepší 
zítřky. Hrají: Chantal Poullain a Martin Kraus.

PŘIPRAVUJEME: 
  5. 2. SEJDEME SE S CIBULKOU (hosté R. Uzel a I. Andrlová)
12. 2. TRIO INCENDIO (koncert v rámci KPH)
15. 2. HANÁCKÉ BÁL
19. 2. MOTANI – FLORIDA A HAVAJ NA HAVAJI (beseda)
21. 2. MALINA BROTHERS (koncert)
25. 3. RADŮZA (koncert)
29. 3. VINNÝ STŘIK (koncert)
27. 4. HANA ZAGOROVÁ (koncert)
  9. 5. JANEK LEDECKÝ (koncert)
  8. 6. HANÁCKÉ BENÁTKY: THOM ARTWAY & BAND, THE GARDENERS, DEBBI,  
                                                       PETR KOLÁŘ, TRAKTOR, DYMYTRY a další.

Šest tanečních hodin v šesti týdnech
Strhující herecký duet o lidské 
opuštěnosti a nikdy neumírající 
naději v lepší zítřky! 
Šest týdnů tance, šest 
týdnů porozumění 
a hledání společné 
řeči. Madame Lily 
Harrison si najímá 
Michaela Minettiho, 
aby ji naučil swing, 
tango, valčík, fox-
trot, cha-chu a mo-
derní tanec. Oba prochází 
těžkým životním obdobím  
a i přesto, že spolu zdánlivě ne-

mají nic společného, nakonec 
najdou společnou řeč a vzájemně 

si pomůžou. Chantal 
Poullain, která s in-
scenací v minulosti 
projela celou republi-
ku, doplňuje v obno-
vené premiéře nový 
herecký kolega Mar-
tin Kraus. Divadelní 
hru můžete vidět  
v úterý 29. ledna od 

19 hod. ve Velkém sále Záložny. 
Vstupenky zakoupíte v TIC při 
MK Litovel.                                    MK

Pirátský dětský karneval
V neděli 13. ledna zveme všech-
ny děti, ale i rodiče na Pirátský 
dětský karneval, 
na kterém ovšem 
maska piráta není 
podmínkou. Pro-
gramem bude pro-
vázet Ivo Opletal 
a chybět nebudou 
originální soutěže, 
stylové písničky, 
akční program  
a pirátská diskoté-
ka. Během odpo-
ledne můžete vidět 

i vystoupení taneční skupiny 
Kaster a kdo si bude chtít odnést 

domů fotku v kos-
týmu má možnost 
navštívit speciální 
fotokoutek, kde se 
bude moct nechat 
vyfotit. U vcho-
du na vás budou 
čekat opičky Fifi  
a Ola, které budou 
rozdávat sladkos-
ti. Karneval začíná  
v 15 hod. a vstupné 
je 30 Kč.                   MK
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Dagmar Pecková vystoupí společně 
s Moravským klavírním triem
Tato jedinečná operní pěvkyně, 
mezzosopranistka, se narodila 
v Chrudimi, studovala na Státní 
konzervatoři v Praze a po an-
gažmá v Sächsische Staatsoper 
v Drážďanech byla několik let 
členkou Staatsoper v Berlíně. 
Během své úspěšné profesionál-
ní kariéry se představila na svě-
tových operních a koncertních 
scénách jako např. Carnegie 
Hall NewYork, Concertgebouw 
Amsterodam, Národní diva-
dlo v Praze, Opéra de Monte-
-Carlo, Opéra National de Paris  
a další. Opakovaně vystupovala 
na mnoha prestižních meziná-
rodních hudebních festivalech 
jako Schleswig-Holstein Mu-
sik Festival, kde byla dokonce  
v roce 2014 rezidenční uměl-
kyní. Zpívala pod uměleckým 
vedením významných dirigen-
tů (Jiří Bělohlávek, Sir Charles  
Mackerras, Richard Hickox, Li-
bor Pešek ad.), opakovaně spolu-
pracovala s prestižními orchest-
ry a nahrávacími společnostmi.  
V roce 1999 obdržela cenu Thá-
lie v oboru opera za roli Carmen 
v inscenaci pražského Národní-
ho divadla. 
Hlas této nezapomenutelné 
umělkyně můžete slyšet v pon-
dělí 21. ledna od 19 hodin ve 
Velkém sále Záložny v Litovli, 
a to za doprovodu Moravské-

ho klavírního tria, které bylo 
založeno v roce 1997 v Brně ve 
složení Jana Ryšánková – klavír, 
Jiří Jahoda – housle a Miroslav 
Zicha – violoncello. Za dobu 
své existence trio absolvovalo 
stovky koncertů na význam-
ných pódiích doma i v zahraničí  
a řadí se k souborům s nejroz-
sáhlejším repertoárem v Evropě. 
Soubor tvoří již vyzrálé umělec-
ké osobnosti, díky čemuž dospěl  
k charakteristickému hudební-
mu projevu, dokonalé souhře  
a nezaměnitelnému expresivní-
mu výrazu, což je vysoce hodno-
ceno nejen odbornou kritikou, 
ale setkává se i s nadšeným ohla-
sem široké hudební veřejnosti. 
Vstupenky na koncert si můžete 
zakoupit v TIC při MK Litovel 
(budova Záložny).                  MK

