
Z obsahu: 

Pivo se čepuje, koláčky mizí za škraněma, to 

Haňovští zahajují výstavu o své obci. Mezi 

hosty v zaplněném sále se plazí vůně slivovi-

ce… A jak by také ne. Haňovice jsou přece 

plné odborných degustátorů, kteří kaţdoročně 

na Haňovskym košto vybírají tu nejlepší         

z pálenek. Pod heslem Není důležité vyhrát, 

ale vypálit se 31. března uskuteční uţ pátý 

ročník této akce. Ţe jste to nevěděli? Asi toho 

bude víc, co o čtyř a půlstovkové obci, kterou 

máme přímo za humny, nevíte. Nejvyšší čas 

vyrazit do muzea. 

Na obrovském jelitu, co se povaluje na 

tragači, si asi nepošmáknete, ale připomene 

vám jednu z největších událostí obce, Kluzov-

ské hody. Tradiční maškarní veselice, kde 

potkáte kozu v nadţivotní velikosti, bubeníka, 

dalmatina i Shreka, se těší čím dál větší popu-

laritě. Zaškrtněte si v kalendáři datum 10. 

listopadu, ať to letos nepropásnete. 

Nejen jelity ale kdysi oplývaly Haňovice. 

Byly doby, kdy by zdejší hostinský nemusel 

čepovat litovel, ale korbele sousedů (které si 

ve vitrínce prohlédnete taky) by naplnil domá-

cím pivem. Pivovar stával v Haňovicích uţ od 

poloviny 16. století, kdy ho zde nechal vysta-

vět jeden ze Zoubků ze Zdětína (historik váhá 

mezi Jáchymem a Vilémem). Haňovické pivo 

se však stalo jablkem sváru mezi obcí a měs-

tem Litovlí, které se neúspěšně dovolávalo 

svého mílového práva. Kdyţ si Haňovští ke 

všemu otevřeli hospodu, ve které pivo čepova-

li, a Litovelanům tak kvůli konkurenci klesly 

příjmy, došla jejich trpělivost. Akce byla rych-

lá a reakce pozoruhodná. „Hospodu ve čtyřech 

rozích podkopali, aby se zbořila. Městská rada 

litovelská schválila jejich počínání hned příští-

ho dne a prohlásila čin za potřebný k zachová-

ní městských svobod.“ Naštěstí naši předkové 

nebyli úplně zatvrzelí a naschvály si přestali 

dělat uţ po roce. Návštěvou hospody U Kol-

manů, která dnes v Haňovicích plní funkci oné 

pověstné krčmy, zbořené v roce 1861, uţ niko-

ho nepopudíte a i tady se můţete dotknout 

kousku historie. Pustíme se do ní v některém  

z dalších čísel novin.  

Jak jistě víte, pivovar uţ v Haňovicích nena-

jdete. Rod Winterů, který zde kdysi podnikal, 

ho po zřízení litovelského pivovaru zrušil a 

ponechal si jen Malzfabrik (ano, bylo to ještě 

za Rakouska-Uherska, kdy bylo němčinu sly-

šet i v našich ulicích). Vzpomínkou na sladov-

nu i někdejší rod Winterů, který v Haňovicích 

působil od poloviny 19. století aţ do 2. světo-

vé války, kdy doplatil na svůj ţidovský původ, 

jsou nejen německy psané dokumenty a plány, 

ale i osobní předměty rodiny, včetně dřevěné 

školní lavice ze 20. let. 

Snad kaţdá obec má občany, kterými se ráda 

pochlubí, a nemusíme ani chodit příliš daleko 

do historie. O hudebním skladateli Jiřím Po-

spíšilovi, který zemřel před několika lety, se 

dozvíte v příštím čísle LN. Pyšní jsou Haňov-

ští i na Josefa Otavu, reprezentanta a mistra 

ČSSR ve vzpírání, nebo na mladého kanoistu 

Štěpána Zapletala, který loni na Mistrovství 

světa juniorů ve sjezdu na divoké vodě získal 

3. místo. V obci ţije mj. i šikovná cukrářka a  

vyšívačka, modelář nebo paní, která provádí 

automatickou kresbu. I s jejich pracemi se na 

výstavě potkáte. 

Haňovice ţijí i spolkovým ţivotem. Přijďte 

se podívat na některý ze zápasů fotbalistů TJ 

Doubrava, spolu s rybářským spolkem se 30. 

června zúčastnit rybářských závodů nebo 14. 

července porovnat síly s místními hasiči na 

závodech O pohár starosty obce a Pohár ZD. 

Zájemcům o historii i současnost obce dopo-

ručujeme knihy Paměti obcí Haňovice a Klu-

zov a Z minulosti do současnosti v Haňovicích 

a Kluzově, které jsou k dostání v muzeu při-

nejmenším do 8. dubna, kdy výstava končí. 

PS: Copak je na obrázku? Dozví se ten, kdo 

navštíví výstavu o Haňovicích. Hledejte dů-

kladně. Nic banálního ale nečekejte.          hk 

Haňovští představují svou obec 

 TÉMA MĚSÍCE:  

   HOVORY O DUŠI 

 SEZNAM LÉKAŘŮ 

 ODDÍL STOLNÍHO TENISU 

 TŘÍDĚNÍ ODPADU 

 ZÁPISY DO MŠ 

 90 LET SPOLKU RYBÁŘŮ 

 PROGRAMY A POZVÁNKY 



Ve městě Litovli a v místních částech bylo v průběhu 

měsíce ledna zaznamenáno mj. i spáchání těchto činů: 

Dne 3. 1. oznámil J. Š., že mu neznámý pachatel odcizil 

z neuzamčeného vozidla na ulici Vítězné v Litovli autorádio. 

Dne 9. 1. řídil M. H. osobní motorové vozidlo v ulici Husově v Lito-

vli, a to přesto, že mu byl rozhodnutím Městského úřadu Litovel vyslo-

ven zákaz řízení všech motorových vozidel až do 19. 4. 2013. 

Dne 9. 1. byly zahájeny úkony trestního řízení pro ohrožení pod vli-

vem návykové látky, když u plavčíka plaveckého bazénu při ZŠ Vítěz-

ná Litovel, ul. Vítězná v době výkonu zaměstnání bylo zjištěno požití 

alkoholu. 

Dne 10. 1. mezi 18. a 19. hodinou odcizil dosud neznámý pachatel na 

ulici Vítězné v Litovli uzamčené pánské horské jízdní kolo. 

Dne 12. 1. ve 3.15 hod. byl kontrolován řidič osobního motorového 

vozidla A. D., který řídil, i když mu byl zadržen řidičský průkaz, vozi-

dlo bylo v nevyhovujícím technickém stavu a jmenovaný byl navíc pod 

vlivem alkoholu.            Policie ČR 

INFORMACE  2 

Podpora třídění odpadů 

Zatímco ještě před patnácti lety si většina českých domácností vysta-

čila s jedním společným odpadkovým košem, jenž pojal veškerý mate-

riál, který už nikdo nechtěl využít, dnes jsou barevné kontejnery na 

tříděný odpad přirozenou a důležitou součástí ulic měst i obcí, které 

vyhledává již poměrně velká část obyvatel. Při nadprodukci zbyteč-

ných obalových materiálů a dalších mnohdy jednorázových předmětů, 

jimiž jsou nejen všudypřítomné plastové lahve, by mělo být třídění 

odpadů k následné recyklaci prakticky povinností, nechceme-li být 

zaplaveni horami smetí, jimiž Země přetéká i tak. Jak se můžeme do-

číst např. na stránkách www.jaktridit.cz, vytřídí česká domácnost ročně 

průměrně 30 kg papíru a 21 kg plastu, což jsou nejvíce produkované 

odpadové materiály. 

Třídění odpadu je proto podporováno již i mnoha institucemi, které 

žlutě a modře označenými nádobami na chodbách nebo přímo v kance-

lářích a třídách vytvářejí podmínky pro ekologické zpracování plastu a 

papíru. Pozadu nejsou ani školy, které se v jejich činnosti rozhodla 

podpořit společnost .A.S.A. odpady Litovel, s. r. o. Ve spolupráci        

s Městem Litovel a odborem životního prostředí pořídila společnost 

padesát kontejnerů na plasty a papír, které byly v první fázi rozděleny 

mezi šest místních škol, a to ZŠ Jungmannova, ZŠ Vítězná, ZŠ pro 

zrakově postižené prof. Vejdovského, Speciální školy a dětský domov 

na ul. Palackého, Gymnázium Jana Opletala a ZŠ Nasobůrky. Mís-

tostarosta a první jednatel firmy .A.S.A. Petr Šrůtek a druhý jednatel 

firmy Zdeněk Navrátil předali nádoby na odpad zástupcům škol v pon-

dělí 9. ledna. V další fázi budou kontejnery na papír a plast nabídnuty 

místním mateřským školám a městským příspěvkovým organizacím 

(knihovně, muzeu a Městskému klubu).  

Mnohé z těch, kteří pravidelně váží kroky k barevně označeným 

kontejnerům, jistě zajímá, jaký je další osud vytříděného odpadu. Je-

denkrát týdně zavezou svozová vozidla obsah popelnic na třídicí linku 

do Olomouce (plasty ve středu a papír ve čtvrtek). Zdejší pracovníci 

odpad ručně roztřídí podle druhů materiálu (např. lepenka, tiskovi-

ny…), odstraní, co do něj nepatří, a ve slisovaném balíku odešlou do 

jednotlivých firem k dalšímu zpracování. Papír se obvykle dostane zpět 

do papíren, kde se stane příměsí do materiálu na výrobu krabic a vý-

robků z recyklovaného papíru. PET lahve jsou rozmělněny na granulát, 

který poslouží k výrobě umělých vláken pro textilní průmysl. Ze zpra-

covaných fólií vznikají fólie nové. Směsný plastový materiál slouží 

např. k výrobě zatravňovacích dlaždic, kompostérů nebo protihluko-

vých bariér. Kartony, které se v našem městě vhazují do žlutých kon-

tejnerů na plast, se po vytřídění stanou základem pro izolační materiál. 

O třídění odpadu se dozvíte více i na str. 19.          red. 

Čím dál častěji se dnes můžete setkávat s malými černobílými čtve-

rečky – QR kódy. Najdete je např. v denním tisku, na internetu nebo na 

obalech výrobků. Co je ale tento malý obrazec zač a k čemu slouží?  

Podle Wikipedie je QR kód příklad dvojrozměrného kódu, vepsaného 

do čtverce. Zkratka QR pochází z anglického quick response, tedy 

rychlá odpověď nebo odezva. Tento obrazec je vám totiž schopen díky 

informacím, které v sobě nese, během chvilky zprostředkovat textovou 

zprávu, kontaktní informace nebo odkaz na webové či mobilní stránky. 

K využívání QR kódů potřebujete mít ve svém mobilním telefonu 

zabudovaný fotoaparát, nainstalovanou QR čtečku a pokud chcete 

používat QR kódy on-line, pak také přístup na mobilní internet (buď 

od vašeho operátora nebo prostřednictvím WIFI ve vašem telefonu). 

Lze ovšem využívat i off-line funkce kódů, bez nutnosti připojení         

k internetu – například k ukládání dat z tištěné navštívenky do vašeho 

mobilu, a celkově ke snímání textu do mobilu. 

Použití je pak velice snadné. Aktivujete QR čtečku ve svém telefonu, 

zaměříte obrázek QR kódu a čtečka vám následně tento QR kód naske-

nuje. Na displeji se pak zobrazí obsah QR kódu – například webové 

stránky našeho města. Některé naše QR kódy uvedené níže si můžete 

hned vyzkoušet. 

Od nynějška je QR kód také součástí Litovelských novin. Najdete jej 

na poslední straně v tiráži a jeho prostřednictvím se můžete dostat na 

webové stránky Litovelských novin. 

Pavel Ženožička, IT MěÚ Litovel 

Vstupte do prostoru QR kódů  

infokanál 

jak na to 

stav vyřízení 

průkazů 

rezervace na úřad formuláře na webu  seznam firem 
MĚSTSKÁ TELEVIZE - VYSÍLÁNÍ V ÚNORU 

 
 premiéra:  středa   8. 2. v 18.45 hod.  

   středa 22. 2. v 18.45 hod.  

 reprízy: denně v 6.45, 11.00, 18.45 a 23.00 hod. 

 
 on-line: http://infokanal.litovel.eu 

http://www.qr-kody.cz/qr-kod/
http://www.qr-kody.cz/qr-ctecka
http://infokanal.litovel.eu/


24. schůze Rady města Litovel, 

konaná dne 29. prosince 2011 
 

Rada města Litovel projednala 

a schvaluje: 

 uzavření Smlouvy o poskytnutí 

„Virtuální aukční síně PROe-biz“ 

mezi Městem Litovel a společnos-

tí Sentinet, s. r. o. se sídlem Os-

trava – Moravská Ostrava, Masa-

rykovo náměstí 52/33, 702 00 

 zveřejnění záměru směny části 

pozemku parc. č. 286 ostatní plo-

cha/ostatní komunikace o předpo-

kládané výměře cca 195 m2          

z celkové rozlohy 743 m2 v k. ú. 

Rozvadovice z vlastnictví města 

Litovel za část pozemku parc. č. 

68/13 orná půda, o předpokládané 

výměře cca 195 m2 z celkové 

rozlohy 42 944 m2 z vlastnictví 

manţelů J. a R. S. z Rozvadovic. 

Následně rada města doporučuje 

zastupitelstvu města projednat a 

schválit uvedenou směnu částí 

pozemků s tím, ţe směna pozem-

ků se realizuje z důvodu úpravy 

autobusového zálivu v Rozvado-

vicích. Směna pozemků bude kus 

za kus. 

 uzavření Smlouvy o dílo na 

zpracování projektové dokumen-

tace „Podzemní kontejnery          

v Litovli“ se společností AGP 

Projekční Ateliér, s. r. o. se síd-

lem Jungmannova 12, Olomouc 

 uzavření Darovací smlouvy 

mezi městem Litovel jako obdaro-

vaným a firmou J&J Kreuzberg, 

spol. s r. o. se sídlem v Litovli, 

Palackého 887/13b jako dárcem 

ve výši 20 000 Kč, určený na 

financování rozvoje kultury, škol-

ství, tělovýchovy a sportu. Daro-

vaná částka bude pouţita na ně-

který z uvedených účelů dle mo-

mentální potřeby obdarovaného. 

 vyplacení odměny ředitelce ŠJ 

Studentů dle předloţeného návr-

hu. 

Rada města Litovel bere na 

vědomí: 

 informaci ředitele příspěv-

kové organizace Technické 

sluţby Litovel o cenách za 

sluţby poskytované v Měst-

ské sauně a Ubytovně od 1. 

1. 2012. Vzhledem ke zvýše-

ní DPH v roce 2012 byla 

cena jednotlivého vstupného 

do sauny pro dospělou osobu 

navýšena z 90 na 100 Kč, pro děti 

a seniory z 60 na 70 Kč, perma-

nentka stojí 750 Kč (namísto 650 

v r. 2011) a zlevněná 650 Kč 

(namísto 550 Kč). 

 výpověď nájmu sjednaného 

smlouvou o nájmu nebytových 

prostor v objektu na náměstí Pře-

mysla Otakara č. p. 762 v Litovli 

(sídlo Komerční banky) a výpo-

věď smlouvy o umístění peněţní-

ho automatu v objektu č. p. 705 

v Litovli, ul. Havlíčkova ke dni 

31. 3. 2012. 

 

25. schůze Rady města Litovel, 

konaná dne 19. ledna 2012 

 

Rada města Litovel projednala 

a schvaluje: 

 zaslání předloţeného návrhu 

výzvy k podání nabídky na veřej-

nou zakázku malého rozsahu, a to 

zajištění činností souvisejících se 

zpracováním zadávacích doku-

mentací, obchodních podmínek a 

organizací veřejných zakázek na 

výběr zhotovitele na akci 

„Realizace nápravných opatření 

na lokalitě Nasobůrky“ 

 uzavření „Smlouvy o právu 

provést stavbu a o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břeme-

ne“ s obcí Měrotín, dle které bude 

do pozemků: parc. č. 194/1 lesní 

pozemek, parc. č. 195/33 ostatní 

plocha/manipulační plocha, parc. 

č. 195/52 ostatní plocha/

komunikace, parc. č. 196/1 trvalý 

travní porost, parc. č. 354/1 

ostatní plocha/komunikace a 

parc. č. 354/2 ostatní plocha/

komunikace, vše v k. ú. Chu-

dobín, obec Litovel, zapsa-

ných na LV č. 10001, jejichţ 

vlastníkem je město Litovel a 

do pozemku parc. č. 197/6 

les, v k. ú. Chudobín, obec 

Litovel, zapsaného na LV 

227, z něhoţ je ideálních 13/20 

vlastnictvím města Litovel, ulo-

ţen, uţíván a udrţován vodovod 

slouţící k zásobování obce Měro-

tín pitnou vodou. Ten bude vybu-

dován obcí Měrotín dle projekto-

vé dokumentace s názvem Záso-

bování obce Měrotín pitnou vo-

dou, vypracované firmou VODIS 

Olomouc, s. r. o. Po skončení 

akce bude stavba pro účely zřízení 

věcného břemene zaměřena GP.  