Koncert folkového písničkáře 
Žalman & Spol
Do hudební sezóny 2019 sku-
pina nastupuje po oslavách pa-
desáti let, kdy Pavel Žalman Lo-
honka brázdí vody české folkové 
scény. Při více než stovce kon-
certů ročně natočil celovečerní 
film „Naslouchám tichu země“, 
který je v současné době pro-
mítán v kinech, a závěrem roku 
bude vysílán Českou televizí  
v hlavním vysílacím čase. Díky 
tomu skupina Žalman & Spol 
zaznamenala značnou publicitu 
v médiích a zvýšený zájem ve-
řejnosti, což se pozitivně proje-
vuje na množství a návštěvnosti 
koncertů. Vedle filmu, který 
vyšel také na DVD, skupina ne-
zahálela a připravila dvojalbum 
„Moje nevšední roky“, které při-
náší posluchačům celkem třicet 
skladeb. Také vychází dlouho 
očekávaný „Žalmanův velký 
zpěvník“ se 176 písněmi na 208 
stranách. 
Žalman působí na hudební 
scéně od roku 1968. Zpočát-
ku ve skupině Minnesengři,  
v roce 1982 založil vlastní kapelu 
Žalman & Spol, která v různých 
sestavách koncertuje nepřetržitě 
až do současnosti. Poslední ob-
měna sestavy proběhla v únoru 
2017. Vedle Petra Novotného, 
stojícího po Žalmanově boku již 
25 let, a zpěvačky Michaely Hál-
kové, stanul kytarista Petr Havr-

da, přinášející svěží nové nápady  
v aranžích písní. 
Pavel Lohonka právem patří mezi 
české folkové legendy a je jedním 
z tvůrců, kteří ovlivnili dneš-
ní podobu české folkové scény.  
S Minnesengry nahrál 9 alb a poz-
ději vydal dalších 18 autorských 
desek a 7 výběrů, na nichž lze 
nalézt přes 270 písní z celkového 
počtu více než 400. Zasloužil se 
o popularizaci lidových písní, ze-
jména jihočeských. Některé z nich 
tak dostaly příležitost zlidovět 
podruhé. Koncert tohoto jedineč-
ného hudebníka můžete navštívit 
ve středu 16. ledna od 19 hod. ve 
Velkém sále Záložny v Litovli. 
Vstupenky zakoupíte v TIC při 
MK Litovel.                                MK

O statečném kováři Mikešovi
Pohádky nám od pradávna vy-
právějí poutavé příběhy o lásce,  
lidské statečnosti a slabosti, věč-
ném boji dobra se zlem. A přes-
ně takové je i naše vyprávění 
podle klasického příběhu paní 
Boženy Němcové Neohrožený 
Mikeš. 
V naší pohádce je Mikeš kovář-
ský synek, který se vydá do světa 
na zkušenou. Cestou se k němu 
připojí silák Ma-
těj a společně se 
rozhodnou najít 
dvě královské 
dcery, které už 
měsíce nikdo ne-
spatřil. Pokud se 
jim to má poda-
řit, budou muset 
překonat množ-
ství nástrah  
a pokušení. 
Přijďte jim v je-
jich putování 

držet palce, nudit se určitě ne-
budete! Mikeš s Matějem, vou-
satá babice, pan král, princezny, 
Dračí pán a spousta dalších po-
stav spolu s krásnými písnič-
kami vám k tomu nedají čas! 
Pohádku pro celou rodinu mů-
žete vidět v neděli 27. ledna od  
16 hod. ve Velkém sále Záložny. 
Vstupenky zakoupíte v TIC při 
MK Litovel.                             MK

Smetanovo trio
Smetanovo trio založené v roce 
1934 legendárním českým kla-
víristou Josefem Páleníčkem, 
patří k nejprestižnějším českým 
souborům současnosti. Dnešní 
členové Jitka Čechová (klavír), 
Radim Kresta (housle) a Jan Pá-
leníček (violoncello) – všichni 
tři významní čeští sólisté, do-
kazují, že základním předpo-
kladem úspěchu 
každého kvalitní-
ho tria je dokonalá 
sólistická vybave-
nost hráčů. 
Trio se pyšní 
m i m o ř á d n ý m i 
mezináro dními 
úspěchy. Je pra-
videlným hostem 
významných pó-
dií doma (Pražské 
jaro, Janáčkův máj, 
Moravský podzim, 
…), i v zahrani-

čí (Francie, Švýcarsko, Japon-
sko, Brazílie ad.), spolupracuje  
s předními dirigenty (Jiří Bě-
lohlávek, Libor Pešek ad.)  
a s domácími i zahraničními 
orchestry. Soubor realizoval ce-
lou řadu nahrávek u domácích 
i zahraničních společností, od 
roku 2000 pravidelně nahrává 
pro firmu Supraphon. Tato spo-

lupráce přinesla 
celou řadu prestiž-
ních ocenění u nás  
i v zahraničí – 
např. CD s díly 
Smetany, Suka  
a Nováka. Koncert 
Smetanova tria 
můžete navštívit  
v úterý 8. ledna od 
19 hod. v Koncert-
ním sále MK Lito-
vel. Vstupenky za-
koupíte v TIC při 
MK Litovel.       MK
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Mikuláš na ZŠ Vítězná
Stalo se pěknou 
tradicí, že ad-
ventní období 
vítá na Základ-
ní škole Vítězná 
Mikuláš se svou 
družinou. Už od 
samotného rána 
má mnoho po-
vinností.  Musí 
pozdravit všech-
ny třídy, pochvá-
lit hodné, pokárat 
nezbedníky, ale 
hlavně rozdat nadílku. Miku-
láš, andílci, ale i nezbední čerti 
předvedli posluchačům pásmo 
složené z koled a veselých rý-
movaček. Připomněli jim tradi-
ce adventu, zlobivcům ukázali 
čerti pytel i metličku. Chlapci  
i holčičky z 1. stupně netrpěli-
vě očekávali „svatou“ návštěvu  
a připravovali se na její  příchod. 
Čekalo je příjemné setkání  
s Mikulášem, ale hlavně balíčky 
s překvapením. 
Pro žáky vyšších tříd byl při-
praven obdobný program. Čerti 
jim vypočítali všechny neřesti,  
kterými  „zpestřují“ vyučování  

i přestávky. Společně s čerty  
a anděli si mohli zazpívat i zná-
mou vánoční píseň a se slad-
kou nadílkou odcházeli zpět do 
svých tříd.
Celý program nacvičili žáci  
9. tříd pod vedením paní učitel-
ky M. Vagnerové a pana učitele 
P. Obšila. Radostné tváře dětí, 
oči plné očekávání, pochvalná 
hodnocení – to vše jim bylo od-
měnou za vynaložené úsilí. Po-
děkování patří také rodičovské-
mu spolku při ZŠ Vítězná, který 
připravil dobroty do andělských 
košíčků. 

PhDr. Miroslava Vagnerová

Mateřské centrum Rybička
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

Dopoledne s programem začíná 14. ledna. Miniškolka začíná 8. ledna dle 
pravidelného programu, ukázková hodina je přesunuta na únor.

Jak si GJO připomínalo výročí  
100 let existence Československa
Letošní rok se nesl v duchu oslav 
výročí 100 let od založení naší 
republiky. I na našem gymnáziu 
jsme se snažili studentům tento 
významný rok přiblížit. A nejen 
proto, že jako člen sítě přidru-
žených škol UNESCO jsme se 
co nejlépe snažili naplnit jedno 
z vyhlášených témat. Tím bylo 
„Významné osmičky v dějinách“. 
Dovolte mi, abych shrnula akce, 
které jsme si pro studenty i ve-
řejnost připravili. 
Rok jsme zahájili výstavou 
„Okna do minulosti“, na které 
se podíleli sami studenti a žáci. 
Výstava byla uspořádána v pro-
storách školy a byla určena i pro 
veřejnost. 
Dalším významným počinem 
byly besedy uspořádané na na-
šem gymnáziu. Je důležité, aby 

studenti měli možnost se potkat 
s pamětníky a vyslechnout si je-
jich příběhy. Besedovali s paní 
Věrou Sosnarovou či panem Ji-
řím Fišerem. 
Nesmíme zapomenout ani na 
tradiční kladení věnců k bustě 
Jana Opletala, které se letos nes-
lo v duchu připomínky vzniku 
Československa. 
Také pěvecký sbor Palora při-
spěl svým dílem k oslavám. 
Spojil síly se zpěváky Gymnázia 
Hejčín a za doprovodu Smyč-
cového orchestru ZUŠ Uničov 
zpívali republice k narozeninám 
na slavnostních koncertech  
v Prostějově a Uničově. Podzim-
ní koncert Pro republiku slože-
ný ze skladeb českých autorů 
uspořádalo také Příležitostné 
sdružení Jírovci, jehož členy 
jsou učitelé, absolventi a přátelé 
Gymnázia Jana Opletala Litovel. 
A protože hudby není nikdy 
dost, na závěr roku došlo ještě 
na jednu hudební událost. Ná-
vštěvy večerních divadelních 

představení – především čino-
her, ale také baletů a příležitost-
ně i oper se na našem gymnáziu 
staly v průběhu posledních let 
téměř tradicí, a tak jsme mohli 
rok věnovaný oslavám 100. vý-
ročí založení Československa 
uzavřít ve velkém stylu. Tečkou 
vskutku zlatou se stalo brněn-
ské nastudování Smetanovy 
slavnostní opery Libuše. Žáci se 
spolu se svými učiteli vypravili 
v úterý 27. listopadu na brněn-
ské Výstaviště. To se z důvodu 
rekonstrukce Janáčkovy opery 
stalo dějištěm netradičního ti-
tulu v repertoáru Národního 
divadla Brno. Libuše zde není 
jen pouhou pověstí, zakonče-
nou slavnou věštbou. Inscenace 
vypráví stoletý příběh českého 
státu, ve kterém nechybí deset 

prezidentů i s jejich manžel-
kami, živí koně, všesokolský 
slet, pionýrské šátky i revoluce 
1989. To vše v obrovském pro-
storu, který jsme si díky naše-
mu absolventovi Janu Valuškovi 
mohli o přestávkách mezi děj-
stvími projít.  Podařilo se nám   
i „ulovit“ několik záběrů s účin-
kujícími – s prezidenty Havlem, 
Zemanem, Svobodou, Gott-
waldem, mnohými prezident-
skými manželkami a dokonce  
i s kněžnou Libuší. Zcela za-
plněné hlediště ani nedýchalo, 
když znělo závěrečné: „Můj dra-
hý národ český neskoná, on pekla 
hrůzy slavně překoná!“ A naši 
žáci byli u toho. 
„Osmičkový“ rok na Gymnáziu 
Jana Opletala rozhodně nezapa-
dl. Výčet akcí, který máte před 
sebou, svědčí o tom, že jsme  
s připomenutím pro náš stát tak 
zásadního výročí nezůstali po-
zadu.

Za všechny zúčastněné Marcela 
Barvířová a Michaela Hradilová

Slovíčkový král na ZŠ Vítězná
Každý rok se na Základní ško-
le Vítězná pravidelně konají tři 
soutěže v anglickém jazyce, při 
kterých si žáci Základních škol 
Jungmannova, Vítězná, Pňovice  
a Senice na Hané mohou zasou-
těžit v různých jazykových disci-
plínách.
V adventním čase se již tedy tra-
dičně utkávají žáci 
7. tříd ve znalosti 
anglických sloví-
ček, která je velmi 
důležitou součástí 
při studiu cizích 
jazyků. Pořádáme 
soutěž nazvanou 
Slovíčkový král/
královna. Letos 
proběhla v úterý 
11. prosince. Před-