Právo provést stavbu je sjednáno 

bezúplatně a rovněţ budoucí věc-

né břemeno bude zřízeno bez-

úplatně. Oprávněný uhradí veške-

ré náklady se zřízením věcného 

břemene spojené. 

 uzavření Smlouvy o dílo na 

kompletní realizaci přístavby pro 

schodiště a výtah k historické 

budově, v níţ sídlí Městská kni-

hovna v Litovli, mezi městem 

Litovel a společností PPD steel-

glass, s. r. o., se sídlem Martinov-

ská 3191/33, Ostrava, Martinov 

 uzavření smlouvy mezi městem 

Litovel a panem Ing. H. H. ze 

Senice na Hané na zpracování  

projektové dokumentace na akci 

„Odpadní potrubí Olomouckého 

rybníka, k. ú. Litovel“ 

 uzavření smlouvy mezi městem 

Litovel a paní Ing. O. Ţ. – zahrad-

ní a krajinářská tvorba, se sídlem 

Daskabát 12. Předmětem smlouvy 

je vypracování projektové doku-

mentace na akci „Zahradní úpravy 

intravilánu místní části Březové“ 

v částce 15 000 Kč. 

 uzavření smlouvy o dílo mezi 

městem Litovel a paní V. S., by-

tem Říkovice, 751 18 Přerov, na 

realizaci projektu „Odchyt divo-

kých holubů ve městě Litovel“ 

 spoluúčast města Litovel při 

realizaci akce SSOK „Oprava 

silnice II/447 Litovel – Ţerotíno-

va“. Spoluúčast bude spočívat 

v úhradě nákladů za výměnu sil-

ničních obrub, dle předloţeného 

rozpočtu ve výši 235 275,20 Kč. 

Rada města doporučuje zastupi-

telstvu města uvedenou částku 

projednat a schválit při přípravě 

rozpočtu města na rok 2012. 

 konání hudebních produkcí 

v areálu TJ Tatran Litovel ve 

dnech 18. 5., 22. 6. a 24. 8. 2012, 

vţdy od 20 do 2 hodin 

 zapůjčení sálu v místní části 

Nasobůrky Charitě Šternberk, 

středisko Litovel, za účelem pořá-

dání Charitního plesu a Dětského 

karnevalu ve dnech 4. a 5. 2.2012.  

 

Rada města Litovel: 

 projednala záměr výstavby ku-

ţelny u Sokolovny v Litovli a 

tento záměr předkládá zastupitel-

stvu města k projednání s tím, ţe 

doporučuje případnou realizaci 

stavby za podmínky získání mini-

málně 50 % dotace na výstavbu 

 potvrzuje své usnesení č. 755/23 

a nesouhlasí ani s nově navrhova-

ným řešením vstupu do budoucí 

pobočky Komerční banky, a. s. 

v Litovli s tím, ţe doporučuje 

vstup do objektu pro imobilní 

občany řešit vnitřním technickým 

mobilním zařízením 

 se zabývala hodnocením činnos-

ti ředitele školy ZŠ Vítězná a 

rozhodla o vypsání konkurzního 

řízení na funkci ředitele příspěv-

kové organizace Základní škola 

Litovel, Vítězná 1250. 
 

výběr redakce 

VYNESENO Z RADNICE  3 

Město Litovel v současné době řeší otázku omezení provozu motoro-

vých vozidel na komunikaci mezi Šargounem a ulicí Bezručovou. Při-

nášíme Vám anketu, v níţ můţete rozhodnout, zda by měla komunika-

ce zůstat přístupná motorovým vozidlům, nebo zda má slouţit pouze 

pěším, cyklistům, bruslařům apod.  

Hlasovat můţete na internetu na webových stránkách města 

www.litovel.eu nebo prostřednictvím hlasovacího lístku, který vhodíte 

do schránek u podatelny městského úřadu na náměstí Přemysla Otaka-

ra nebo v Havlíčkově ulici. 

Hlasování probíhá do 20. února. 

Anketa 

ANKETNÍ LÍSTEK 
 
Má zůstat komunikace mezi Šargounem a ulicí Bezručovou 
otevřená pro motorová vozidla? 

 

○  Ano 

○  Ne, měla by sloužit jen pěším, cyklistům, bruslařům apod. 
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Stalo se v Litovli 

výročí na únor 2012 
 

 1. 2. 1892 se konala ustavující valná hroma-

da pro zřízení rolnického pivovaru a sla-

dovny. Hlavním iniciátorem byl rolník ze 

Seničky a poslanec za Litovelský okres Josef 

Svozil. Stanovy byly schváleny již r. 1886, 

nepodařilo se však získat potřebný kapitál.   

8. 5. 1892 se konala schůze akcionářů, kde 

bylo rozhodnuto o novostavbě pivovaru. Za-

čala agitace pro upisování akcií, což nebylo 

snadné, Němci nasadili všechny síly, aby 

stavbu znemožnili. Bránili prodeji pozemků, 

podávali stížnosti proti stanovám, stavebním 

plánům aj. Když pak se na financování stavby 

zakoupením akcií podílely i dodavatelské 

firmy, stavitel R. Zapletal z Holice a dodava-

tel strojů Novák a Jahn z Prahy, mohla stavba 

začít a 22. 7. byl položen základní kámen. 

 6. 2. 1922 byl za účasti 42 členů založen    

v hostinci U Zeleného stromu Čs. rybářský 

svaz, první rybářská organizace v Litovli. 

Prvním předsedou se stal Matěj Pavlík. Členů 

bylo na počátku jen 33, byli z Litovle, Choře-

lic, Rozvadovic a Nasobůrek. Právo rybolovu 

náleželo dříve městu Litovli a bylo pronají-

máno různým zájemcům, naposledy honební-

mu spolku. Nájemce pak vydával komukoliv 

povolenku k rybolovu za roční poplatek 6 Kč, 

nestaral se však o zarybňování a kontrolu 

rybářů. Nový spolek se ujal svého úkolu jako 

řádný hospodář. Hned v prvním roce hospo-

daření zakoupil násadové kapry a obohatil 

řeku Moravu o nový druh ryb. 

 10. 2. 1962 zemřel litovelský patriot Alois 

Šrot. Narodil se 31. ledna 1883 v Litovli       

v Palackého ul. č. 77 (dnes zbořené domy za 

mlýnem), kde měl jeho otec Eduard Šrot 

obchod smíšeným zbožím. Roku 1922 na-

stoupil jako vedoucí městského úřadu v Lito-

vli a zůstal v této funkci (s přestávkou 2. 

světové války) 27 let. Když r. 1949 odešel do 

výslužby, začal se věnovat svému koníčku, 

studiu litovelské historie. Roku 1953 byl 

jmenován městským archivářem a zůstal jím i 

po roce 1956, kdy byl místní archiv sloučen   

s archivem okresním. Vykonal zde množství 

pořadatelské práce, napsal řadu statí do míst-

ního tisku, mnohé jsou v rukopisech.     L. Šik 

Alois Šrot 

5 otázek pro… 

Lubomíra Šika 

litovelského historika 

 

Jak jste se dostal k zájmu o litovelskou his-

torii a jak dlouho už se jí věnujete? 

Už jsem na světě hodně dlouho, a tak jsem 

také vystřídal řadu koníčků: skauting, cesto-

vání, fotografování, výtvarné umění. K lito-

velské historii jsem se dostal poměrně pozdě. 

V šedesátých letech jsem pořádal přednášky 

s diapozitivy a k roku 1965 jsem s přáteli 

připravil tehdy módní novinku, polyekran 

Královské město Litovel. Na střední plátno 

jsme promítali film o současné podobě města, 

na boční plátna pak reprodukce historických 

pohledů. Na scénáři spolupracoval litovelský 

historik Karel Obšil. Abych využil hotové 

diapozitivy, postupně jsem sbírku aktualizoval 

a mnoho let pak připravoval oblíbené před-

nášky o Litovli. O historii mne poučil Karel 

Obšil, po jeho smrti jsem se musel starat sám. 

A tak jsem probíral archivy, staré noviny, 

prostě sbíral materiál.  

 

Jakými metodami pracujete, kde sháníte 

informace? 

Když člověk hledá v archivu konkrétní in-

formaci, musí chtě nechtě pročíst spoustu 

stránek v té chvíli nepotřebných. Pak nezbý-

vá, než začít si zakládat soukromou databázi, 

plnou informací, které se někdy mohou hodit. 

Kroužkové bloky už někdy po roce 1985 na-

hradil počítač. Dnes už fyzicky nezvládnu 

běhat po archivech, a tak se snažím využít a 

zpracovat to, co jsem dříve nasbíral. Už jen 

proto, že je mi líto tehdejší vynaložené náma-

hy. Současná technika pak umožňuje pracovat 

s internetem, fotografiemi, tiskárnou, a tak 

vznikla řada článků, brožur, nebo obsáhlejších 

prací na CD. 

 

Jaké jsou výsledky Vaší historickobadatel-

ské práce?  

Vydat knížku před rokem 1989 nepřipadalo 

v úvahu, místní KSČ mne s manželkou zařa-

dila mezi nositele kontrarevoluce. Kromě toho 

mezi mé schopnosti rozhodně nepatří shánění 

sponzorů. A tak oficiálně vydaných knížek je 

poskrovnu. Ta první má vlastně původ už 

v roce 1988. Když jsem odešel do důchodu, 

požádalo mě vedení Tesly, abych jako pamět-

ník zpracoval historii podniku. Nabídka mě 

zaujala, a tak jsem ještě rok chodil do práce, 

probíral podnikový archiv, zpovídal zaměst-

nance a výsledkem byla obsáhlá kniha Histo-

rie výroby gramofonů v Litovli. Jenže podnik 

se chystaného 40. výročí nedožil, a tak zůstalo 

(a ztratilo se) 15 kopií vyrobených v podniko-

vé tiskárně. Po 20 letech jsem rukopis nabídl 

technickému muzeu v Brně, které knížku 

vydalo ve zkrácené verzi. Když jsem se stal 

v roce 1990 litovelským kronikářem, nabídl 

jsem Městu rukopis Litovelské paměti, a tak 

vyšla po 90 letech opět kniha o historii Lito-

vle. V roce 2006 pak nákladem Města vyšla 

ještě Litovel v datech, 750 let litovelské histo-

rie a téhož roku muzeum vydalo 100 let mu-

zejnictví v Litovli. Další mé práce, ať už drob-

nější (Litovelské hospody, Litovelské kostely, 

Litovelské památky) nebo obsáhlejší 

(Spolkový život v Litovli, Litovel ve 20. století) 

jsou v jednom výtisku půjčovány zájemcům 

v knihovně, případně ke koupi na CD 

v muzeu. Na CD v muzeu je k dispozici i 

bohatě ilustrovaný popis litovelských ulic a 

domů ve třech dílech: Litovel centrum, Staré 

město a Olomoucké předměstí, na kterém jsem 

pár let pracoval s Mirkem Pinkavou. 

 

Jaký je podle Vás nejzajímavější moment 

litovelské historie a jaký ve Vaší osobní histo-

rii? 

Na tuto otázku nedokážu najít výstižnou 

odpověď. Zajímavé je vždy to, co člověk 

právě prožívá. Pozorovat mnohé události 

v historii města by jistě bylo zajímavé, ale bez 

nutnosti je prožívat. Nelíbilo by se nám žít 

v minulých stoletích, jsme zvyklí na jinou 

životní úroveň, náš život je snadnější a kom-

fortnější. Kdo by nebyl znovu rád mladý, 

zdravý a plný energie. Ale chtěli bychom 

znovu prožívat léta pod Hitlerem, vojnu pod 

Čepičkou, léta Gottwaldova socialismu či 

snad Husákovy normalizace? Jsem rád, že 

toto vše už je jenom historie. 

 

Píšete také básně. Co Vás k tomu vede,       

o čem jsou a jaké sbírky jste už vydal? 

Poezie mě provází celý život, básničky pat-

řily k mému dětství, v obsáhlé knihovně zabí-

rají sbírky básní významné místo. Od mládí 

jsem také básničky psal, k svátkům, narozeni-

nám, pak ke svatbám a životním jubileím, jak 

šel čas. Mezi tím i verše pro sebe, verše, které 

zachycovaly současnou náladu, reagovaly na 

atmosféru doby. K osmdesátinám jsem si 

vlastním nákladem (a s fotografiemi přítele 

Mirka Pinkavy) vydal sbírku pod názvem 

Mozaika dní. Kromě toho se už pár let snažím 

reagovat na události, které mě zaujmou, a 

k novém roku je posílám přátelům a známým 

jako novoročenky pod názvem Střípky. Jsou 

to vlastně jakési bibliofilie v omezeném ná-

kladu pár desítek výtisků na tiskárně počítače. 

Takže jak vidíte, rozhodně bych se literaturou 

neuživil. 

 

V březnovém čísle bude na vaše otázky od-

povídat Ing. JIŘÍ MENCL, ředitel společnos-

ti SEV Litovel, s. r. o. Své dotazy můžete za-

slat buď poštou na adresu redakce (viz tiráž 

na zadní straně), na e-mailovou adresu lito-

velskenoviny@mestolitovel.cz, případně přes 

formulář na http://noviny.litovel.eu, sekce 

Napište nám, a to nejpozději do 15. února. 
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Stalo se ve světě 

výročí na únor 2012 
 

 24. 2. 1582 byla papežem Řehořem XIII. 

vydána bula Inter gravissimas, jíž byl julián-

ský kalendář nahrazen přesnějším kalendá-

řem gregoriánským (Řehoř = z řeckého 

Grégorios). Exaktněji vypočítaná délka roku 

a jasně stanovená pravidla pro roky přestupné 

zabránily dalšímu opožďování kalendáře vůči 

skutečnému astronomickému roku, které       

u juliánského kalendáře v současnosti činí již 

13 dní. U nás byl gregoriánský kalendář přijat 

už r. 1584, ale například v pravoslavném 

Rusku až r. 1918 (Velká říjnová revoluce 

proto proběhla podle ruského kalendáře      

25. 10. 1917, podle našeho až 7. 11.). 

 7. 2. 1812 se narodil anglický spisovatel 

Charles Dickens, jeden z nejvýraznějších 

představitelů realistického románu 19. století.  

Mnohá z jeho nejznámějších děl zachycují 

autorovy zážitky z chudého dětství (Oliver 

Twist, David Copperfield, Nadějné vyhlídky). 

 16. 2. 1862 byl ustavující valnou hromadou 

založen český tělovýchovný spolek Sokol. 

Jeho vznik je spojován především se jmény 

Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera, kteří 

pod heslem v zdravém těle zdravý duch zalo-

žili dodnes trvající organizaci sdružující jak 

sportovce a cvičence, tak kulturní činitele. 

Jedenkrát za šest let pořádá Sokol všesokol-

ský slet, celonárodní přehlídku všech odborů. 

Ten letošní, v pořadí patnáctý, proběhne        

v Praze od 1. do 7. července. 

 27. 2. 1932 vyšel v časopise Nature článek 

britského fyzika Jamese Chadwicka, kterým 

oznamoval objevení neutronu. Za objev této 

částice v jádře atomu, která nemá elektrický 

náboj, získal Chadwick roku 1935 Nobelovu 

cenu. Poznatek se ovšem stal i východiskem 

pro výzkum štěpení jader, jehož důsledkem 

bylo také sestrojení atomové bomby. 

 24. 2. 1942 začala vysílat rozhlasová stani-

ce Hlas Ameriky (Voice of America). Jejím 

cílem je dodávat objektivní, nezávislé zpravo-

dajství do zemí omezených cenzurou a nedo-

statkem informací, dnes už i prostřednictvím 

televize a internetu. Stanice vysílá v 45 jazy-

cích, vysílání v češtině skončilo r. 2004. 

sokolové v kroji krátce po r. 1883 
zdroj: http://sechtl-vosecek.ucw.cz 

Závěr roku se seniorům skutečně vydařil. 

Sice místo Malého sálu Záložny se rozloučení 

s rokem 2011 konalo v Koncertním sále, ale 

jak se ukázalo, bylo to ku prospěchu věci.  

Jednak bylo více místa pro tanec, jednak ne-

bylo nutné se s občerstvením prodírat mezi 

natěsno umístěnými stoly a vůbec, bylo to tam 

lepší! Díky vedení MK, které nám fandí, bylo 

i přes odstávku budovy o svátcích v sále pří-

jemné teplo, a když jsme se dali do tance, to 

už i saka mizela, jak jsme se rozhicovali. 

Než byla zahájena oficiální část, potěšily 

nás roztleskávačky slupiny Tiny Tany svým 

vystoupením a nezbylo než obdivovat, jak to i 

přes neplný stav dokázaly vedoucí paní Miro-

slava Tchírová a Lenka Bohuslavová s nimi 

zvládnout na výbornou. Naše pozvání na se-

tkání přijalo celé vedení Města Litovel i ve-

doucí spolupracujících organizací – Bc. Hana 

Vogelová za MK, Mgr. Zdenka Frištenská za 

Muzeum Litovel, paní Eva Vaňková za Mi-

kroregion Litovelsko a náš čestný člen a člen 

Rady města Litovel MVDr. Vojtěch Grézl. 