ní pozice zaujali žáci naší 7. A tří-
dy. Na 3. místě skončil Filip Zima, 
na 2. místě se umístil Tomáš Čun-
derle a Slovíčkovým králem se 
stal Jaromír Dohnálek. Výherci 
si odnesli diplomy a pěkné ceny. 
Věříme, že účast v této soutěži po-
vzbuzuje k dalšímu memorování  
slovíček.         Mgr. Iveta Pospíšilová
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Projekty na Jungmance
Základní škola v Jungman- 
nově ulici úzce spolupracuje se 
Střední odbornou školou Litovel  
v projektu Implementace IKAP 
a Centra uznávání a celoživot-
ního učení Olomouckého kra-
je. Prakticky se jedná o sdílení 
odborných učeben, rozvíjení 
kompetencí žáků aktivitami  
v oblasti gastronomie, potravinář-
ství a podporu polytechnického 
vzdělávání. Realizací projektu by 
mělo být dosaženo zvýšení zájmu 
žáků o polytechnické vzdělávání  
v Olomouckém kraji. 
Do konce kalendářního roku 
2018 proběhla tři setkání, všech-
na zaměřená na gastronomii  
a nové trendy v tomto oboru. 
Tradičnější první gastrono-

mická schůzka 
provoněla míst-
nost kořením, 
k o n k r é t n ě j i 
perníkem. Le-
pení perníko-
vých chaloupek 
a zdobení per-
níčků prověřily 
zručnost ne-
jednoho žáka. 
Podruhé se 
žáci přesvědčili  
o tom, že s jídlem se dá dokon-
ce i kouzlit. Připravovat ovoce 
v karamelu a usmažit zmrzlinu 
v kokosové „strouhance“ bylo 
jako vytahovat živého králíka  
z klobouku. Ačkoliv se to ne-
podařilo všem, tento netradiční 

způsob přípravy zmrz-
liny žáky opravdu na-
dchl. V obou případech 
předcházelo rozvoji 
praktických dovedností 
také rozvíjení matema-
tické a finanční gramot-
nosti, kdy jednoduchou 
kalkulací mohli žáci po-
rovnávat výrobní cenu 
se skutečnou prodejní 
cenou připravovaných 
pokrmů. 

Třetí setkání 
se uskutečnilo  
v prostorách 
SOŠ Litovel. 
Žáci si vyzkou-
šeli přípravu 
jednoduchých 
koktejlů, nabí-
rání zmrzliny, 
chystání jedno-
hubek a jejich 
zdobení. V dru-
hé části pozo-

rovali studenty, jak připravují  
a servírují palačinky všeho dru-
hu, a to nejen sladkých, ale i sla-
ných. Studenti a studentky SOŠ 
ukázali, že ve svém oboru jsou 
mistry. Dbalo se i na kulturu 
stolování, nezapomnělo se ani 
na podávání kávy. Žáci a žáky-
ně přikládají významnou roli ve 
svém kladném hodnocení akce 
právě možnosti ochutnat vše, 
co se uvařilo a nachystalo. Ta-
kováto sdílená výuka se už teď 
ukazuje jako projekt, který má 
smysl podporovat. 
Souběžně s touto spoluprací 
jsme se od ledna stali částí pro-
jektu Centrum Natura, ve kte-
rém budou realizovány aktivity 
v tématu přírodovědná gramot-

nost a badatelsky orientovaná 
výuka/vzdělávání. Škola se sta-
ne centrem kolegiální podpory.  
Z projektu Centrum Natura 
jsme získali senzory a stavebni-
ce pro přírodovědné předměty  
v ceně 227.755 Kč. O jejich vy-
užití a průběhu projektu vás bu-
deme jistě informovat v někte-
rém z dalších vydání.

(-ZSJL- Mgr. E. Hrachovcová, 
Mgr. S. Purová-)

JSI DÍVKA VE VĚKU 13-15 LET?
Tak možná hledáme právě Tebe!

STAŇ SE DÍVKOU ROKU 2019

JUBILEJNÍ 30. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE
NENECHTE SI UJÍT

Casting 22.10.2018 a 5.11.2018
DDM Litovel 14-17 hod.

Děkujeme partnerům Dívky roku 2019

Spolupráce

Přihlášky, seznam měst a více info na www.divkaroku.cz

Brno     Bohumín     České Budějovice     Holešov     Hranice     Jičín     Karlovy Vary     
Kravaře     Liberec     Litovel     Ostrava     Pelhřimov     Praha 7     Praha 1     Šternberk       

Základní kolo 2.2.2019
Litovel Záložna od 14 hod.

®

instagram.com/DivkaRokuOfficialfacebook.com/DivkaRokuOfficial
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Dům dětí a mládeže Litovel
· 1.–30. ledna    Fotosoutěž „O nej… sněhuláka“
Soutěž je určena nejen dětem, ale i celým rodinám. Úko-
lem je postavit největšího, nejoriginálnějšího atd. sněhu-
láka. Foto i s jeho autory zasílejte na e-mailovou adresu  
weberova@ddmlitovel.cz. 
Uzávěrka soutěže je 30. ledna. Slavnostní vyhodnocení a vyhlášení vítěze se 
uskuteční 2. února v 15 hod. ve Velkém sále záložny v Litovli.

· 12. ledna    Litovelské Pomoraví v zimě 
Ekologicko-přírodovědná vycházka za tajemstvími zimního lužního lesa. 
Vhodná nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče.
Místo a čas srazu: DDM Litovel, Komenského ulice, v 9 hodin. Předpokládané ukon-
čení akce bude ve 14 hodin tamtéž. Účastnický poplatek činí 20 Kč za osobu.
S sebou: průkaz zP, oděv a obuv dle aktuálního počasí, vydatnou svačinu, 
teplý nápoj v termosce, fotoaparát či dalekohled, po domluvě klidně i ovla-
datelného psa. za psa je zodpovědný jeho majitel, očkovací průkaz s platným 
očkováním proti vzteklině s sebou!
Přihlášku na akci je nutno odevzdat nejpozději do 10. ledna! Bližší informace 
na tel. 585 342 448, 775 550 964, 725 823 618, e-mail: p.sova@ddmlitovel.cz.

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR
· 1. února    Laser Manie Olomouc 
Akční dobrodružství na pololetní prázdniny.
Místo a čas srazu: v 8.25 hod. na vlakovém nádraží Litovel-město. Kdo je  
z Červenky, sraz v 8.40 hod. na vlakovém nádraží Červenka. Děti si odpoledne 
vyzvednou rodiče v 16.17 hod. na vlakovém nádraží Litovel-město, na vlako-
vém nádraží Červenka v 15.50 hod. Cena: 420 Kč – v ceně doprava vlakem  
a tramvají, 3x hra, oběd.
Přihlášky odevzdejte nejpozději do 30. ledna. Bližší informace na tel. 720 995 
102, e-mail: pospisilova@ddmlitovel.cz. 

· 2. února    Dívka roku ČR 2019  
základní kolo soutěže krásy, která je určena dívkám od 13 do 16 let.      
Místo a čas: záložna Litovel, Velký sál, začátek ve 14 hod. Vstupné: 100 Kč,  
v předprodeji v DDM Litovel 60 Kč. Bližší informace na tel. 585 342 448,  
775 550 962, e-mail weberova@ddmlitovel.cz.

Plesová sezóna 2019
11. LEDNA

Myslivecký ples, Haňovice

18. LEDNA
Městský ples, Litovel 

25. LEDNA
Ples zŠ Jungmannova, Litovel

Myslivecký ples, Unčovice

27. LEDNA
Maškarní bál pro děti, Haňovice

2. ÚNORA
Hasičský ples, Víska

Hasičský ples, Haňovice

8. ÚNORA
Ples RS a zŠ Vítězná, Litovel

9. ÚNORA
Charitní ples, Nasobůrky

15. ÚNORA
XXXIII. Hanácké bál, Litovel

Společenský ples obce Haňovice 

16. ÚNORA
Fotbalový ples, Litovel

23. ÚNORA
Ples RS GJO Litovel

8. BŘEZNA
Tradiční ples přátel dobré zábavy, 

Litovel

Přejeme příjemnou zábavu a hodně 
protančených střevíců!

Běh Po stopách Jana Opletala  
a Memoriál Jiřího Vaci
V pátek 16. listopadu se usku-
tečnil XXX. ročník štafetového 
běhu Po stopách Jana Opletala  
a Memoriál Jiřího Vaci, který kaž- 
doročně pořádá kabinet tělesné 
výchovy Gymnázia Jana Opleta-
la v Litovli. Vzhledem k rekon-
strukci mostu v lese a odtokové-
ho kanálu rybníka u školy jsme 
museli změnit tradiční trasu zá-
vodu, a proto jsme nestartovali 
u rodného domu Jana Opletala 
ve Lhotě nad Moravou. Závo-
du se zúčastnilo 60 závodníků  
v osmi družstvech. 
Z tohoto počtu v žákovské  
i dorostenecké kategorii star-
tovala čtyři smíšená družstva 
ze škol v Litovli, Olo-
mouci, Šumperku  
a Zábřehu. Litovelské 
gymnázium v žákovské 
kategorii reprezento-
vali žáci nižšího stup-
ně osmiletého gym-
názia N. Koudelková,  
M. Příkopa, J. Plíšková, 
V. Richter, J. Cetkovský, 
O. Cetkovský, A. Vodá-
ková, M. Stranyánová  
a v roli kapitána družstva  
J. Kubáček. V doros-
tenecké kategorii zá-
vodili studenti vyšší-
ho stupně gymnázia  
N. Čampišová (kapi-

tánka), F. Dostál, V. Havlíček, 
M. Havlíček, B. Dimovová  
a V. Dimovová. Závod se lépe 
vydařil našim atletům v ka-
tegorii dorostu, kteří skončili  
v této konkurenci na krásném  
2. místě za Gymnáziem Šum-
perk. V žactvu dominovali 
závodníci ze ZŠ Heyrovského 
Olomouc. Naše družstvo se 
umístilo na 3. pozici.
Poděkování patří KÚ Olomouc-
kého kraje za finanční pokrytí 
organizace závodu a cen pro 
všechna družstva a Policii ČR za 
pomoc při zajištění bezpečného 
přeběhu závodníků přes silnice.

PaedDr. S. Rozsypalová

Nové muzeum gramofonů
Nové muzeum gramofonů vzni-
ká za účasti některých bývalých 
pracovníků Tesly Litovel v ne-
dalekých Lošticích. Základ stálé 
muzejní sbírky tvoří výrobní pro-
gram továrny na gramofony Tesla 
Litovel od roku 1949, kdy se v pro-
storách bývalé výrobny čokolády 
LIBO přestala vyrábět čokoláda 
a cukrovinky. V muzeu se dále 
představuje současná produkce 
podniku SEV Litovel a malá expo-
zice kamer a promítaček podniku 
Meopta Přerov, která se využívala 
v podniku Tesla Litovel k přípravě 
učňovské mládeže pro dělnická 
povolání.
Výroba zde byla sdružena  
z různých malovýrobních dílen 
z celého Česka, nejvíce z podni-
ku Křižík Brno. Samotná výroba 
byla zahájena 1. 4. 1949 a pod-
nik byl zařazen do svazku Gra-
mofonových závodů společně 
s dalšími podniky (Supraphon, 
VÚZOT nebo Gramoedice)  

a pracoval pod názvem Křižík Li-
tovel. 
Oficiální seznámení se sbírkou se 
bude konat ve čtvrtek 17. ledna 
v 17 hodin. Muzeum pak bude 
možné navštívit od května. Na-
jdete ho na adrese Olomoucká 
159. Návštěvní hodiny: květen, 
červen, září vždy v sobotu od 9 do 
16 hodin; červenec a srpen mimo 
pondělí od 9 do 16 hodin. Vstup-
né pro dospělé je 30 Kč, děti a se-
nioři zdarma. Pro více informací 
kontaktujte prosím p. Vojtěcha 
Vyroubala na tel. čísle 603 275 318 
nebo na  e-mailu: plasty-vyrou-
bal@plasty-vyroubal.cz. 
Foto: p. Vyroubal                               red. 