Předseda Seniorklubu zhodnotil činnost za rok 

2011 a hosté pak chválili, až se mnozí členové 

Samosprávy museli červenat. Asi to děláme 

dobře, tak proč být nemístně skromní, ale 

pořád je tady ještě prostor pro jiné druhy  

činnosti. Věříme, že se nám postupně podaří 

zainteresovat širší aktiv seniorů, kteří se bu-

dou spolupodílet nejen na „konzumaci“ při-

pravených, ale i na přípravě náplně dalších 

akcí pro naši skupinu dříve narozených. 

Starosta Ing. Potužák shrnul úspěchy i pro-

blémy prvního roku pod novým vedením rad-

nice, oba místostarostové jej doplnili o po-

drobnosti k jednotlivým investičním akcím a 

dočkali se i pochvaly za vybudování cyklo-

stezky do Unčovic. Další hosté si pochvalova-

li partnerství se Seniorklubem a nastínili, kde 

by bylo dobré se přidat a kde přitlačit. Vysvět-

lení se také dočkala otázka poskytování slev 

na kulturní akce, osudů komunikace na 

Pavlínce a třeba i vodného a stočného.  

Pak už se naplno rozproudila zábava, „náš 

Milánek“ se do toho opřel a náš zpěv byl asi 

slyšet až u radnice. S potěšením jsme konsta-

tovali, že hosté si sedli mezi nás a dokud je 

nezavolala povinnost setkání s občany, trpěli-

vě odpovídali na nejrůznější dotazy. Bylo 

veselo, chvíli i trocha sentimentu, když se 

v repertoáru objevila možná už zapomenutá 

písnička „Touha po domově“, snad někdy 

z 60. let, kterou musel pan Koupil na přání 

opakovat.  

Když se mělo končit, nikomu se domů ne-

chtělo a podařilo se usmlouvat ještě půl ho-

dinky navíc (díky pane Pudile!). Byla to pro 

80 účastníků pěkná tečka za úspěšným rokem, 

a pokud to bude jenom trochu možné a vedení 

MK tomu bude nakloněno, rádi bychom i 

další setkání s vedením města uspořádali prá-

vě zde. Městský klub má tady navíc potřebné 

zázemí, kde jsme si mohli nachystat občer-

stvení a uvařit kávu nebo čaj. Příjemná nálada 

a srdečné loučení s přáním všeho nejlepšího 

v dalším roce byla třešničkou na dortu této 

úspěšné akce Seniorklubu. 

V novém roce nezahálíme – připravujeme 

plán činnosti na 1. pololetí 2012, který si mů-

žete vyhledat na webových stránkách města: 

www.mestolitovel.eu. V měsíci únoru vás 

zveme na schůzku seniorů v DPS (8. 2. od 16 

hodin) i na zajímavou cestopisnou besedu 

s Mgr. Miroslavem Klučkou o jeho měsíční 

plavbě na katamaránu po ostrovech v Karib-

ském moři (Guadeloupe, Martinik, Dominika, 

Svatý Vincenc a Grenadiny, Svatá Lucie) a 

pobytu na Kubě. Sejdeme se ve středu 22. 2. 

v 15 hodin v Malém sále Záložny. Těšíme se 

na vás!             hj 

Kniha na tento měsíc 

Černá kniha 
Orhan Pamuk 

 
Turecký spisovatel Orhan Pamuk se narodil 

před šedesáti lety v Istanbulu a do dnešní 

podoby tohoto města zasadil i „mistrovský 

přepis příběhů, jež vyprávějí klasičtí autoři 

islámské mystické literatury“. Pamukův Istan-

bul není jen pozadím příběhu advokáta Galipa 

a jeho milované ženy Rüyi, která mu jednou 

na stole nechá nicneříkající běžný vzkaz - 19 

slov - a ztratí se z jeho života. Od toho dne je 

Istanbul mysteriózním místem Galipova hle-

dání, městem plným drobných příběhů, alego-

rií a náznaků, kterým nás autor provází až      

k dramatickému vyvrcholení románu. 

Ukázka z Příběhu těch, kdo neumějí vyprá-

vět příběhy. 

...Část hostů, okupujících celý dům, se         

v jednu chvíli náhodně sejde v pokoji snou-

benky kolem postele, na níž jsou nakupeny 

kabáty. Mezi přítomnými je i jedna krásná a 

milá dívka a dva muži, kteří o ni usilují: jeden 

není zrovna pohledný ani obzvlášť chytrý, ale 

zato průbojný a upovídaný. Krásná dívka a 

strýcové v pokoji proto poslouchají jeho pří-

běhy, věnují pozornost jemu. Nyní pomyslete 

na tvář druhého mladíka, mnohem chytřejšího 

a citlivějšího než ten mluvka, ale neschopného 

přimět ostatní, aby ho poslouchali. /…/ Nej-

sou obličeje tichých lidí, lidí, co neumějí vy-

právět, neumějí se v rozhovoru prosadit, nevy-

padají důležitě, lidí němých, těch, co je trefná 

odpověď napadne až teprve doma, a těch, na 

jejichž příběhy není nikdo zvědavý, mnohem 

výmluvnější než tváře ostatních? … 

Orhan Pamuk dosud vydal osm románů, 

všechny získaly četná ocenění literární kritiky 

doma i v zahraničí a byly s velkým zájmem 

přijaty čtenáři. Nepřekvapilo tedy, že v roce 

2007 bylo Pamukovo dílo oceněno Nobelovou 

cenou za literaturu. Černá kniha je označová-

na za vrchol dosavadní Pamukovy tvorby. 

Pavla Míčová 

Seniorklub informuje 

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  

http://cs.wikipedia.org/wiki/1582
http://cs.wikipedia.org/wiki/Inter_gravissimas
http://sechtl-vosecek.ucw.cz/cml/desky/deska2543-deska2543-sokolove.jpg
http://www.mestolitovel.eu
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Výsledky Tříkrálové sbírky 2012 v jednotlivých obcích 

Ve 47 obcích našeho regionu koledovalo 

letos 99 skupinek koledníků. 

Celkem bylo vykoledováno 412 938 Kč. 

Po skončení koledování předávají vedoucí 

skupinek zapečetěné pokladničky pracovní-

kům Charity, kteří je na jednotlivých měst-

ských nebo obecních úřadech za přítomnosti 

úředníka rozpečetí a přepočítají jejich obsah. 

Vykoledovaná částka je následně odeslána na 

centrální charitní konto u České spořitelny: 

66008822/0800, var. symbol 7028. Z centrál-

ního konta budou peníze rozděleny do regionů 

na schválené projekty jednotlivých místních 

charit a na humanitární pomoc u nás i 

v zahraničí.   

V minulé Tříkrálové sbírce bylo na Lito-

velsku vykoledováno 408 656 Kč. Část sbírky 

určenou pro vlastní projekty Charity ve stře-

disku Litovel jsme využili následovně:  

100 000 Kč – podpora provozu Charitní    

pečovatelské služby 

92 000 Kč – rekonstrukce prostor Charity 

45 000 Kč – přímá pomoc sociálně slabým    

rodinám. 

 

Touto cestou děkujeme všem, kteří svým 

darem přispěli na pomoc lidem v nouzi u nás i 

v zahraničí a na rozvoj charitních projektů. 

Stejně děkujeme všem koledníkům a vedou-

cím skupinek, kteří nám s Tříkrálovou sbírkou 

pomáhali.  

Ing. Ludmila Zavadilová,  

Charita Šternberk, středisko Litovel 

V loňském roce se uskutečnil celoroční 

projekt nazvaný Motivační návštěvy se psy - 

asistence. Jeho záměrem bylo zviditelnění 

prospěchu spolupráce člověka a psa. Návštěvy 

se uskutečnily v ústavních zařízeních              

v Bílsku, Litovli, Topolanech, Náměšti na 

Hané a lázních Slatinice. Hodinové návštěvy 

proběhly i ve školních a mateřských zaříze-

ních v Senici na Hané, Loučanech a Vilémo-

vě. Návštěvy se psy působí pozitivně jak na 

psychiku, tak na tělo klienta (polohování a 

prohřívání těla). Vzájemné projevy náklon-

nosti, možnost hrátek i zkouška ovladatelnosti 

psa přináší hendikepovaným i zdravým klien-

tům radost, sebevědomí ze zdárného navázání 

kontaktu se psem a jeho ovladatelnosti. Také 

vzájemná výměna lásky a síla přátelství je 

nenahraditelnou součástí lidského života… 

Pro každého je důležité milovat a být milován. 

Daný projekt byl podpořen Olomouckým 

krajem. Částka 10 000 Kč posloužila k úhradě 

dopravy a krmení pro psy. Jako sponzoři po-

mohli také: náš veterinář pan Bohumil Oštádal 

z Bílska, MUDr. Marie Rajmonová z Olomou-

ce a řeznictví paní Marty Smičkové ze Senič-

ky. Touto cestou všem upřímně děkuji, proto-

že bez jejich přispění bych dané služby zdar-

ma nemohla uskutečnit. Výsledkem naší spo-

lupráce byla radost a možnost pobýt s pejsky 

těm, kterým je soužití s našimi věrnými čtyř-

nohými přáteli odepřeno. 

Věra Kočí 

Canisterapeutický projekt měl úspěch 

PROVOZOVNA  
PŘESTĚHOVÁNA!  

SÍDLÍ V LITOVLI  
NA JAVOŘÍČSKÉ ulici 1313/6a.  

TEL. 585 154 631 MOB. 724 158 043 

S.E.P. – reality, spol. s r. o., 

Poděbradova 751/2, Litovel  

tel. 585 342 086, 723 463 834 

WWW.SEPREALITY.CZ 

nabízí  

 pronájem obchodu v Litovli, přízemí, 75 

m2, blízko nám., náj. 6 tis. Kč/měs. + energie 

 pronájem kanceláře v Litovli, 1. patro, 68 

m2, blízko nám. Náj. 5 tis. Kč/měs. + energie 

 pronájem obchodu v Litovli, přízemí, 27 

m2, blízko nám., náj. 5 tis. Kč/měs. + energie 

 pronájem provozovny/bytu v Šumperku 

(Gen. Svobody), 3. patro, 26 m2. Náj. 3 tis. 

Kč/měs. + energie 

 pronájem obchodu v Šumperku (Gen. Svo-

body), 1. patro, 39+34 m2. Náj. 6 tis. Kč/měs. 

+ energie 

 pronájem nebytových prostor (kanceláře + 

sklad) v Uničově (U Pily), přízemí, 1 072 m2, 

náj. 55 tis. Kč/měs. + energie 

 prodej pozemku v Litovli, 809 m2, určený 

pro výst. RD s nutností zřídit IS (cca 550 tis.), 

cena: 470 tis. vč. projektu + zřízení IS 

 zprostředkováváme prodej nové výstavby 

17 RD v lokalitě Křelov – Břuchotín, bližší 

info: www.carmanhome.cz  

Město Litovel zveřejňuje záměr 

odprodeje herních prvků: 
 

 herní prvky na pružině; 2 ks, červená a 

žlutá sedací část z překližky (1 000 Kč) 

 šplhací sestava s lanem (2 500 Kč) 

 závěsná houpačka se dvěma houpačkami 

na řetízcích; viz foto (4 500 Kč) 
 
Zájemci ať podají písemnou žádost do 7. 2. 

 

Více na webu města, u H. Dohnalové (tel. 

585 153 149) nebo M. Skácela (585 153 150) 

Litovel 74 467 Kč 

Chořelice 4 690 Kč 

Nasobůrky 7 352 Kč 

Rozvadovice 4 278 Kč 

Unčovice 10 325 Kč 

Tři Dvory 5 606 Kč 

Savín 3 778 Kč 

Myslechovice  6 909 Kč 

Červenka  28 999 Kč 

Hradečná  3 525 Kč 

Hrabí  3 270 Kč 

Měník  733 Kč 

Mladeč  5 884 Kč 

Sobáčov  2 824 Kč 

Luká  7 183 Kč 

Ješov 4 359 Kč 

Slavětín  3 075 Kč 

Měrotín 6 685 Kč  

Bouzov  15 047 Kč  

Kovářov  2 430 Kč 

Podolí  2 102  Kč 

Hvozdečko  2 619 Kč 

Olešnice  3 147 Kč 

Bílsko  4 136 Kč 

Vilémov  11 415 Kč 

Olbramice  4 102 Kč  

Dubčany  5 189 Kč 

Náklo  19 198 Kč  

Mezice  7 860 Kč 

Skrbeň  19 174 Kč  

Příkazy  21 282 Kč  

Hynkov  5 250 Kč  

Haňovice  6 416 Kč  

Kluzov  2 518 Kč  

Cholina  10 136 Kč  

Senice  30 821 Kč 

Cakov  4 147 Kč  

Odrlice  3 803 Kč 

Senička  10 706 Kč 

Náměšť  4 650 Kč  

Loučany  15 358 Kč  

Pňovice  10 507 Kč 

 Kozov, Blažov, Kadeřín, 

 Svojanov, Bezděkov  6 983 Kč 

http://www.sepreality.cz/
http://www.carmanhome.cz/
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Odešli... 
v době od 20. prosince 2011 do 20. ledna 2012 

 
Alois Kreuzzieger z Litovle (80 let)  
Anez ka Valouchova  z Pater í na (83 let) 
Zdenek Vita sek z Myslechovic (82 let) 
Boz ena Š anova  z Choliny (60 let) 
Jan Crha k z Nove  Vsi (82 let) 
Adolf Hlavinka z Litovle (91 let) 
Pavel Zapletal z Litovle (59 let) 
Jaromí r Reimer z Nasobu rek (86 let) 
Jir í  Lorinc z Litovle (44 let) 
Pravoslav Kuc era z Litovle (84 let) 
Anna Pokorna  z Litovle (84 let) 
Ru z ena Pr idalova  z Han ovic (92 let 
Miroslava Šoppeova  z Hradec ne  (86 let) 
Zden ka Tillova  z Litovle (65 let) 
Miroslava Kopec na  z Unc ovic (82 let) 

 
Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami 

Hlubinka a Hrandop. 

TJ Doubrava Haňovice - oddíl kopané 
pořádá v sobotu dne 11. 2. 2012 
v Kulturním domě v Haňovicích 

 

18. FOTBALOVÝ PLES 
 

K tanci a poslechu bude hrát  
skupina RAMAHE Band. 

Přijďte se pobavit na     
tradiční ples 

s bohatým občerstvením 
a tanečním vystoupením. 

 
Srdečně zvou pořadatelé. 

 
 

V minulém čísle LN bylo uvedeno chybné 
datum konání tohoto plesu. 

Dne 20. prosince 2011 nás opustil  
pan Adolf Hlavinka z Litovle. 
Za projevenou soustrast děkují 

manželka Jiřina 
syn Jiří s rodinou 

dcera Milada s rodinou 

V letošním roce slaví Místní organizace 

Českého rybářského svazu v Litovli 90. výročí 

svého založení. Historie organizace je bohatá a 

svědčí o nadšené a obětavé práci několika 

generací rybářů. 

Lidé od nepaměti využívali rybí bohatství, 

které poskytovala řeka Morava s mnoha říční-

mi rameny v okolí města Litovle. Dokonce i 

znak našeho města - dvě stříbrné ryby v mod-

rém poli - je toho dokladem a svědčí o původ-

ním pracovním zaměření našich předků. Práva 

rybářská však jako všude jinde náležela vrch-

nosti, a tak komu se nedostalo povolení, ten 

nechytal anebo provozoval pytláctví. Až        v 

roce 1896 byly podle zákona stanovené nové 

rybářské revíry. 

Právo rybolovu náleželo městu a bylo prona-

jímáno různým zájemcům. Nájemce vydával 

zájemcům povolenku k rybolovu za roční 

poplatek 6 Kč, ale nestaral se o zarybňování 

revíru ani o kontrolu rybářů, kteří často nedo-

držovali zákonitá ustanovení o lovu ryb. 

Historie místní organizace se začala psát dne 

6. února 1922. Tehdy se 42 zájemců o rybář-

ství sešlo poprvé v hostinci u Hlaváčků (nyní 

U Zeleného stromu) na ustavující schůzi. Prv-

ním předsedou byl zvolen Matěj Pavlík. Členů 

však bylo jen 33. Byli z Litovle, Chořelic, 

Rozvadovic a Nasobůrek. Ze začátku byl ry-

bolov prováděn hlavně čeřeny, sítěmi a mě-

chy. Jen ti majetnější lovili pomocí prutu. Ve 

30. letech byl rybolov do sítí a čeřenů zakázán 

a začala éra opravdu sportovního rybářství. 

Revír byl každoročně pronajímán od obce v 

dražbě. Každý člen mohl denně ulovit tři kap-

ry nebo štiky. Na ostatní ryby se omezení 

nevztahovalo. Postupně se začalo se zarybňo-

váním revíru a poté i s vlastním pěstováním 

násad v rybnících, které byly pronajímány 

městem. Po skončení 2. světové války nastalo 

oživení zájmu o rybaření a 6. února 1946 se 

organizace spojila se spolkem Mladeč- Řimi-

ce. Členská základna se zvýšila na 416 rybářů. 

V 50. a 60. letech se organizace potýkala s 

velkými problémy zaviněnými častými otrava-

mi ryb. Velikost členské základny se prudce 

snížila. Jen ti nejvytrvalejší stále bojovali o 

udržení života v řece Moravě. Až v roce 1976 

se v důsledku zastavení největšího znečišťova-

tele, celulózky v Jindřichově, zlepšila čistota 

vody v řece na druhý stupeň. Do vody se vrátil 

postupně život a množství ryb znatelně 

stouplo, což se projevilo ve výkazech úlovků, 

kde se začaly objevovat ostroretky, tloušti, ba i 

pstruzi a lipani. Byly hlášeny první úlovky 

sumce a amura. V roce 1982 byla zahájena 

výstavba provozního zařízení, které je využí-

váno k pořádání různých školení a pravidel-

ným schůzkám výboru MO. 9. června 2004 se 

přehnalo nad částí rybářského revíru ničivé 

tornádo a zanechalo za sebou spoušť. Rybář-

ský dům byl rázem bez střechy, okna rozbitá a 

vnitřní zařízení poničené. Škody se vyšplhaly 

do výšky přes 300 000 Kč. Zasaženy byly 

vodní toky od Mladče po Šargoun. Místy bylo 

vyvráceno až 80 procent porostů, řečiště byla 

plná vývratů popadaných stromů.  

Za 90 let existence se ve vedení MO ČRS 

vystřídalo 14 předsedů a mnoho desítek funk-

cionářů. Za obětavou a nezištnou pomoc obdr-

želi mnohá ocenění. K těm nejcennějším patří 

pamětní list podepsaný prezidentem V. Klau-

sem při jeho návštěvě Litovle v roce 2004. 

Tehdy obdržel z rukou zástupců organizace 

symbolický dar v podobě dvou ryb z městské-

ho znaku. Symbolického proto, že obě ryby 

vypustil ihned do jednoho z ramen řeky Mora-

vy – Nečízu, protékajícího pod místní radnicí. 

V současné době má naše organizace 668 

členů. Obhospodařuje revíry: Morava 19, 19A 

- pískovna Náklo a 19B - zatopený kameno-

lom na Nové Vsi. Pravidelně odchováváme 

rybí násadu na dvou rybnících pronajatých od 

města. V průměru je ročně do revírů vysazová-

na rybí násada v hodnotě cca 600 000 Kč. 

Děkujeme touto cestou všem našim před-

chůdcům, funkcionářům i členům za jejich 

obětavou práci pro rozkvět rybářství v povodí 

Moravy a věříme, že další, kulaté jubileum 

oslaví organizace ČRS MO Litovel stejně jako 

to letošní.           výbor organizace 

Narozeniny slaví 
v měsíci únoru 

 

78 let    Oldr ich Zají c ek z Litovle 
75 let    Marie Kubí nova  z Litovle 

90. výročí založení rybářského spolku 

 

vedení 1. výboru MO ČRS Litovel z r. 1922, zleva E. Valouch, M. Pavlík (předseda) a A. Sova 
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Dvůr Nové Zámky u Litovle - pohled do historie 

Již v minulých vydáních Litovelských novin 

jsme čtenáře informovali o velkých změnách 

v bývalém vojenském areálu na Nových Zám-

cích u Litovle. Objektu se nyní postupně na-

vrací tvář původního hospodářského Dvora 

Nové Zámky. 

Hlavní budova areálu je zapsána jako kultur-

ní památka zvaná Hospodářský dvůr, a proto 

vám nyní přinášíme informace z daleké a cen-

né historie Nových Zámků. 

 

Kulturní památka Hospodářský dvůr 

Stavba hřebčína na Nových Zámcích je dato-

vána do roku 1634. Podle dochované kores- 

pondence mezi Karlem Eusebiem z Liechten-

steina a hejtmanem úsovského panství ze 30. 

let 17. století byl stavitelem hřebčína Giovanni 

Tencalla. Někdy kolem roku 1690 prošel Hos-

podářský dvůr barokní přestavbou společně se 

sousedícím zámkem. Tehdy byl rodem Liech-

tensteinů vystavěn barokní zámek na místě 

původního renesančního loveckého zámečku 

pánů z Boskovic. Do rukou knížat z Liechten-

steina se Nové Zámky dostaly sňatkem Anny 

Alžběty Černohorské z Boskovic a Karla I. 

z Liechtensteina.  

Objekt utrpěl velké škody v období pruské 

okupace ve 40. letech 18. století, ale chov koní 

se zde i nadále udržel. Nové Zámky byly zá-

sadně přestavěny v letech 1730-33 podle plánů 

Antonia Beduzziho. Po požáru roku 1805 za-

dal tehdejší panující kníže Jan Josef z Liech-

tensteina svému dvornímu architektovi Josefu 

Hardmuthovi vypracování plánů na empírovou 

přestavbu Nových Zámků. V letech 1806-1808 

přistoupili Liechtensteinové k rekonstrukci 

vyhořelého zámku a současně s obnovou zá-

mecké stavby nechali vystavět objekt panské-

ho dvora „Maierhoff“ (dnešní Hospodářský 

dvůr), nacházející se před hlavním průčelím 

zámku. V novostavbě rozsáhlého dvorního 

areálu byly vybudovány rovněž prostory pro 

chov krav, a panský dvůr se tím zaměřil na 

mléčnou produkci. Je pravděpodobné, že část 

objektu navázala na původní barokní hřebčín, 

který, jak již bylo zmiňováno, stál v Nových 

Zámcích od roku 1634. Rekonstrukce byla 

dokončena kolem roku 1820, a od té doby je 

Hospodářský dvůr ozdoben empírovým portá-

lem s hodinami.     

 

Malý lednicko-valtický areál 

Na Nových Zámcích došlo za dob Liechten-

steinů k rozsáhlým úpravám okolí do podoby 

anglického parku s oborou a romantickými 

stavbami. Zámecký park o rozloze 5,22 hekta-

ru je ojedinělou ukázkou přírodně krajinářské-

ho parku v lužní krajině.  Podobně jako v Led-

nici a Valticích, které jsou jako sídla Liechten-

steinů poněkud známější, i v okolí Nových 

Zámků vyrostla v krajinné kompozici celá 

řada drobných staveb. Z nich se dodnes docho-

val Obelisk, Chrám přátelství, Čertův most a 

ruina Rytířské síně.  

Na přiložené dobové pohlednici je možné 

vidět Rytířský sál ještě v plné kráse. Dnes na 

místě naleznete pouze torzo stavby s jedním 

stojícím sloupem. 

Součástí přestavby areálu a širší krajinné 

kompozice na Nových Zámcích z počátku 19. 

století byla i dnešní podoba stavby Hospodář-

ského dvora (tehdejšího Maierhoffu). Dle slov 

odborníků z národního památkového ústavu     

v zásadě zůstala dochována původní dispozice 

a hmotová skladba objektu, i když silně naru-

šená utilitárními zásahy podniknutými armá-

dou ve 2. pol. 20. století. Současná podoba 

Hospodářského dvora, tak jak ji zanechala 

česká armáda, je zachycena na fotografii. 

Zdeňka Kocourková 

Před 760 lety byla založena Litovel 
Podle archeologických nálezů je pravděpodobnou dobou založení města Litovle rok 1252. Lokátorem, tedy osobou pověřenou zajistit nové osad-

níky a vyřídit vše, co se týkalo organizace (např. vyměření polností, vyklučení lesa), byl Heinrich Epich. Do nového sídliště, jemuž vytyčil hranice , 

rynk i parcely, přivedl 57 osadníků. 

Jak se žilo v Litovli ve 13. století? A který historický anachronismus najdete v komiksu Jany Crhákové? Na správnou odpověď si počkejte do 

března.  



9 DĚJINY KOLEM NÁS  

Na Olomouckém rybníku před 110 lety 

Idylický snímek německé rodinky v loďce 

na Olomouckém (Německém) rybníku je        

z roku 1902. V rybářské pramici sedící salutu-

jící chlapec v námořnickém oblečku má po 

pravé ruce psíka, za ním vidíme dámu ve 

svátečních šatech s tehdy módním výrazným 

kloboukem, vzadu za nimi sedí starší muţ ve 

sluţební uniformě poštovního zaměstnance. 

V levé ruce drţí vycházkou hůl, v pravé veslo, 

na zádi pramice je rozevřený slunečník. U 

loďky na hladině rybníka je vretušován nápis 

Littau. 1902. V levém dolním rohu této foto-

pohlednice je připsán text Herzliche Grüsse 

von Familie Bergmann Mizzi (srdečný 

pozdrav od rodiny Mizzi Bergmannové) a pod 

nápisem u loďky je uvedeno datum 6. 6. 902. 

Tento ateliérový záběr je formou fotomontá-

ţe vkusně vkomponován do severní části ryb-

níka, poblíţ ostrůvku. Za ním vidíme zahradu 

a zadní trakt původního domu s mansardovou 

střechou, postaveného v roce 1808 v nynější 

Husově ulici čp. 906. Dodejme, ţe objekt byl 

přestavěn v roce 1928, roku 1948 pak zbourán 

a nahrazen současnou stavbou sanatoria, které 

později slouţilo jako ordinace a byt. Pamětní-

ci znají tento dům pod vţitým názvem Rýzna-

rova vila. V majetku Správy CHKO Litovel-

ské Pomoraví, která tu sídlí, je od prosince 

2001.  

Z dokumentárního hlediska je tato unikátní 

fotopohlednice cenná právě ojedinělým zábě-

rem na původní dům se zahradou z pohledu 

od rybníka. Na první pohled je zřejmé, ţe jde 

o zvětšený výřez snímku pořízeného od jiho-

východu. Připomeňme, ţe tomuto místu se 

koncem 19. století říkalo Na valech. Z obav, 

ţe tu straší, se mu lidé vyhýbali. Důvodem 

byla zřejmě sebevraţda litovelského rodáka, 

filozofa a vídeňského kněze Jana Hirschber-

gera, který se pro své osvícenecké názory 

dostal do ostrého sporu s církevními předsta-

viteli, a byl proto předčasně penzionován. Svá 

díla, psaná v duchu dobového utopického 

socialismu a myšlenek osvíceneckých filozo-

fů, podepisoval iniciálami J. H. (pouze na 

jednom místě se uvedl pod pseudonymem Jan 

Huss). V roce 1860 spáchal sebevraţdu oběše-

ním na stromě v zahradě za domem. Jeho 

ţivotu a dílu je věnována studie kněze a histo-

rika Josefa Bezděčky s názvem Litovelský 

filozof Jan Hirschberger, publikovaná v ro-

čence Okresní archív v Olomouci 1987. 

Vítězslav Kollmann 

 

Foto: Olomoucký rybník od jihovýchodu 

v roce 1902 - fotomontáž. Originál pohlednice 

je uložen ve fotoarchivu litovelské realitní 

kanceláře Dimas. 

Jsem z rodu pošťáků, tedy bývalých zaměst-

nanců státní pošty. První z nich byl můj staře-

ček, otec mámy, který se narodil ještě v před-

minulém století. Jmenoval se Jaroslav Hégr, 

byl ze Slavětína a jako listonoš roznášel poštu 

ve vesnicích okolo Slavětína snad třicet let. 

Jeho bratr byl úředníkem a bratrova dcera 

Marie šéfovala na poště v Chudobíně. Pochá-

zeli z Nové Vsi. 

Na doručovatelskou dráhu se dali postupně i 

mí rodiče Marie a Hynek Jarolímovi ze Sobá-

čova. Oba nastoupili do Litovle, ale za krátký 

čas maminka odešla na chudobínskou poštu, 

kde pracovala asi dvacet pět let. V jejím rajó-

nu byl kromě Chudobína ještě Měrotín a Nová 

Ves. Táta pobyl ve sluţbách poštovního úřadu 

mnohem kratší dobu. Za druhé světové války 

byl nuceně nasazen na práce daleko od domo-

va, v ruském Königsbergu (Kaliningradu), 

významném přístavu nacistického Německa, 

kde pracoval u potrubní pošty. Proţil tam 

velké útrapy, které se podepsaly také na jeho 

zdraví. 

Také já jsem si zkusila několik let roznášet 

poštu, ale to aţ na Slovensku, kam jsme se      

s manţelem přestěhovali v roce 1969. 

Protoţe doručování pošty je vlastně denno-

denní setkávání s různými lidmi, pustila jsem 

se do sepisování vyprávění svých předků         

i vlastních záţitků s těmi, na něţ není moţné   

v dobrém zapomenout, a také s těmi, kteří 

dokáţou pošťákovi ztrpčit den. Přitom jsem 

přišla na zvláštní věc, a sice ţe z naší malé 

dědinky Sobáčova pocházelo nejméně devět 

lidí, kteří pracovali jako poštovní doručovate-

lé. Byli to Eduard Frank, Antonín Hajc, Marie 

Jarolímová, Hynek Jarolím, Anna Šmakalová, 

Boţena Kubišová, Libuše Hodinová, Petra 

Hodinová a na chudobínské poště zastupovala 

často také Ţofie Pečová. Myslím, ţe takové 

prvenství nemá ţádná obec v okolí Litovle a 

jsem na to hrdá. 

Ludmila Martinkovičová, roč. 1946 

Byli jsme rod i vesnice poštovních doručovatelů 

Jaroslav Hégr, dědeček  Ludmily Martinkovi-

čové, na poštovně ve Slavětíně; přelom 50. a 

60. let 

Marie Jarolímová, maminka Ludmily Martin-

kovičové, v poštovním stejnokroji; pravděpo-

dobně v roce 1950 
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Hovor první, s psychiatričkou 

Čeká před bílými dveřmi. Listuje leskle 

barevným časopisem a superštíhlé, výrazně 

namalované a ve photoshopu vyretušované 

ţeny, pod jejichţ snímky stojí nápis krása, 

zvyšují pocit jeho vlastní ošklivosti. Ví, ţe      

v ţivotě ničeho nedosáhl. Ţe o cokoli se poku-

sí, narazí na začarovaný kruh neúspěchu. Ţe je 

velmi, velmi sám. Ţe výstup do druhého patra 

ho tak vyčerpal, ţe by si nejraději lehl na pod-

lahu a usnul. Ţe nebe za oknem je šedivé a 

nikdy uţ jiné nebude. 

Jaké pocity vyvolá první návštěva u psychi-

atra? Rozpaky (proboha, ať mě nikdo nevidí v 

čekárně), obavu (co se mnou je a bude), naději 

na řešení? Není třeba se bát těmi dveřmi 

vstoupit. To, čeho se člověk skutečně obává, 

není uvnitř ordinace, ale uvnitř něho samého.  

„Ţe je člověk psychicky nemocný, pozná 

tak, ţe se mu neţije dobře. Přestávají ho těšit 

věci, které měl rád. Například člověk v depresi 

vedle dlouhodobého smutku a rozladu zaţívá 

silné pocity marnosti, méněcennosti, pocit 

ztráty smyslu ţivota, nechuť k jakékoli činnos-

ti, můţe mít poruchy spánku a pocit, ţe z jeho 

situace není východisko,“ popisuje psychiat-

rička MUDr. Michaela Krtičková. „Psychická 

nemoc se ale můţe projevit i na tělesné rovině. 

Člověka například trvale bolí záda, ale soma-

tická vyšetření nepřinesou ţádné výsledky. 

Teprve kdyţ se dostane k psychiatrovi, přijde-

me na to, ţe má ve skutečnosti depresi, která 

se projevuje takto. Kdyby si s ním uţ předtím 

někdo popovídal, pravděpodobně by se přišlo 

na to, ţe v ţivotě tohoto člověka něco nefun-

guje. Psychická nemoc totiţ vţdycky souvisí i 

se sociální situací, spokojeností daného jedin-

ce se ţivotem. Pro mnoho lidí je ale přijatel-

nější říct, ţe mají zablokovaná záda nebo ţalu-

deční vředy, neţ připustit, ţe jsou ve stresu a  

v pořádku není jejich psychika.“ 

K psychiatrovi nepřicházejí ale jen depresiv-

ní lidé. Mezi váţnější psychická onemocnění 

patří schizofrenie či schizoafektivní poruchy. 

Trpí jimi aţ jedno procento naší populace. 

Stav, kdy dotyčný pociťuje sluchové i další 

vjemy, které v naší realitě neexistují. Kdy se 

příběhy z jeho mysli stávají pro něj skutečnos-

tí. Na někoho zaútočí jednou za ţivot, v době 

velkého nervového vypjetí, k jiným se vrací 

opakovaně. Současná lékařská věda schi-

zofrenii vyléčit nedokáţe. Umí jen potlačit její 

příznaky, které člověku značně komplikují 

ţivot ve společnosti. Ilustrativně je tato nemoc 

zachycena např. ve filmu Čistá duše, příběhu 

nositele Nobelovy ceny za ekonomii Johna 

Forbese Nashe. 

Ve své ordinaci se psychiatr potká i s lidmi 

postiţenými stařeckou demencí, s lidmi závis-

lými na alkoholu, drogách nebo hracích auto-

matech. Přicházejí i ti, kteří trpí poruchou 

spánku, nebo lidé, kteří těţko zvládají velkou 

psychickou zátěţ, jakou je třeba rozvod nebo 

úmrtí blízkého člověka. 