ZDRAVOTNICTVÍ / 17

ALERGOLOGIE

MUDr.  Zuzana  Fegyveresová
Nábřežní 970 585 150 579

ordinuje v Olom.   8–14 8–13 neordinuje 8–12.30

MUDr. Hana Ostrčilová 16–18.30 16–18.30 neordinuje 8–12.30, 13–18.30 8–12.30

ANGIOLOGIE

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

DĚTŠTÍ LÉKAŘI

MUDr. Nora Hradská poliklinika 585 341 668   7.15–11
12.30–14.30 por.

  7.15–10.30
13–16.30 obj.

  7.15–12
13–15.30 obj.

  7.15–10
10–11 obj.

  7.15–11
13–14.15 obj.

MUDr. Věra Křížová poliklinika 585 341 553   7–11
13–17 obj.

7–12   7–10.30
12.30–14.00 obj.

  7–11.30
12.30–14.30 por.

  7–11
12.30–14 obj.

MUDr. Šárka Nesetová 
Šmakalová

poliklinika,
1. a 3. po Pňovice

585 341 678
731 907 414

  7.15–12
13–14 obj.

  7.15–11
12.30–14.30 por.

  7.15–11
12.30–14.30 obj.

  7.15–10.30
13–16

7.15–12

MUDr. Elena Vacová Sušilova 171 585 343 590
603 465 933

11–14   7.30–10
10–11 por.

  7.30–10, 14–16
10–12 por., 16–18 akut.

  7.30–10.30
10.30–12 por.

12.30–14

DIABETOLOGIE

MUDr. Jiřina Kočí Vítězná 183 727 952 004 7.30–14.30 7.30–14.30 7.30–14.30

MUDr. Radana Syslová poliklinika 585 213 688   7–13
13–17 obj.

  7–13
13–17 obj.

  7–13
13–17 obj.

GYNEKOLOGIE

MUDr. Milan Dostál  (po–čt)
poliklinika

737 831 311
585 342 754

12–17.30   7.30–12.30
13–15.30 por.

7.30–12.30   7.30–12
13–17.30

7.30–12.30

MUDr. Zuzana Týralová (pá)

MUDr. Lada Peterková
(po–čt)

poliklinika 585 341 671   8–12
13–15

10–12
13–18

  7.30–12
13–15

  7.30–12
13–15.30

7.30–12

MUDr. Jarmila Fousová (pá)

MUDr. Jan Harašta Vítězná 183 725 663 530 7–12 16–19

MUDr. Vojtěch Konečný Příčná 1256/3 585 343 207   7.15–12
13–17

8–15   7.15–12
13–17

7.15–15   8–12.30
13–16

CHIRURGIE

MUDr. Vladimír Štefka poliklinika 585 341 670   7.30–12
13–15, 15–16 obj.

  9–14.30
13–14 prsní por.

7.30–14   7.30–12
13–15

7.30–14

INTERNÍ LÉKAŘSTVÍ

MUDr. Petra Mašková

poliklinika

728 070 775 6.30–7 administr.
 7–12 ordinace
12–14.30  echo 
vyšetření obj. pac.

6.30–7 administr.
7–12 ordinace
12–14 přístroj. vy-
šetření obj. pac.

6.30–7 administr.
7–12 ordinace
12–15 ultrazvukové me-
tody obj. pac.

6.30–7 administr.
7–12 ordinace
12–14 inf. a od-
běr. metody obj. 

6.30–7 administr.
7–12.30
              ordinace

MUDr. Ladislava Fryšáková 585 341 525

MUDr. Jan Bajorek

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

KARDIOLOGIE

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

KOŽNÍ LÉKAŘSTVÍ

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

  8–12
13–17

8–11
neobjednaní

  8–12 Iéčebná kosm.
13–17

  8–12
13–16

  8–12
13–15

LOGOPEDIE

Mgr. Jana Papulová (po–st)
poliklinika

777 168 137 8–16.30 8–16.30 8–16

Mgr. Ivana Grlíková (čt–pá) 604 502 930 8–16 8–12

Mgr. Jitka Šmakalová Jungmannova 732 777 937 126 pátek 8–13, sobota 8–11

NEUROLOGIE

MUDr. Silvie Navrátilová poliklinika 585 343 524   7–12.30
13–15

  7–12.30
13–14

  7–12.30
13–15

7–12.30 7–12.30

jméno lékaře adresa telefon pondělí úterý středa čtvrtek pátek

Seznam lékařů pro rok 2019
Po 3 letech jsme se rozhodli aktualizovat seznam lékařů působících 
v Litovli. Práce to byla nelehká, seznam je pouze orientační.
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OČNÍ LÉKAŘSTVÍ

MUDr. Andrea Dostálová
Komenského 687 585 341 305

  8–12 8–12   8–12 8–9   8–12

MUDr. Silvie Kalábová st. 13–17 13–15 9–12.30 perimetr 13–15 perim.

MUDr. Pavlína Sekerková poliklinika 585 342 989   7.30–12 7.30–12.30   7.30–12   7.30–12 7–12.30

13–16.30 obj. 12.30–14 obj. 13–16.30 obj.

ORTOPEDIE

MUDr. Roman Tkatchik Vítězná 183 727 952 035 7–15

MUDr. David Baciak poliklinika Ordinační doba nebyla ještě v době uzávěrky čísla známa. 

PLICNÍ AMBULANCE

MUDr. Marcel Ruprecht Kollárova 808/5 603 840 247 8–11 11.30–12.30 12–14.30 8–11 12–14

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI

MUDr. Kamila Beilová poliklinika 585 343 422   7–12
12–13 obj.

12–17
7–8, 17–18 obj.

  7–12
12–13 obj.

  7–8 obj.
11–15

  7–12
12–13 obj.

MUDr. Renata Hovorková poliklinika 585 344 062 13–15
15–16 obj.

  8–10.30
10.30–12 LPK

12–16
16–18 obj.

  8–12
13–16 obj.

8–12

MUDr. Věra Katzerová Studentů 242 585 341 836 11–16
10–11, 16–18 obj.

  6.45–10.30
10.30–12.45 obj.

10–11 obj.
11–16 obj.

6.45–12.45 6.45–10.45

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

MUDr. Alena Šromová, 
MUDr. Petr Šrom

1. máje 791/4 585 371 100 11–18   7–12
12–14 obj.

7–12   7–12
12–14 obj.

7–11

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

RENTGEN

MUDr. Josef Hacar poliklinika 777 157 004 7–15 7–14 7–14 7–16 7–14

REVMATOLOGIE

MUDr. Jarmila Bačová Vítězná 183 727 952 004 čt 13–17, poslední čt v měsíci 7–17

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

UROLOGIE

MUDr. Barbora Látalová poliklinika 585 341 555 12–16 obj.
16–17 výkony

7.30–13 obj. 7–13 obj.
16–17 výkony

7–13 obj.

UŠNÍ, NOSNÍ, KRČNÍ

MUDr. Jana Žižková poliklinika 585 341 144
606 145 791

7.30–12   7.30–12
13–15

7.30–12 7.30–12

po, st, čt, pá 6.30–7.30 inhalace po, út, čt, pá  12–12.30 injekce

ZUBNÍ LÉKAŘI

MUDr. Jitka Čamková Boskovicova 781 585 343 039 7.30–17 7.30–17 7.30–12 7.30–12 7.30–12

MUDr. Michal Schmalz Dukelská 303/22 585 343 171   7.15–11.30
12.45–14.45

  8–11.30
12.30–17.45

  8–11.30
12.30–14.15

  7.15–11.30
12.30–14.15

7.15–11.30

MUDr. Petr a Olga Vojancovi Boskovicova 781 585 343 039   7.30–12
13–15

  7.30–12
13–16

7.30–12   7.30–12
13–15

7.30–11.30

MUDr. Iva Koupilová Nábřežní 970 605 174 885 13–16 8–12, 12.30–16

MUDr. Jana Lemáková 
(ortodoncie)

Nábřežní 970 736 147 391 7.30–15.30 7.30–15.30 sudý t. 11–18.30 lichý t. 7.30–16 7.30–11

MUDr. Simona Pavlíková Havlíčkova 15 724 824 264
585 341 673

  7.30–12
12.30–15

  7.30–12
12.30–17

  7.30–12
12.30–15

  7.30–12
12.30–16

7.30–12

MUDr. Ludmila Wiedermannová nám. Př. Otakara 
756

585 341 669   7.30–11
11.30–14

  7.30–11
11.30–16

  7.30–13
13.30–15 dent. hyg.

7.30–13 7.30–13

MUDr. Josef Přibyl st. Nábřežní 970 585 342 910 7.30–16 7.30–16 7.30–16 7.30–16 7.30–12

MDDr. Josef Přibyl ml. Nábřežní 970 588 288 970   7–12
12.30–18

  7.30–12
12.30–15.30

  7.30–12
12.30–15.30

  7.30–12
12.30–15.30

7.30–13

MDDr. Jan Přibyl Nábřežní 970 585 342 910 7.30–15.30 7.30–18 7.30–15.30 7.30–15.30 7.30–13

jméno lékaře adresa telefon pondělí úterý středa čtvrtek pátek

Za případné změny redakce novin neručí. 



Pozvánky na házenou
Novoroční turnaj veteránů
· 5. 1. od 9 hod.
Litovel – Lovosice 
· 26. 1. 17 hod., extraliga.
Utkání se konají na hale zŠ Vítězná.
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Z redakční pošty...
V Litovelských novinách jste se již několikrát mohli kochat krásnými fotkami naší  
Litovle. Jejich autorkou je paní Marie Vykydalová. Tímto jí děkujeme za spolupráci. 
Máte i Vy nějaké zajímavé fotky a chcete se jimi pochlubit? Neváhejte a zašlete nám je do 
redakce na e-mail: litovelskenoviny@mestolitovel.cz. Rádi Vám je otiskneme.  

Úspěšná sezona kajakářky Barbory Dimovové
Skvělou sezonu má za sebou ka-
jakářka TJVS Litovel Barbora 
Dimovová, která byla po záslu-
ze korunována jako junior roku  
v anketě Kanoista divoké vody za 
rok 2018. Po slavnostním vyhlá-
šení, které se konalo koncem lis-
topadu v Olomouci jsme ji trochu 
vyzpovídali.

LN:  Báro gratulujeme, kolikáté 
je to už tvoje ocenění v řadě, jak 
to celé vnímáš?
BD:  Moc děkuji. V únoru jsem 
byla vyhlášena jako nejlepší ju-
nior roku World paddle awards, 
což mě nakoplo do letošní 
úspěšné sezony. Konec roku je 
obdobím anket a vyhlášení, kde 
se každý úspěch počítá. Anketu 
Kanoista divoké vody jsem ještě 
nevyhrála, a proto si tohoto oce-
nění nesmírně vážím. 