Toho, kdo do ordinace psychiatra vchází 

poprvé, čeká nejprve rozhovor, který má napo-

moci odhalit příčiny pacientova stavu. Většině 

jsou následně předepsány léky. Někdy však 

pomůţe uţ jen to, ţe se člověk můţe vypoví-

dat, svěřit se lékaři, který ho neodsoudí. 

„Můţe se stát, ţe člověk chce zemřít, proto-

ţe ţivot mu připadá příliš těţký. Není to pro-

jev slabosti. Je-li člověk ve skutečné depresi, 

proţívá takové stavy, ţe nenachází jiné výcho-

disko. Jak můţe takový člověk najít smysl 

ţivota? Většinou stačí, kdyţ se vyléčí deprese. 

Při těţké depresi léky poměrně dobře zabírají, 

takţe uţ za pár týdnů je mu o něco lépe. Ideál-

ní je, pokud zároveň pracuje i s psycholo-

gem,“ popisuje MUDr. Krtičková. 

Psychická nemoc, zvláště deprese, však není 

nic, co by přicházelo samo a z ničeho nic. Za 

jejím vznikem mnohdy stojí způsob, jakým 

ţijeme. „Často spíš plníme očekávání a před-

stavy druhých, neţ abychom se zamysleli nad 

tím, co je pro nás skutečně dobré. Stačí malá 

změna v ţivotě a člověku můţe být psychicky 

podstatně lépe,“ podtrhuje M. Krtičková. 

V jedné staré bajce potkají čtyři slepci slo-

na. První z nich nahmatá jeho břicho a usou-

dí: slon je velký a mohutný jako stěna. Druhý 

najde jeho chobot a tvrdí: slon je dlouhý jako 

had. Třetí z nich, který se dotkl jeho nohy, 

věří, že slon je vysoký sloup. Čtvrtý narazí na 

ocas a praví: slon je střapatý jako štětka.  

Každý má svůj kousek pravdy, ale pravdu 

celou sami nikdy neobsáhnou. 

Podíváme-li se na lidskou duši (nebo psy-

chiku) a existenci ze čtyř různých pohledů, 

nakonec zjistíme, že podstata je vlastně 

vždycky tatáž.           hk 

Hovor druhý, s psycholožkou 

A kdy přijde to štěstí? ptá se člověk, kdyţ po 

dni plném pracovního stresu, sporů s dětmi, 

mindráků z nedodělaných úkolů a úspěšnější-

ho kolegy počítá na polštáři ovečky. Místo do 

bran ráje ale vstupuje do ordinace psychologa.  

„Nejvíce dnes přicházejí lidé trpící úzkostí a 

depresivními poruchami,“ popisuje psycholoţ-

ka Inka Koutná. „Antidepresiva jsou v součas-

nosti druhé nejčastěji předepisované léky. 

Jejich uţíváním se ale problémy nevyřeší, 

pouze se potlačí jejich symptomy. Ovšem 

chceme-li skutečně zlepšit kvalitu ţivota, je 

třeba hledat příčiny těchto potíţí.“ 

Ba ba, za všechno můţe ta „dnešní uspěcha-

ná doba“. Ţe by najednou zrychlil čas? Ručič-

ky hodinek se točí rychleji? Lidé jsou dobro-

volné oběti doby, kterou sami vytvářejí.  

„Tlak společnosti je obrovský. Na jedné 

straně musíte zabezpečit rodinu, vydělat pení-

ze, abyste měli kde bydlet, co dát jíst svým 

dětem, na druhou stranu ţijete v nejistotě, kde 

seţenete práci a tohle všechno zajistíte. Já 

nemám ráda pojišťováky, protoţe vydělávají 

na lidské úzkosti. Co kdyţ se něco stane, co 

kdyţ vám shoří dům…? O tom ale přece ţivot 

je! Kdyţ mi shoří dům, je to pro mě výzva. 

Půjdu ţít do pronájmu a třeba si jednou našet-

řím na nový. A kdyţ ne, můţu být šťastná i     

v tom pronájmu. Protoţe šťastná jsem ze ţivo-

ta samého, a ne z toho, co vlastním. Člověk 

nemůţe čekat, aţ konečně bude šťastný. Štěstí 

je právě teď, v tuto chvíli, v tom, co právě 

dělám,“ odpovídá I. Koutná na úvodní otázku. 

Co však často přivádí lidi do ordinací psy-

chologů, není ve skutečnosti současnost, ale 

minulost. Kořeny mnoha našich problémů 

sahají hluboko do dětství. Chyby, jichţ se 

rodiče dopustili na nás, pak z neznalosti a 

nevědomky předáváme svým potomkům a 

řetěz pokračuje. 

„Počátky vývoje osobnosti dítěte sahají do 

raného dětství. Tehdy si dítě utváří ty nejpev-

nější vazby ke svému pečovateli, nejčastěji 

matce. Je proto velice důleţité, aby přijímal 

dítě takové, jaké je, dával mu toto přijetí naje-

vo a zároveň mu dodával jistotu svým stabil-

ním přístupem. Pokud toto rodič dítěti v raném 

dětství neposkytne, je zaseté semínko, které 

můţe v budoucnu člověka řádně potrápit. Kaţ-

dé dítě má nějaké potřeby, které je třeba sytit. 

Nejsou-li tyto potřeby naplňovány nebo jsou 

naopak přesyceny, člověk to v budoucím ţivo-

tě nikdy zcela nedosytí nebo naopak neumí 

kompenzovat. Z toho pak pramení potíţe lidí 

se sebedůvěrou.“ 

Hodně rodičů je dnes ambiciózních, tlačí na 

výkon dítěte. Vytrácí se schopnost radovat se 

jen z toho, ţe jsme spolu. Přijímat dítě ne pro-

to, ţe má samé jedničky nebo se mu povedla 

písemka. Ale proto, ţe je to moje dítě a mám 

ho rád. Lidé neustále hledají aktivity, které by 

podnikali, přitom děti milují být s rodiči doma, 

cítit vůni buchet, být jen tak spolu pohromadě. 

„Co také lidem mnohdy chybí, jsou kořeny. 

Pro všechny je důleţité někam patřit, někam se 

vracet. Ovšem v důsledku stále početnějších 

rozvodů a rozchodů partnerů dochází ke ztrátě 

této základní jistoty a k vykořeněnosti,“ zdů-

razňuje psycholoţka. „V současnosti se více 

lidí z lásky rozvádí, neţ bere.“  

Člověk ale nemůţe strávit ţivot tím, ţe se 

ještě ve čtyřiceti bude vymlouvat na to, co mu 

rodiče „provedli“ v pěti letech. Za kvalitu 

vlastního ţivota je zodpovědný kaţdý sám. 

Práce na vlastní harmonii a sebedůvěře je 

dlouhodobá, ale smysluplná.  

Co lidé tedy potřebují ke štěstí a rovnováze? 

„Prvotní věcí je rozvíjení své vlastní sebeúcty, 

rozvíjení schopnosti harmonického a láskypl-

ného souţití a lidskosti. Jen člověk, který má 

vlastní sebeúctu, dokáţe mít rád, dokáţe 

s pokorou přijímat ţivot, uznávat etické a mo-

rální hodnoty, dokáţe být dobrým partnerem, 

dokáţe si váţit ţivota a s úctou přijímat vše, 

co mu Země nabízí. Lidé, kteří cítí a znají 

svou vlastní hodnotu, se málokdy dostanou do 

terapie, nestaví úsudek o sobě na základě hod-

nocení druhých. Od malička jsme zvyklí, ţe 

nás hodnotí rodiče, učitelé nebo jiné autori-

ty…, ţe dobří jsme jen tehdy, splňujeme-li 

nějaké podmínky. Není divu, ţe lidé podléhají 

reklamám, které tvrdí, co dělat, abychom byli 

dobří, abychom byli šťastní. Přitom opak je 

pravdou, v důsledku účinků reklamy se stává-

me nešťastnými, stále nám něco chybí. Neudi-

vuje rovněţ, ţe mladí lidé se bouří proti zave-

deným pořádkům, přestávají se cítit dobře. Oni 

hledají cestu a na nás dospělých je jim tu 

správnou cestu ukázat, rozvíjet v nich objevu-

jící se poupata lidskosti a rozumnosti, a to 

respektujícím a nedirektivním přístupem,“ 

uzavírá psycholoţka Inka Koutná. 
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„Duše je nezničitelná. A každé tělo dostává 

duši… totiž ve skutečnosti každá duše dostává 

tělo, aby se mohla vzdělávat a růst. To je její 

úkol,“ začíná paní Alena Koudelková, která se 

už mnoho let zabývá prací s energiemi, roz-

pouštěním bloků a harmonizací lidí, kteří ji 

vyhledají. „V těle z masa a kostí poznává duše 

pomocí smyslů světské radosti. Je-li pak člo-

věk laskavý, milující a ctnostný, vzdělává se a 

učí, může duše růst. Tělo by pro ni mělo být 

chrámem. Pokud z něj však učiníme spíš věze-

ní (drogy, promiskuita atd.), má touhu z něj 

odejít. Neboť ví, že v takovém těle růst nemů-

že. Ostatně duše se nevzdělává jen v těle, ale i 

na jiných úrovních a v jiných světech, kde se 

připravuje na další inkarnaci.“ 

Reinkarnace neboli znovuvtělení je zákon 

putování duše, která opětovným vtělováním na 

Zemi postupně nabývá zkušeností a vědomostí 

vedoucích k jejímu rozvoji, k nejvyšším kvali-

tám. Ne každý v životních zkouškách obstojí. 

Dopustí-li se člověk chyby, musí ji napravit 

teď nebo v některém z dalších životů. To je 

zákon karmy. Byly doby, kdy byl pobyt          

v jednom těle mnohem delší než v současnosti 

a duše tak měla delší čas pro svůj rozvoj. Teh-

dy dokázal člověk využívat i svůj šestý smysl, 

jasnozřivost a mimosmyslové vnímání. Duše 

mohla vystoupit z těla i v bdělém stavu. Dnes 

se tak děje především ve spánku, kdy duše pro 

naši spící schránku čerpá energii k další exis-

tenci.  

Jak tedy správně vystavět náš jeden vědomý 

lidský život? „Pokud člověk žije čestně, kulti-

vuje se, vzdělává…, dosáhne úrovně, kdy už si 

zaslouží novou informaci, která ho posune dál,  

umožní mu pochopit, proč je na světě, a začne 

se naplňovat jeho poslání. My tomu říkáme 

dobrá náhoda. Pokud člověk neudělá nějakou 

podstatnou chybu, budou se ty dobré náhody 

kumulovat a on poroste a poroste. Protože 

život člověka je cesta, na které jsou křižovat-

ky. Úkolu, který nás tam čeká, se můžeme 

zhostit úspěšně a o to lépe se nám jde k cíli. 

Nebo ho vyřešíme špatně, ovlivní nás třeba 

strach, touha po moci, naše manipulace. O to 

je cesta delší. 

Přicházejí ke mně lidé, kteří nevědí, jak 

vyřešit svůj problém. Často se stane, že já si   

v nich přečtu, co mají udělat, protože vidím, 

jaká je jejich cesta. Řeknu jim to. Ale protože 

nejsou připraveni, nejsou ještě na té úrovni, 

můžou mě slyšet třeba pětkrát, ale neudělají 

to. Proto pracuji s člověkem, dodávám mu 

energii… Já zaseju. Problém může být vyřešen 

hned nebo až za půl roku, až je člověk připra-

ven. V tu chvíli cítí blaho, je mu nádherně na 

světě, začne se mu dařit. Říká: Najednou vím 

kam patřím a kudy jít. Přicházejí mi všechny 

věci do ruky a já je můžu používat. Teď ko-

nečně chápu, co jste tím myslela. Je úžasné, že 

když člověk splní daný úkol, ty dary přijdou.“ 

Také paní Koudelková se před časem na 

takové křižovatce ocitla. „Já vím, co je být 

osvícená,“ říká. „Trvalo to půl roku. V té době 

jsem všechno věděla, všechno pro mě bylo 

řešitelné. Je to úžasný pocit. Zvláštní sloup 

blaženosti, který člověkem prostupuje, a on ví, 

že je pod ochranou, ničeho se nebojí. Od té 

doby, co jsem se rozhodla a záměrně o něj 

přišla, ho chci zpátky. Nebylo ale možné žít     

v osvícení a pracovat s lidmi, kteří za mnou 

přicházeli se svými starostmi. Byla jsem na 

jiné úrovni a oni měli pocit, že je nechápu, že 

jim nedokážu pomoct. Od dětství vím, že moje 

poslání je pomáhat lidem, zbavovat je strachu 

a bolesti a ukazovat jim cestu. Dostala jsem 

dar, který musím využívat, a kdybych to nedě-

lala, uškodila bych i sama sobě.“ 

Čím člověk sám sobě nejvíc ubližuje? Když 

pomineme všechny zřejmé emoce, jakými jsou 

závist či nenávist, jsou to hlavně strach, obavy, 

smutek. „Dokonce i soucit je špatná emoce, 

protože když věřím, že všechno je, jak má být, 

nemůžu mít soucit. Nemůžu oplakávat mrtvé, 

protože vím, že teď je jim líp, než jim bylo     

v těle. A manipulace je velice špatná. Už vnu-

cování svého názoru jinému je manipulace.“ 

Jak se tedy zbavit strachu, aby se člověk 

konečně mohl osvobodit, rozletět? „Tím, že si 

dovolím mít tu víru,“ říká A. Koudelková. 

„Řeknu si: Věci jsou tak, jak mají být; a při-

jmu to. Ve chvíli, kdy tu skutečnost přijmu, 

začne se vytrácet. Realita se mění.“  

Zbývá dodat, jaký má vše, co se děje, smysl. 

(Mimochodem, to snad jen v tomto těle se 

ptáme po smyslu.) „Až v nás duše dojdou 

dokonalosti, až budeme ve svém jednání i 

myšlení čestní, rovní a pravdiví, mohou se stát 

duše zase celkem a rovnat se Bohu. Tam už 

neexistuje čas ani prostor, tam už se jenom je. 

A toho máme dosáhnout.“ 

Hovor čtvrtý, s duchovní léčitelkou 

Hovor třetí, s farářkou 

Nelze vysvětlit, co je Bůh, tak jako nelze 

vysvětlit, co je láska. K obojímu je třeba vlast-

ní zkušenosti, prožitku, jinak pro člověka tyto 

pojmy zůstanou jen prázdným shlukem pís-

men. Přesto je tušení či předpoklad něčeho 

vyššího v našich životech staré jako lidstvo. 

„Jsem přesvědčený o tom, že ateismus jako 

takový není. Řada lidí neřekne, že věří v Boha, 

ale že věří v něco. Každý do jisté míry cítí, že 

je tu znatelná přítomnost něčeho, co nás přesa-

huje,“ říká Vlastimír Haltof, s nímž a s jehož 

ženou, farářkou církve čsl. husitské Lucií Hal-

tofovou, jsem vedla rozhovor o duši. 

„Víra je to, na čem stojí můj život,“ říká ona. 

„Není to v tom, že je člověk příkladný, doko-

nalý, že žije podle všech požadavků Písma. 

Jde spíš o vnitřní přesvědčení, důvěru v Boha. 

Bez víry by můj život postrádal smysl. Samo-

zřejmě jsou dílčí smysly života – vychovávat 

dítě, pracovat… Ale děti jednou odejdou, prá-

ce skončí a najednou člověk zůstává otřesen 

na konci a smysl, který měl, se ztratí. Jsem 

přesvědčená, že Bůh je ten nejvyšší smysl, 

který vnáší do života člověka úkoly i dary. A 

neznamená to, že člověk si jen myslí, že něco 

existuje, ale že s Bohem komunikuje.“ 

Jak může k takové komunikaci docházet? 

Jak dostat odpověď na otázku, kterou si dlou-

ho kladu, co s problémem, který mě trápí? 

Odpověď může přijít skrze situaci, kterou 

prožijeme, skrze lidi, kteří přijdou a nevědom-

ky nám ji dají svými slovy. Skrze řádky, které 

jsme přečetli a v nichž nacházíme řešení. 

„Niterná komunikace ale často probíhá také 

ve formě meditace, modlitby. Lidé často mod-

litbou nazývají odříkávání naučených slov, to 

ale modlitba není. Je to vroucný, osobní roz-

hovor s Bohem, kterému se člověk musí učit. 

Řada lidí si myslí, že když se pomodlí, a Bůh 

nesplní to, co chtějí, tak že Bůh není. Člověk 

jej chápe jako plnitele přání. Bůh je ale také 

tvůrcem mravního zákona, který máme vepsa-

ný v srdci jako svědomí. Když si přejeme 

něco, co je v rozporu s tímto zákonem, nemů-

žeme čekat, že nám to Bůh dá. Často je třeba  

v životě projít různými zkouškami a těžkost-

mi, než člověk pochopí, co je to modlitba a za 

co se modlit,“ vysvětluje V. Haltof. 

Zastavme se na chvíli a položme si otázku, 

jak vlastně člověk objeví existenci Boha (a 

nemusí to být nutně Bůh v křesťanském poje-

tí). Přirozeně je tu přítomná často i netušená 

touha duše po něčem vyšším, po smyslu, jejíž 

velikost si člověk v plném rozsahu uvědomí, 

teprve až svou cestu najde a ohlédne se zpát-

ky. „Přesvědčení o tom, že Bůh je, pro mě 

vyrostlo z obrovského hledání. V dětství jsem 

bojovala s vážnou nemocí a člověk tak dřív 

dozraje k existenciálním otázkám – jaké to je, 

když umře, co bude po smrti. Hledání pravdy 

o světě mě dovedlo k tomu, že svět nemohl 

vzniknout náhodou,“ popisuje L. Haltofová a 

dodává: „Samozřejmě jsou momenty, kdy víra 

člověka prochází krizí, i víra faráře. Bohu se 

často vytýká, že se něco stalo. Snažím se žít 

poctivě, chodím do práce, nešidím, snažím se 

mít dobré vztahy…, a přesto jsem vážně one-

mocněl. Každý má tendenci to Bohu zazlívat. I 

Kristus, když umíral na kříži, řekl: Bože, proč 

jsi mě opustil. Ten, který vzal na sebe lidství, 

se podobá člověku i v tomto. Ve skutečnosti 

naše výtka Bohu odráží to, že nemůžeme uká-

zat na viníka. Říkáme – kdyby Bůh byl, tak by 

nedopustil válku. Ale tu přece nevymyslel 

Bůh. Válka je projevem negativní lidské vůle.  

Neštěstí přicházejí, ale mnohdy jsou vyústě-

ním událostí, které se staly předtím. Proto je  

důležité, abychom všichni převzali svou odpo-

vědnost. Odpovědnost za stav světa i za lidi    

v něm. Potom ubyde těch bolestných proč.“ 

Pro člověka v krizi je důležité mít někoho, 

kdo mu naslouchá, přijímá ho, aniž by ho sou-

dil. Takovým člověkem může být i kněz. „Já 

nenajdu smysl krize druhého,“ upozorňuje L. 

Haltofová. „To je osobní úkol toho člověka. 

Ale mohu ho v tom hledání doprovázet. I zlé 

věci mívají smysl, který člověk nahlédne mno-

hem později. V životě se nám dějí proto, aby-

chom rostli. To, jak je zpracujeme, se pak 

odrazí na naší osobnosti i dalším životě. Kaž-

dopádně vědomí smyslu nám umožňuje nepro-

žívat situaci jako neštěstí. Prožívání štěstí není 

závislé na zdravotním stavu ani hmotném 

zabezpečení. Způsobuje ho něco vyššího. Tře-

ba vztahy jsou to vyšší,“ říká Lucie Haltofová. 

Možná je pro vás slovo víra prázdný pojem. 

A přece – nenapadlo vás někdy při prožitku 

úplného štěstí, že právě v tuto chvíli toužíte 

někomu poděkovat? 
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LIDÉ VÍTKOVSKA 

fotovýstava doc. Jindřicha Štreita 

8.–29. 2., Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8-15, ST 8-17, 

PÁ, SO 10-13 hod. 

vernisáž: úterý 7. 2. 2012 v 17 hod., hudební doprovod STŘEMKOŠ 
 
ETC & VLADIMÍR MIŠÍK + IVAN HLAS TRIO 

čtvrtek 9. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné 200 Kč,  

na místě +50 Kč 

ojedinělé turné dvou osobitých písničkářů s kapelou 
 
KONCERT V KOSTELE SV. MARKA 

neděle 12. 2., kostel sv. Marka v Litovli, 13 hod., vstupné 100 Kč,       

na místě +50 Kč 

Celebration Jazz Mass v podání pěveckých sborů PALORA GJO    

Litovel, KOS Litomyšl, GYBON Hradec Králové, JITRO Hradec Krá-

lové a dalších, uslyšíte více než sto zpěváků za doprovodu Big bandu 

Chrudim, řídí Milan Motl 
 
O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU  

neděle 12. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 15 hod.,  

vstupné: v předprodeji 40 Kč, na místě +50 Kč 

nedělní pohádka pro celou rodinu 
 

DOMINIKA HOŠKOVÁ A JIŘÍ HOŠEK 
úterý 14. 2., Koncertní sál MK Litovel, 19.30 hod., vstupné: 80 Kč 

violoncellový koncert v rámci KPH 

XXVI. HANÁCKÉ BÁL 

sobota 18. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 20 hod.,  

vstupné: v předprodeji 120 Kč, na místě +50 Kč  

hrají: taneční skupina FANTASTIC BAND (Velký sál), HANÁCKÁ 

MOZÊKA (Malý sál) 

vystoupí: folklorní soubor HANAČKA  
 
NAHRAJ SI SVŮJ SONG 

středa 22. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 8.15 hod., vstupné: 40 Kč  

hudební pořad pro II. stupeň ZŠ a SŠ, včetně veřejnosti 
 
PÍSNIČKY A JEJICH ÚKOLY 

středa 22. 2., Velký sál Záložny v Litovli, 10 hod., vstupné: 40 Kč  

hudební pořad pro MŠ a I. stupeň ZŠ, včetně veřejnosti 
 
LATINO PÁRTY PRO ŽENY pro začátečnice i pokročilé  

(každé pondělí od 27. února, info v kanceláři MK, paní Nepustilová)  
 
PŘIPRAVUJEME 

KLÁRA A BÁRA (divadelní komedie), MARTIN KASÍK (klavírní 

recitál) 
 
Předprodej:   

Městský klub Litovel, nám. Př. Otakara 753, Litovel, tel.: 585 341 

633, e-mail: nepustilova@mklitovel.cz, TIC (agentura Bavi) Litovel, 

nám. Př. Otakara 754, tel.: 585 342 300, e-mail: info@bavi.cz 
 
Info: www.mklitovel.cz, www.mestolitovel.cz. Změna programu vyhrazena.  

Výstava sovineckého fotografa J. Štreita Lidé Vítkovska 

Výstava padesáti velkoformátových černobílých fotografií zachycují-

cích život na Vítkovsku (Vítkov, okres Opava). Autorem fotografií je 

doc. Jindřich Štreit. 

Jindřich Štreit se narodil ve Vsetíně na Valašsku. Ještě v dětství se 

s rodiči a sourozenci přestěhoval do podhůří Jeseníků. Vystudoval gym-

názium v Rýmařově a Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého 

v Olomouci, obor výtvarná výchova.  

Začínal jako učitel, později se stal ředitelem na základní škole.          

V dalším období vedl galerii v Sovinci a Bruntále. Blízce spolupracuje 

s progresivními umělci v Praze, Brně, Bratislavě a v dalších kulturních 

centrech České republiky i v zahraničí. 

První impulz k fotografování získal od otce, v době studií jej pak 

podporoval prof. Jan Bukovjan. Účastnil se fakultních výstav a studium 

ukončil první samostatnou výstavou. Věnuje se především zobrazování 

vesnického života, soustředí se na portrét a romskou tematiku. Absolvo-

val Školu výtvarné fotografie. Jako jediný fotograf se zúčastnil nepovo-

lené výstavy neoficiálních výtvarných umělců na tenisových kurtech 

v Praze, na základě které byl odsouzen k trestu odnětí svobody. Bylo 

mu zabaveno veškeré fotografické vybavení a udělen zákaz činnosti. 

V dějinách fotografie je tento případ pravděpodobně unikátní.  

Po roce 1989 se stal samostatným fotografem. V současnosti vyučuje 

na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slez-

ské univerzity v Opavě. Na Filmové a televizní fakultě Akademie 

múzických umění v Praze se stal docentem pro obor fotografie a získal 

profesuru na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Pracuje na 

dokumentárních projektech po celém světě a zaměřuje se především na 

lidi a jejich prostředí. Připravil více než 900 autorských výstav a mnoha 

kolektivních se zúčastnil. Vydal 28 knih, je zastoupen v nejvýznamněj-

ších sbírkách a bylo o něm natočeno několik filmů.   

Vernisáž výstavy, kterou krátce představí sám starosta města Vítkova, 

se uskuteční ve středu 8. února v 17 hodin ve Výstavní síni MK Litovel. 

O hudební doprovod se postará kapela Střemkoš.           MK 

ETC & V. Mišík + Ivan Hlas trio 

Vladimír Mišík (foto) je jednou z nejvýraznějších osobností české 

populární hudby již od 60. let 20. století. Rockový zpěvák, skladatel a 

textař je spoluzakladatelem jedné z nejslavnějších kapel 60. let Mata-

dors a členem Flamenga, s nímž natočil nesmrtelné album Kuře v ho-

dinkách na texty Josefa Kainara. Muzikanti pod značkou ETC začali 

vystupovat v roce 1974 a přes mnohé 

personální změny a dvouletý zákaz čin-

nosti v 80. letech koncertují dodnes. 

Aktuální sestava ETC: Vladimír Mišík 

– kytara, zpěv, Pavel Skála – kytara, zpěv, 

Petr Kulich Pokorný – kytara, Jiří Veselý 

– basa, harmonika, Jiří Zelenka – bicí, 

zpěv, Vladimír Pavlíček – housle. Mnohé Mišíkovy písně, často na 

texty českých básníků (V. Hrabě, J. Kainar, J. Dědeček aj.), doslova 

zlidověly a jsou ozdobou kytarových večírků několika generací. 

Ivan Hlas je známý český písničkář a hudebník, který se proslavil 

především písněmi k filmu Šakalí léta, za něž v roce 1993 obdržel 

Českého lva za nejlepší hudbu. Hrál v mnoha kapelách. Složil písně 

k několika filmům i pohádce. Získal řadu ocenění nejen za hudbu, ale i 

za zpěváka roku nebo hudební počin roku. Od roku 2006 vystupuje 

převážně v komorní sestavě Ivan Hlas Trio (Norbi Kovács - akustická 

kytara, Jaroslav Olin Nejezchleba - violoncello, Ivan Hlas - akustická 

kytara).               MK 

Dominika a Jiří Hoškovi 

Violoncellistka Dominika Hošková svou interpretační vyspělost 

potvrdila již v šestnácti letech. Úspěšně se zúčastnila řady violoncello-

vých soutěží jako např. Pražské jaro 2000, kde se stala nejmladší čes-

kou účastnicí. Jako jediná pražská violoncellistka se zúčastnila Mezi-

národní violoncellové soutěže Davida Poppera v Budapešti. Sólově 

koncertovala např. s Pražskou komorní filharmonií, Plzeňskou filhar-

monií, Virtuosi Pragenses i v České televizi. Stala se absolutní ví-

tězkou mezinárodní všeoborové soutěže The string competition in 

memory of David Gritz v Jeruzalémě. Pražskému publiku se představi-

la mj. uvedením Dvořákova violoncellového koncertu h moll ve Sme-

tanově síni Obecního domu v Praze v cyklu abonentních koncertů 

Symfonického orchestru hl. m. Prahy. Byla oceněna medailí Senátu  

ČR za šíření dobrého jména a tradice české kultury v Izraeli. 

Jiří Hošek je pokládán za jednu z nejvýraznějších postav interpretač-

ního umění současnosti. Zúčastnil se deseti mezinárodních soutěží, 

v nichž byl oceněn mj. jako finalista Casalsovy soutěže v Budapešti. 

Stal se laureátem Mezinárodní violoncellové soutěže Pražského jara. 

Je mnohostranným hudebníkem, byl koncertním mistrem Symfonické-

ho orchestru Českého rozhlasu, hrál ve filmových rolích, komponoval 

scénickou hudbu pro divadlo, ale vyvíjí i bohaté aktivity v žánrech 

populární hudby. Je docentem Hudební fakulty AMU v Praze. Jako 

jediný violoncellista reprezentoval českou violoncellovou školu na 

Pražském jaru 2002.              MK 

  

mailto:nepustilova@mklitovel.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1i
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADsni%C4%8Dk%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0akal%C3%AD_l%C3%A9ta
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_lev_1993
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2. 2. Tvořivé odpoledne – výroba svíček 

Vyrobíme si dva druhy svíček, litou a máčenou, případně si je na po-

vrchu dozdobíme. Cena tvoření je 50 Kč. Začínáme v 17 hodin. 

 Jana Čekelová 
 
3. 2. Den otevřených dveří Minizoo o pololetních prázdninách 

Od 9 hodin v DDM v Komenského ulici. Přijďte navštívit naše zvířátka 

a prožít s námi příjemné dopoledne!     Ing. Pavel Sova 
 
3. 2. Pololetní radovánky s DDM 

Zveme všechny děti ve věku 6-12 let do prostor DDM v Komenského 

ulici, kde pro vás máme od 9 do 14 hod. připravený bohatý program. 

Vyrobíme si nějakou drobnost pro radost, navštívíme Minizoo, zahraje-

me si hry atd. Zájemci, hlaste se nejpozději do středy 1. února v DDM,  

a to osobně nebo na tel. 775 550 960 či 585 342 448. Cena 40 Kč/dítě. 

Dětem nachystejte větší svačinu.         Šárka Grunová, DiS. 
 

3. 2. Páteční prázdninová otvíračka v Klubu mladých 

Otevřeno bude od 11 do 16 hod.      Michaela Škulavíková 
 
4. 2. Dívka roku ČR, základní kolo Litovel.  

Ve Velkém sále Záložny Litovel. Začátek ve 14 hod.  

Hedvika Weberová, DiS. 
 
16. 2. Tvořivé odpoledne – leptání skla 

Přineste si skleněné předměty, které si chcete ozdobit touto technikou. 

Cena tvoření 60 Kč. Začátek v 17 hodin.     Jana Čekelová 
 
23. 2. Recitační soutěž pro školy 

Uskuteční se na Staroměstském náměstí ve 13 hod.    Jana Čekelová 
 
Na jarní prázdniny připravujeme: 

4.–9. 3. Zimní tábor „Lyžování v Peci pod Sněžkou“ 

Hedvika Weberová, DiS. 

MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA 

Akce v měsíci únoru 
 
  5. 2. MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI  

 – sál Nasobůrky, od 14 hodin 

  7. 2. S RYBIČKOU O RYBÁCH 

  – přednáška od 10 hod., 2. patro MC 

21. 2. MASOPUST V MC  

 – zábavné dopoledne v MC od 9 hodin 

 

Bližší informace k programům vám podáme v MC Rybička. 

V MC stále pokračuje projekt MÁMY PRO MÁMY, 

do kterého je možné se zapojit pletením oblečení pro 

děti na oddělení předčasně narozených dětí ve FN v Olomouci. Vlna, 

návody i velikosti jsou k dostání v MC. 
 
Kontakty:  

Animátorka MC Jarmila Dospivová 

   tel. 739 246 016, mcrybickalitovel@seznam.cz 

Vedoucí střediska Charity Litovel  Ing. Ludmila Zavadilová 

     tel.: 736 750 222 

 

Historie je učitelkou života 

První setkání mladých globalistů se uskutečnilo v litovelském muzeu. 

Přišli. Na minutu přesně. Vedoucí muzea, Mgr. Zdeňka Frištenská, 

srdečně přivítala účastníky, organizátory i zvlášť milého hosta – dlou-

holetého starostu a člena Rady Města Litovel, MVDr. Vojtěcha Grézla. 

Pečlivě připraveného programu se ujal Mgr. Robert Najman. Informo-

val nás o historii muzejnictví, provedl nás oběma výstavními místnost-

mi. Poté pozval účastníky před promítací plátno. V přednášce formou 

rozhovoru před námi rozvinul osudy obyvatel našeho domova od nej-

starších dob do současnosti. Dozvěděli jsme se o povýšení Litovle na 

královské město, správě města německou většinou i o zvolení prvního 

českého starosty Vácslava Sochy. Jím začala úspěšná kapitola rozvoje 

moderní Litovle. Tento starosta sám dal příklad občanské solidarity, mj.  

tím, že nechal vybudovat z vlastních prostředků útulek pro opuštěné 

děti. V této době byla také zahájena výstavba reálky (dnešní Gymnázi-

um Jana Opletala), architektonického díla, které je stále naší pýchou a 

chloubou. I v období 1. československé republiky Litovelané s velkou 

ctí obstáli. Rozvíjeli průmyslový charakter města a s příkladnou oběta-

vostí všech vrstev obyvatelstva vybudovali v těžké době hospodářské 

krize areál sokolovny. Ten spolu s gymnáziem a hladinou rybníka 

v parku tvoří jednu z nejkrásnějších scenérií Litovle. Naši předkové 

nikdy neskládali před obtížemi ruce v klín. To ocenil při návštěvě naše-

ho města prezident Masaryk. Ani současný prezident při cestě republi-

kou nevynechal Litovel… 

Mladí globalisté, zástupci 8. a 9. tříd všech litovelských škol, vstřebá-

vali důkazy, že historie jejich domova si zaslouží úcty. Je pramenem, 

z něhož mohou čerpat odvahu, čelit výzvě současné doby, doby      

GLOBALIZACE. Zatím zdolali první „překážku“, svou pohodlnost. Po 

pěti či šesti hodinách vyučování, ve svém volném čase, vydrželi pozor-

ně sledovat dvouhodinový výklad. 