LN: Máš za sebou skvělou sezo-
nu. Které největší úspěchy bys 

chtěla vyzvednout?
BD: Je pravda, že letošní se-
zona byla opravdu podařená. 
Na začátku se mi podařilo no-
minovat na Mistrovství svě-
ta dospělých ve švýcarském  
Muotathalu. Tam jsem obsa-
dila 6. místo v dlouhém sjezdu 
a 4. místo ve sprintu, smolně  
o 3 setiny sekundy od medaile,  
a to zamrzí. Náladu jsem si spra-
vila v závodech družstev, kte-
ré jsme s holkama vyhrály jak  
v klasickém sjezdu, tak i ve 
sprintu.

LN: To byl ale jenom začátek po-
vedené sezony, že?
BD: To je fakt, týden po Mist-
rovství světa v Muotě jsem vy-
hrála svůj první Světový pohár 
dospělých v Banja Luce (Bosna). 
To byl impuls do další přípravy. 
Vyvrcholením sezony bylo za-
čátkem srpna Mistrovství Ev-
ropy juniorů v Makedonii, kde 

jsem vyhrála 
každou jízdu, 
do které jsem 
n a s t o u p i l a . 
Podařilo se 
mi tak vy-
bojovat čtyři 
zlaté medaile 
(dvě medaile 
z individuál-
ního závodu  
a dvě ze závo-
du družstev).

LN: V juniorech jsi vyhrála 
Mistrovství světa i Mistrov-
ství Evropy, je nějaký titul, 
který ti ještě chybí?
BD: Paradoxně mi ještě chy-
běl juniorský titul z Mist-
rovství České republiky ve 
sprintu i v klasickém sjezdu, 
ale oba se mi podařilo letos 
vyhrát, takže v juniorech 
mám splněno!

LN: Nebude po takových 
úspěších problém s motivací 
v další sezoně?
BD: Tak to vůbec neberu, 
úspěchů si sice cením, ale na 
loňské trofeje padá rychle 
prach. Mám před sebou ješ-
tě spoustu výzev v seniorské 
kategorii na divoké vodě.

LN: Olympiáda tě neláká?
BD: Tak olympiáda je sen snad 
každého sportovce. Letošní 
přípravu zaměříme proto na 
rychlostní kanoistiku, která je 
olympijským sportem a tam ně-
jaké šance nominovat se na hry 
jsou. Sjezd na divoké vodě je ale 
stále má srdeční záležitost, tak 
se budu snažit odjet aspoň ty 
nejdůležitější závody. Vím, že to 
bude složité, je to sport, ale snad 
to vyjde.

LN: Co stojí za tvými úspěchy?
BD: Sport naplňuje můj život 
a mám ho moc ráda. Věnuju 

tomu svůj veškerý volný čas. 
Bez podpory města Litovel  
a mých rodičů by to ale nešlo 
dělat tak naplno. Patří jim můj 
velký dík.

LN: Přejeme ti, ať se vše vydaří!
BD: Děkuji.

Foto: Aleš Berka, text: red.



Vánoční Litovel
Dalo by se říci, že litovelský vánoční program začal již v pátek 23. listopadu. V tento den byl 
na náměstí Přemysla Otakara dovezen vánoční strom z nedalekých Příkaz. Smrk byl slav-
nostně rozsvícen o týden později, v pátek 30. listopadu přesně v 17.30 hodin. Je ozdoben 

450 m dlouhým řetězem a svítí na něm 4 500 světýlek. 
Vánoční program doplnily hned dvě prodejní výstavy – výstava Studia Ateliér v prosto-
rách Turistického informačního centra a vánoční výstava ve Výstavní síni Městského klubu. 
Dále můžete od 28. listopadu navštívit výstavu v litovelském muzeu Skleněná krása Vánoc. 
K vidění jsou jak vzácné historické baňky určené pro vývoz do zahraničí, tak také zcela 
nové ručně vyráběné a ručně zdobené baňky prodávané dnes. Vše bylo do muzea zapůjče-
no z výrobního družstva Irisa Vsetín, kam se vypravil v úterý 4. prosince autobusový zájezd. 
Muzeum nabídlo také hned po dvě soboty odpolední tvořivé dílny, kde jste si mohli vyrobit 

vlastní vánoční dekoraci. 
Ve středu 5. prosince vánoční program pokračoval již XII. sletem čertů, Mikulášů a andě-
lů. Program začal v 15 hodin vystoupením dramatického kroužku ZŠ Jungmannova. Poté 
následovala zábavná show Hrátky s čerty a Mikulášem známého kouzelníka Jiřího Hadaše. 
Při ní děti zpívaly, tančily, cvičily a plnily různé čertovské úkoly. V 17 hodin byly vyhláše-
ny nejlepší masky, poté vystoupil hudebník Martin Šafařík a závěr celého programu patřil  

ohňové show skupiny Adorea. 

Ve středu 12. prosince se na náměstí konala další z adventních akcí. Program začal již  
v 15 hodin, kdy mohly děti na kartičky napsat svá přání Ježíškovi a připevnit je na balónky. 
Balónky byly vypuštěny přesně v 15.30 hodin. Až do večerních hodin tvořili klauni pro 
děti balónková zvířátka. Celý program doplnilo hudební vystoupení skupiny z Moravičan 
A.M.Úlet, dále se představila Andělská kapela na chůdách. Závěr celé akce patřil pěvecké-
mu sboru PALORA. Od 18 hodin pak vypukla celorepubliková akce Česko zpívá koledy.

Poslední vánoční akcí, která se na náměstí konala, byly Tradiční české ladovské Vánoce. 
Na náměstí přijel multimediální kamión, který v podtextu s Ladovskými motivy vytvořil 
krásnou vánoční atmosféru. Nechyběli andílci, sněhuláci, vánoční stromeček, kapříci a vá-

nočky. Zpívání koled a hrátky pro celou rodinu byly samozřejmostí. 

Snad jste si celý vánoční program 2018 užili!