Příště se sejdeme v čistírně odpadních vod, v moderní městské orga-

nizaci Čerlince, která pečuje o bezchybné dodávání pitné i čištění od-

padní vody. A VODA, základní potřeba všeho živého, začíná být váž-

ným globálním problémem. 

organizátoři 

Ve čtvrtek 2. února od 17 hodin se ve výstavních sálech litovelského 

muzea uskuteční Shromáždění členů Muzejní společnosti Litovelska 

(MSL). Na úvod starosta obce Haňovice Arnošt Vogel promluví o his-

torii obce u příležitosti aktuální muzejní výstavy Haňovice – obec Mi-

kroregionu Litovelsko. Svůj výklad doplní o prezentaci fotografií 

z obce. Součástí bude i komentovaná prohlídka aktuální výstavy. MSL 

zve stávající členy, budoucí členy i celou širokou veřejnost k návštěvě 

muzea i k vyslechnutí zhodnocení činnosti společnosti v roce 2011 a 

plánů na rok 2012.  

Na úterý 21. února na 17 hodin jsme do výstavního sálu muzea 

pozvali předsedu esperantské sekce Vlastivědné společnosti muzejní 

Olomouc Jana Dudu. Bude povídat o historii esperanta, o oslavách 100 

let esperanta v Olomouci v loňském roce, přiveze s sebou nějaké knihy 

na malou výstavku a hlavně - představí nám nejrozšířenější mezinárod-

ní jazyk. Máme se nač těšit.              výbor MSL 

Plány muzejní společnosti na únor 

Neplač, že zapadlo slunce, nebo ti slzy zabrání uvidět hvězdy. 
 

Albert Einstein 

http://www.ddmlitovel.cz/pec2012.pdf
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Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace 
 

vyhlašuje 

13. - 29. 2. 2012 
 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH 

ŠKOL 
Gemerská a Kollárova 

od následujícího školního roku 2012/2013.  
 

O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne 

ředitelka školy ve správním řízení do konce měsíce března 2012 na 

základě v termínu přijatých přihlášek. 

 

Do mateřských škol budou děti přijímány podle těchto kritérií: 

1. děti v posledním roce před nástupem do ZŠ a děti s odkladem 

    školní docházky 

2. děti od 3 let zaměstnaných zákonných zástupců nebo samoživitele 

3. děti s pravidelnou celodenní docházkou 

4. děti, které mají v MŠ sourozence 

5. děti s trvalým bydlištěm mimo Litovel nebo spádové obce 

    zaměstnaných zákonných zástupců nebo samoživitele 

6. děti s polodenní docházkou, pokud nebude naplněna kapacita 

    školy 

Irena Blektová, ředitelka školy 

Zdeňka Kolářová - 33. v republice! 

Neuvěřitelný úspěch si 28. 11. 2011 připsala do své sbírky ZŠ Jung-

mannova. Naše žákyně Zdeňka Kolářová totiž v celorepublikovém 

kole Logické olympiády obsadila ve své kategorii (žáci 2. stupně ZŠ a 

odpovídajících ročníků gymnázia) 33. příčku. Je to skutečně famózní, 

protože v této kategorii soutěžilo celkově několik tisíc dětí. 

Zdeňce k této veleúspěšné reprezentaci naší školy a také města co 

nejsrdečněji gratulujeme a doufáme, že bude i nadále získávat další  

úspěchy jak pro naši školu, tak i pro nás – Litoveláky. 

 

Mikulášské psaní v Zavu 2011 

Týden po úspěchu Zdeňky Kolářové v Logické olympiádě jsme moh-

li být hrdí na další úspěšnou reprezentaci.  

Tentokrát se o ni postarali žáci Adam Huličný z 9. A a Dominik Rů-

žička z 8. B. Na uničovské obchodní akademii obsadili v soutěži          

s názvem Mikulášské psaní v Zavu 1. a 2. místo. Možná se ptáte, co to 

vlastně je Zav. Jde o program s výukou psaní všemi deseti prsty bez 

koukání na klávesnici. Ve slušné konkurenci získali v tomto umění 

zlatou Adam a stříbrnou Dominik.  

Těchto úspěchů si velice vážíme a oběma chlapcům přejeme další 

úspěchy.             Petr Komárek, 8. B 

Úspěchy žáků z Jungmanky 

Úplnou náhodou jsem se dověděla o tom, že litovelská Palora bude 

17. listopadu zpívat v Praze, a protože tam už nějakou dobu bydlím, 

potěšilo mě, že uvidím a uslyším rodáky z Litovle.  

Vystoupení připravilo společnými silami několik studentských sborů 

z různých koutů naší republiky. Původně se mělo zpívat před budovou 

ČVUT, ale vzhledem ke špatnému počasí se koncert přesunul do koste-

la sv. Vojtěcha v Dejvicích. Kostel byl plný k prasknutí, atmosféra 

úžasná. Na improvizované pódium nastoupilo více než 200 zpěváků, 

sólisté, doprovodný žákovský band ze ZUŠ Chrudim i samotný autor 

skladby Karel Růžička. Na programu byla jeho Celebration Jazz Mass. 

Ti, kteří mají jazz rádi, si přišli na své. 

Musím říct, že jsem byla pyšná na to, že jsem z Litovle, protože 

studenti z Palory důstojně reprezentovali naše město a stali se jedněmi 

z těch, kteří připravili neopakovatelnou atmosféru při oslavách Dne 

studentstva v Praze. Obdivovala jsem je, protože vím, že vstávali velmi 

brzy ráno, aby stihli generální zkoušku, a po koncertě už zase spěchali 

na vlak, aby se dostali zpět na Moravu. Nejen oni, ale i paní profesorka 

Marcela Barvířová si zaslouží obdiv a podporu ve své práci. 

Touto cestou všem zpěvákům děkuji a přeji jim další úspěchy, aby 

vydrželi ve svém úsilí, i když to někdy není jednoduché, a těším se na 

další setkání v Praze nebo někde jinde. 

Zuzana Kreuzziegerová 

CELEBRATION JAZZ MASS  
 

na cestě po republice zavítá v neděli 12. 2. 2012  
i do Litovle a Olomouce 

 
PS PALORA GJO Litovel ve spolupráci s MK Litovel 

zve všechny své posluchače na velké koncertní     
provedení skladby světově uznávaného českého jazzmana, 

pianisty a skladatele Karla Růžičky v rámci celorepublikového 
projektu vybraných středoškolských pěveckých sborů. 

Zpívají pěvecké sbory PALORA GJO Litovel, KOS Litomyšl, 
GYBON Hradec Králové, JITRO Hradec Králové 

a další. Uslyšíte více než sto zpěváků za        
doprovodu Big bandu Chrudim. Řídí Milan Motl. 

 

LITOVEL    12. 2. 2012    OLOMOUC 
 

Litovel, kostel svatého Marka ve 13 hodin  
předprodej vstupenek: MK Litovel, BAVI  

Olomouc, Reduta v 19 hodin 
předprodej vstupenek: knihkupectví TYCHO 

Palora v Praze 

Vánoční překvapení v družině 

Před Vánoci se jistě všechny děti těší na dárky pod stromečkem. Děti 

z naší družiny však dostaly nadílku již před vánočními prázdninami. 

V družině je po předchozí domluvě navštívil majitel firmy ROOT IT 

PROFESSIONAL TEAM pan Lubomír Coufal z Litovle (jde o firmu 

zabývající se servisem a prodejem výpočetní techniky). V dohodnutou 

dobu pan Coufal přišel a držel v ruce velký balík. Všichni jsme byli 

napnuti, co to bude. Když balík rozbalil, zjistili jsme, že je v něm ukry-

tý obrovský stolní hokej. Úžasné! To ještě nemáme! A protože děti 

chtěly hned hrát, pana Coufala tak rychle nepustily. Pomohl dětem 

hokej sestavit a mohlo se hrát. To byla paráda! Dostali jsme ještě počí-

tačové hry, které děti určitě vyzkouší. Byl to výborný nápad, za který 

moc děkujeme. 

Alena Albrechtová, vedoucí družiny 

Základní škola a mateřská škola Nasobůrky  
vyhlašuje 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

Zápis dětí do MŠ bude probíhat od 1. 2. 2012 do 17. 2. 2012, každý 
den v době: 6.30–8.30 a 12.00–14.30 hod., a to přímo v mateřské 
škole Nasobůrky. 
Zápis bude proveden na formuláři, který rodiče obdrží přímo 
v mateřské škole, a zde jej rovněž do 17. února 2012 odevzdají. 
Děti navštěvující poslední ročník MŠ mohou mj. docházet do krouž-
ků, které organizuje škola (anglický, počítačový, výtvarný, pohybo-
vé hry a přírodovědný).  

www.zsamsnasoburky.webgarden.cz 

http://www.zsamsnasoburky.webgarden.cz/
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STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LITOVEL  

Komenského 677  

e-mail: sekretariat@soslitovel.cz 

www.soslitovel.cz 

Tel., fax : 585341547 

 
nabízí 

získání maturitního vysvědčení – výučního listu 
v následujících oborech: 

 
26-41- L/01   MECHANIK ELEKTROTECHNIK  
 
26-51-H/01    ELEKTRIKÁŘ  

(netbook pro výuku zdarma, stipendium) 
 
29-54-H/01    CUKRÁŘ 
(sada základního oborového vybavení v hodnotě 5 000 Kč  
zdarma) 
 
65-51 H/01    KUCHAŘ-ČÍŠNÍK pro pohostinství 
 
65-51-H/01    KUCHAŘ-ČÍŠNÍK barman 
(sada základního oborového vybavení v hodnotě 5 000 Kč  
zdarma) 
 
Možnost nástavbového studia! 
 

Přijďte se podívat na 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  

8. února 2012 (8 – 17.30 hod.) 

Gymnázium Jana Opletala Litovel 
 

Kódy oboru vzdělávání na GJO 

čtyřleté studium:  7941K/41    gymnázium 

osmileté studium: 7941K/81    gymnázium 

 

Termíny přijímacího řízení 
(denní forma vzdělávání) 

 

Podání přihlášky ředitelce SŠ nejpozději do 15. března 2012. 

(Podává zákonný zástupce, nikoli ZŠ.) 

Zápisový lístek k potvrzení úmyslu stát se žákem dané střední 

školy si žák na ZŠ vyzvedne do 15. března 2012. 

(Pokud uchazeč není žákem ZŠ, vydá jej krajský úřad.) 

Ředitelka SŠ zveřejní kritéria přijímacího řízení, rozhodnutí o 

konání zkoušky a počet přijímaných uchazečů do 31. ledna 

2012. 

Termíny konání přijímací zkoušky pro první kolo přijímacího 

řízení jsou 23. a 24. dubna 2012. 

(Stejný termín pro konání přijímací zkoušky na jiné škole, kam 

uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení náhradního 

termínu.) 

Termín pro konání dalších kol přijímacího řízení stanoví ředi-

telka školy. Bude-li se zkouška konat, tak nejdřív 14 dní po 

vyhlášení příslušného kola. 

přijímací řízení 2012 
 

Novinky v přijímacím řízení 

Uchazeč může podat 2 přihlášky pro první kolo přijímacího 

řízení. 

Přihlášky jsou připravené k vytištění na www.gjo.cz, lze také 

využít www.msmt.cz. 

Přihláška musí obsahovat podpis zákonného zástupce i žáka. 

Hodnocení uchazečů ukončí ředitel školy do 3 pracovních dnů 

po termínu přijímací zkoušky. 

Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí 

zákonný zástupce odevzdá řediteli školy zápisový lístek. Po-

kud takto neučiní, vzdává se tímto žák práva být přijat 

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. (Toto 

ustanovení neplatí v případě přijetí na základě odvolání.) 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího 

řízení lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. 

Pokud se koná zkouška (v prvním kole přijímacího řízení), 

nelze na jeden obor vzdělávání v rámci jedné školy vykonat 

zkoušku ve více termínech. 

Závěrečné vysvědčení předloží uchazeč neprodleně po jeho 

vydání, nejpozději do 3. 9. 2012. 

Změny v přijímacím řízení platí pro 4leté i 8leté studium. 
 

Průběžné informace k přijímacímu řízení  

najdete na www.gjo.cz 

Pozvánka na 
 

DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ  
v MŠ  SLAVĚTÍN 

 
spojený se ZÁPISEM do MŠ 
pro školní rok 2012-2013, 

který se koná 
 

v úterý  dne 14. 2. 2012   
v  9.00 – 15.00 hod. 

 
 

MŠ Slavětín: telefon 585 345 229, e-mail  ms.slavetin@seznam.cz,   
www.ms-slavetin.wz.cz 

 
Vezměte s sebou očkovací průkaz a rodný list dítěte a přijďte se  

nezávazně podívat do naší mateřské školy, a seznámit se tak 
s prostředím, ve kterém Vás i Vaše dítě rádi přivítáme. 

MATEŘSKÁ  ŠKOLA G. FRIŠTENSKÉHO 
 

Ředitelství  MŠ  G. Frištenského, příspěvková organizace 

  vyhlašuje v souladu s vyhláškou č.43/2006 Sb.,  

po dohodě se zřizovatelem 

 

ZÁ P I S 
 

dětí do mateřské školy od školního roku  
 

2012/2013 
 

Zápis bude probíhat v termínu 

13. 2. – 29. 2. 2012 
 

na tato pracoviště MŠ: G. Frištenského 917 

    Čihadlo 862 

    Unčovice 111 
 
Ředitelství MŠ ve správním řízení informuje rodiče o přijetí či  

nepřijetí dítěte do MŠ do konce měsíce března na základě přihlášky, 

která je k dispozici v každé z uvedených MŠ a ve které jsou uvedena  

i kritéria a podmínky přijímacího řízení. 

 provoz školy denně od 6.30 do 16 hod.; na trase Litovel-Slavětín 

děti sváží školní autobus (odjezd z Litovle v 6.45 hod., zpět domů děti 

odjíždějí autobusem ve 12.30 nebo v 16 hod.) 

 škola je ve zdravém přírodním prostředí, obklopena lesy; budova 

prošla velkou rekonstrukcí; k dispozici je hřiště a zahrada, na které 

byly k velké radosti dětí zabudovány nové moderní herní prvky 

 malý kolektiv rodinného typu; individuální přístup; možnost zařaze-

ní dětí s vadou výslovnosti do logopedického kroužku přímo ve školce 

 mnoho akcí a aktivit pro děti i rodiče (výlety, divadla, slavnosti…) 

 více se dozvíte na www.ms-slavetin.wz.cz nebo přímo v MŠ 

Co nabízí MŠ Slavětín 

mailto:sekretariat@soulitovel.cz
http://www.soulitovel.cz/
http://www.gjo.cz/
http://www.msmr.cz/
http://www.gjo.cz/
mailto:ms.slavetin@seznam.cz
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pondělí 19.00–20.00 Kondiční plavání J. Hrachovec 

úterý  16.00–17.45 
Vodníček 

pro děti od 4 do 6 roků 

Mgr. Mirka  

Gottfriedová 

úterý 17.00–17.45 
Vydrýsek 

pro děti plavce i nepl. od 4 do 8  roků 

Jiří 

Hrachovec 

úterý 18.00–18.45  
Vydrýsek 

pro děti plavce od 8 do 15 roků 

Jiří 

 Hrachovec 

úterý  19.00–20.00  AQUA AEROBIC - pro veřejnost D. Němcová 

čtvrtek 
16.00–16.30 

16.30–17.00 

Plavání rodičů s dětmi -  Ţabičky 

pro děti od 2 do 4 roků 

Mirka 

Gottfriedová 

čtvrtek 17.00–17.45 
Vydrýsek 

pro děti plavce i nepl. od 4 do 7 roků 

Jiří 

Hrachovec 

čtvrtek 18.00–18.45 
Vydrýsek 

pro děti plavce od 7 do 15 roků 

Jiří 

Hrachovec 

pátek 

  9.30–10.00 

10.00–10.30 

10.30–11.00 

Plavání rodičů s dětmi - Ţabičky 

pro děti od 2 do 4 roků 

M. Gottfriedová 

Jitka Šišmová 

Přihlásit se můţete v pokladně plaveckého bazénu nebo tel. 585 156 225, 228, 

mobil: 739 557 878, e-mail. bazen.litovel@seznam.cz. 

Plavecký bazén při ZŠ Litovel, Vítězná 1250   
 

PLAVECKÉ  KROUŽKY 

Sportovní oddíly v Litovli, část 2.: 

Oddíl stolního tenisu TJ Tatran Litovel 

Začátek novodobé éry stolního tenisu 

v Litovli se datuje ke konci 80. let, kdy se 

hrávalo pod záštitou Sokola Litovel v dnes jiţ 

neexistující herně na Pavlínce. Po zbourání 

budovy se stolní tenis přesunul na Jungmanno-

vu školu, kde fungoval jako zájmový krouţek 

vedený p. Zemanem při DDM. Následovalo 

období, kdy se bývalí členové neúspěšně po-

koušeli obnovit činnost oddílu při jednáních 

s vedením Sokola. Oddíl nově vznikl aţ v roce 

2002, díky výrazné podpoře a zájmu TJ Tatran 

Litovel, která nabídla finanční podmínky a 

zázemí odpovídající potřebám stolního tenisu. 

Okolo p. Zemana a Uvízla se sešla parta 

bývalých hráčů, kteří pomohli oddílu 

v nelehkých začátcích. V době svého vzniku 

měl oddíl 8 členů. K dnešnímu dni se rozrostl 

na 20 členů. Prvním a zároveň současným 

předsedou je Radek Uvízl. Trenéry mládeţe 

jsou pánové Zeman, Dušek a Uvízl. 

Základnu tvoří hráči od 9 do 60 let. V září 

probíhají nábory nových zájemců ve věku 8 aţ 

14 let. V průběhu roku je moţnost přijmout 

nové členy, jen pokud není naplněna kapacita 

herny. Tréninky a mistrovské zápasy se hrají 

ve velkém sále Sokolovny. Hráči trénují ve 

středu v 17–19 hod. a v pátek v 16.30–19 hod. 

Mistrovské zápasy bývají v neděli od 10 hod.  

Oddíl nyní reprezentují 2 druţstva dospě-

lých, doplněná o členy mládeţe, která hrají 

v regionálních soutěţích olomouckého okresu, 

a jednotlivci (mládeţ), kteří se rovněţ účastní 

bodovacích soutěţí v rámci našeho okresu. 

Největší úspěchy zaznamenalo v roce 2006 

druţstvo A postupem do nejvyšší soutěţe regi-

onálního přeboru. V jednotlivcích v roce 2011 

dorostenec Tomáš Vyhnálek vyhrál bodovací 

turnaj TOP 10. Je to soutěţ jednotlivců v dané 

kategorii, které se zúčastní 10 nejlépe umístě-

ných hráčů na konci sezóny. 

V listopadu pořádá oddíl v hale Sokolovny 

turnaj druţstev O pohár města Litovle, kterého 

se pravidelně zúčastňují oddíly z olomoucké-

ho, přerovského, šumperského a prostějovské-

ho regionu. Premiérový ročník v roce 2009 

vyhrál domácí celek TJ Tatran Litovel A. Od-

díl reprezentuje město Litovel i v rámci turna-

jů pořádaných oddíly z Olomouckého kraje. 

Stolní tenis je individuální sport, kde se 

uplatňují hráči nejen s fyzickou, ale hlavně 

vysokou technickou a psychologickou přípra-

vou. Prolínají se zde různé útočné a obranné 

styly zaloţené na velké rozmanitosti pouţitých 

materiálů sport. potřeb. U nás se řadí mezi 

sporty s nejširší členskou základnou. Katego-

rie seniorů má rozvětvenou strukturu, od 

okresních soutěţí aţ po extraligové. Regionál-

ní a krajské soutěţe dospělých se hrají systé-

mem čtyřčlenných druţstev. Ta celkem ode-

hrají 18 zápasů, z nichţ kaţdý hráč odehraje 

čtyři dvouhry a jednu čtyřhru. Celé utkání 

můţe skončit 10. vítězným zápasem, ale zpra-

vidla končí posledním. Mládeţnické kategorie 

se dělí na nejmladší, mladší, starší ţáky a do-

rostence. Během roku se účastní bodovacích 

turnajů ve své kategorii. Ti nejlepší reprezen-

tují oddíl na krajské či celorepublikové úrovni. 

Více informací najdete na www.ping-pong.cz.   

Cíle a vize našeho oddílu jsou skromné. 

Zachovat pro budoucí generace v Litovli stolní 

tenis a vychovat pár talentů z řad mládeţe, 

kteří by úspěšně reprezentovali oddíl a město 

Litovel.         Radek Uvízl 

Školení nových rybářů 

Český rybářský svaz, místní organizace 

Litovel (ČRS MO Litovel), sděluje všem 

zájemcům o rybaření, ţe v měsíci únoru pro-

běhne školení nových členů - nových rybářů. 

V rámci školení budou noví adepti rybář-

ského sportu seznámeni se základy ekologie a 

biologie ryb, základy rybolovných technik a 

taktéţ s nezbytným minimem související 

právní úpravy výkonu rybářského práva v ČR, 

tedy především se zákonem o rybářství a        

s jeho prováděcí vyhláškou. Školení bude 

zakončeno zkouškou, jejíţ úspěšné sloţení je 

nezbytné pro moţnost vydání státního rybář-

ského lístku a povolenky k rybolovu.  

Školení nových členů proběhne v letošním 

roce ve dnech 18. a 19. února (sobota + nedě-

le), vţdy od 8 hodin v sídle ČRS MO Litovel 

(Palackého 29, Litovel). Zkoušky jsou potom 

plánovány na sobotu 25. února, taktéţ od 8 

hod. v sídle ČRS MO Litovel. 

Přihlášku ke členství v ČRS MO Litovel je 

moţno získat buď jiţ nyní osobně v sídle MO 

Litovel (úřední hodiny viz www.crslitovel.cz 

či vývěsky naší organizace), v prodejně rybář-

ských potřeb na ulici Nasobůrské (prodejna 

bývalého nábytku), anebo prostřednictvím 

webových stránek naší organizace. Po vyplně-

ní je přihlášku nutno doručit do schránky 

v sídle ČRS MO Litovel. Přihlášení zájemci 

budou ještě v předstihu vyrozuměni o konání 

termínu školení. Ti, kdoţ do zahájení školení 

nestihnou přihlášku podat, mohou tak učinit 

přímo na místě před začátkem školení. 

O. Dočkal, P. Machala, ČRS MO Litovel 

http://www.ping-pong.cz/
http://www.crslitovel.cz/


Seznam lékařů v Litovli 

jméno lékaře  adresa  
telefonní 

číslo  

ordinační hodiny 

pondělí úterý středa čtvrtek pátek 

AKUPUNKTURA, HOMEOPATIE 

MUDr. Hana Váňová Jungmannova 732 773 450 425 8-13 11-17 8-13 vždy je třeba se objednat 

ALERGOLOGIE 

MUDr. Zuzana Fegyveresová 

MUDr. Hana Ostrčilová 
Nábřežní 970 585 150 579 8-14 16-18 8-14 16-18 8-13 8-18 dle domluvy 

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 Kříţová poliklinika 585 341 553 
7-11  

13-16.30 obj. 
7-12 

7-10.30  

12.30-14 obj. 
7-11.30 

7-10.30 

12.30-14 obj. 

MUDr. Šárka Nesetová 

Šmakalová 
poliklinika 585 341 678 

7.15-12 

13-14.30 obj. 
7.15-11 

12.30-14.30 obj. 

7.15-11  

12.30-14 

7.15-10.30  

13-16 
7.15-12 

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

DIABETOLOGIE 

MUDr. Jiřina Kočí poliklinika 585 341 552  7.30-14.45   7.30-14.45 

GYNEKOLOGIE 

MUDr. Milan Dostál poliklinika 585 342 754 12-18 
7-12 12.30-

15.30 (porad.) 
7-12.30 

7-12  

12.30-17 
7-12.30 

MUDr. Jarmila Fousová poliklinika 585 341 671 
8.30-13  

14-18 

7.30-11  

12-15.30 
7.30-12 13-15 7.30-12 

7.30-12  

13-15 

MUDr. Vojtěch Konečný Příčná 1256/3 585 343 207 7.15-12 13-17 8-15 7.15-12 13-17 7.15-14 8-12 a 13-15 

CHIRURGIE 

MUDr. Vladimír Štefka poliklinika 585 341 670 7.30-12 13-15  9-14.30  7.30-14 7.30-12 13-15 7.30-14 

INTERNÍ LÉKAŘSTVÍ 

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

MUDr. Petra Mašková 

poliklinika (po-st), 

Vítězná nad  

Albertem (čt-pá) 

585 341 525 

(poliklinika) 

585 154 638 

(Vítězná)  

7-14.30 7-14 7-15 7-14 7-12.30  

MUDr. Ivo Pospíšil poliklinika 585 344 061 7.15-12 13-14 7.15-12 13-14 7.15-12 13-14 7.30-12 13-16 7.15-12 

KARDIOLOGIE 

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

KOŢNÍ LÉKAŘSTVÍ 

MUDr. Iveta Fremlová 1. máje 788 
585 343 243 

733 362 226 
8-12 13-17 

8-11 

(neobjednaní) 

8-12 13-17 

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

LABORATOŘ (odběry krve) 

prof. MUDr. David Stejskal poliklinika 585 341 672 6.45-11.30 6.45-11.30 6.45-11.30 6.45-11.30 6.45-11.30 

LOGOPEDIE 

Mgr. Ivana Garlíková 

Mgr. Jana Papulová 
poliklinika 604 502 930 

8-12  

12.30-17 
8-16 8-12 12.30-17 

8-12  

12.30-16.30 
 

NEUROLOGIE 

MUDr. Silvie Navrátilová poliklinika 585 343 524 7-12 13-15 7-12 13-14.30 7-12 13-15 7-12 7-12  

OČNÍ LÉKAŘSTVÍ 

MUDr. Andrea Dostálová Komenského 687 585 341 305 12-17 8-12 8-12 13-15  8-12 13-16 

MUDr. Pavlína Sekerková poliklinika 585 342 989  
7.30-12  

13-16.30 
7.30-12.30 

7.30-12  

12.30-14 

7.30-12  

13-16.30 
7.30-12.30 



ONKOLOGIE 

MUDr. Miroslav Čecháček poliklinika 
585 341 137 

724 080 593 

7-11.30 

12-15.30 
    

MUDr. Blanka Gajová poliklinika 585 341 551   11-15    

ORTOPEDIE 

MUDr. Alena Aulehlová poliklinika 585 371 005 
7.15-12 

12.30-15.30 obj. 
 

7.15-12.15 
12.30-13.30 obj. 

 7.15-11.30 

PLICNÍ LÉKAŘSTVÍ 

MUDr. Marcel Rupprecht Kollárova 808 733 582 534 8-11 akutní 11.30-12.30 12-14.30 8-11 12-14.30 

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI 

MUDr. Kamila Beilová poliklinika 585 343 422 7-12  12-17 7-12  11-15 7-12  

MUDr. Renata Hovorková poliklinika 585 344 062 11-16  7.15-10.30  12-16.30  7.15-12  8-12 

MUDr. Věra Katzerová Studentů 242 585 341 836 11-18  7-12.30  11-16 7-12.30 7-10.30 

MUDr. Alice Přibylová poliklinika 585 342 223 12-17 7.15-12 7.15-12 7.15-12 7.15-12 

MUDr. Alena Šromová Poděbradova 585 371 100 11-17.30 7-11.30  7-11.30  7-11.30 7-10.30 

MUDr. Petr Vočka poliklinika 585 343 419 7.15-12 11-15  12-17 7.15-12 

PSYCHIATRIE 

MUDr. Věra Táborská  

MUDr. Michaela Krtičková 

MUDr. Zdena Štěpánová 

poliklinika 602 370 939 
7.15-11.45 

(ZŠ) 

7.15-12  

13-14.45 

(MK) 

7.15-12  

13-14.45 

(VT) 

7.15-11.45 

(ZŠ) 

7.15-11.45 

(VT) 

PSYCHOLOG 

Mgr. Inka Koutná Jungmannova 732 606 569 993  ve čtvrtek na základě objednávky 

REHABILITACE 

MUDr. Katarína Hrochová (út) 

MUDr. Miroslav Kotrle (út) 

MUDr. Tomáš Vilhelm (čt) 

Jungmannova 7 
585 342 197 

733 660 385 

7-11.30  

12-14.30 

7-11.30  

12-14.30 

7-11.30  

12-14.30 

7-11.30  

12-14.30 
7-13 

RENTGEN 

MUDr. Josef Hacar poliklinika 777 157 004 
7.30-12  

12.30-15.30 

7.30-12  

12.30-14 

7.30-12  

12.30-14 

7.30-12  

12.30-15 

7.30-12  

12.30-14 

REVMATOLOGIE 

MUDr. Jarmila Bačová poliklinika 585 341 552    13-17   

UROLOGIE 

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

12.30-16 

7.30-12  

13-14.30 
(Uničov) 7.30-11 

UŠNÍ, NOSNÍ, KRČNÍ 

MUDr. Jana Ţiţková poliklinika 585 341 144 7.30-12 
7.30-12  

13-14.30 

7.30-12  

13-15 
7.30-12 7.30-12 

ZUBNÍ LÉKAŘI 

MUDr. Daniela Havlíčková Nábřežní 970 585 342 910 
7.30-12  

12.30-18 

7.30-12  

12.30-15.30 

10-12 

12.30-15.30 

7.30-12 

12.30-15.30 
7.30-13 

MUDr. Iva Koupilová Nábřežní 970 605 174 885  13-18  8-18  

MUDr. Jana Lemáková (orto) Nábřežní 970 736 147 391 7-15.30 7-15 7-17.30 7-15.30 7-12 

MUDr. Simona Pavlíková Havlíčkova 1219 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. Josef Přibyl Nábřežní 970 585 342 910 
7.30-11.30 

12-16.30 

7.30-11.30  

12-16.30 

7.30-11.30  

12-16.30 

7.30-11.30  

12-16.30 
7.30-11 

MUDr. Michal Schmalz Dukelská 303 585 343 171 
7.15-11.30 

12.30-14.45 

8-11.30  

12.30-17.45 

8-11.30  

12.30-17.45 

7.15-11.30 

12.30-14.15 
7.15-11.30 

MUDr. Petr a Olga Vojancovi 

MUDr. Jitka Čamková 
Boskovicova 781 585 343 039 

7.30-12  

13-16.30 

7.30-12  

13-16.30 
7.30-12 

7.30-12  

13-16.30 
7.30-12 

MUDr. Ludmila  

Wiedermannová 

náměstí Přemysla 

Otakara 756 
585 341 669 

7.30-12  

12.30-15 

7.30-12  

12.30-14 

7.30-12  

12.30-16.30 

7.30-12  

12.30-16.30 
7.30-11.30 
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V Litovli 1. února 2012. Uzávěrka příštího vydání Litovelských novin: 15. února 2012 

Lokalita: Severní II, zahájení výstavby 2012,  

1. etapa: 15 byt. jednotek, 7 garáží. Min. fin. vklad: byt 3+KK od 550 tis. Kč,  

2+KK od 358 tis. Kč bez nutnosti dokládat příjmy!! Informace: www.litovelbyty.cz,  

tel.: 585 004 449 (OSBD Olomouc), 585 153 250 (MěÚ Litovel) 

NEVÁHEJTE, VYBÍREJTE RYCHLE, již 80 % bytů a 85 % garáží zam-

luveno! Bez dostatečného počtu smluvně rezervovaných bytů není možné zahájit výstavbu! 

 

NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA V LITOVLI 

INZERCE  20 

 
Program Moravského divadla  

v Olomouci  
na únor 

 
  1. Ne co za ne co (c inohra; dernie ra) 
  2. Identita (projekt prof. a amat. ume lcu ) 
       Ucho (c inohra; ve studiu C Ro) 
  3. Sugar (muzika l) 
  6. Sen noci svatoja nske  (balet) 
  7. Don Juan se vrací  z va lky (c inohra) 
  8. Prodana  neve sta (opera) 
  9. Nabucco (opera; dernie ra) 
10. Don Juan se vrací  z va lky (c inohra) 
11. Louska c ek (balet) 
12. Popelka (poha dka, ND Brno) 
14. Mam´zelle Nitouche (div. Semafor) 
15. Arabska  noc (c inohra) 
16. Don Juan se vrací  z va lky (c inohra) 
18. Velky  divadelní  ba l (ples) 
19. C erna  komedie (c inohra) 
20. Sen noci svatoja nske  (balet) 
22. Simon Boccanegra (opera) 
23. Evz en One gin (opera; dernie ra) 
24. Ž aloba proti Nezna me mu (c inohra) 
25. Frida (balet) 
26. Ples v oper e (opera) 
27. Ž aloba proti Nezna me mu (c inohra) 
28. Simon Boccanegra (opera) 
       Nemravna  pí sen  (kabaret, studio C Ro) 
29. My Fair Lady (muzika l) 
 

více na: www.moravskedivadlo.cz 

CK BAVI zve všechny příznivce zábavy 
a parodie na vystoupení trawesti skupiny 

SCREAMERS v představení  
 

SCREAMERS V PROUDU ČASU. 
 

Výpravná show se uskuteční  
27. 2. 2012 od 19 hodin  

ve Velkém sále Záložny v Litovli.  
Vstupenky v předprodeji  

v CK BAVI Litovel  
na náměstí Přemysla Otakara 754  

nebo na tel: 585 371 076 

Od začátku letošního roku můžete  
Litovelské noviny zakoupit také  

v knihkupectví pana Petra Lindušky  
na náměstí Přemysla Otakara v Litovli. 

CK BAVI zve na tradiční  
 

PLES PŘÁTEL DOBRÉ ZÁBAVY  
 

který proběhne  
3. 3. 2012 od 20 hod.  

v obou sálech litovelské Záložny.  
 

V programu vystoupení a skeče komedi-
ální skupiny Maniaci, taneční vystoupení 

Styl Dance Uničov, bohatá tombola.  
Hraje skupina GAMA.  
Občerstvení zajišťuje  
Restaurace Záložna.  

 
Vstupenky v předprodeji v CK BAVI  

Litovel - náměstí Přemysla Otakara 754  
nebo na tel: 585 371 076  

http://noviny.litovel.eu/



