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Litovel investuje do zeleně i nových cest
Rekonstrukce lesní cesty
Ve čtvrtek 10. prosince byla dokončena hlavní nejviditelnější
část akce Rekonstrukce lesní
cesty, a to její asfaltování. Ještě
budou dodělány krajnice a propustky (s ohledem na říjnové
povodně jsou místa stále pod
vodou).
Tato komunikace slouží jako páteřní lesní cesta, na kterou jsou
napojeny ostatní lesní cesty. Úsek
začíná od parkoviště u fotbalového hřiště, pokračuje podél skládky
dřeva, lesní školky a dále do lesa,
kde je úsek ukončen točnou. Celková délka opravované komunikace byla 1 768 m.
Výsledkem opravy je rekonstruovaná lesní asfaltová komunikace včetně odvodnění. Realizací
projektu se docílilo požadavku
na celoroční, bezpečnou sjízdnost zájmové komunikace, což
je rozhodujícím faktorem pro
efektivní a hospodárné využití
předmětné cesty, zejména při
odvozu dřevní hmoty z okolních lesních porostů ve vlastnictví žadatele.
Rekonstrukce lesní cesty za
lesní školkou v Litovli je spo-

lufinancována Státním zemědělským intervenčním fondem
z Programu rozvoje venkova ČR.
Z dotačního programu má
město na rekonstrukci dle dohody přiznanou dotaci ve výši
3.343.189 Kč (80 % z uznatelných výdajů).
Dejte nám vědět, jak se Vám
nová cesta líbí! ☺
Výsadba nových stromů
Město Litovel za účasti jeho vedení vysadilo u nové cyklostezky
vedoucí na Červenku ve čtvrtek
26. listopadu „Stromy naděje“.
Je to výraz poděkování za dobře zvládnutou situaci v březnu
tohoto roku, kdy Litovel byla
spolu s Červenkou a Uničovem
v důsledku šíření koronaviru na
14 dní uzavřena. Shodou okolností v letošním roce propojila
tyto tři obce nová cyklostezka.
Dále byla v těchto dnech dokončena akce Ozelenění průmyslové zóny, která se nachází mezi
místními částmi Nasobůrky
a Víska. Celkem bylo vysázeno
56 nových stromů. Novou zeleň
ocení nejen občané místních
částí, ale město již zaznamenalo
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pozitivní ohlasy od firem, které
v této zóně sídlí.
Nový plot u Sochovy vily
Určitě jste si všimli i další novinky
v centru města. Starý, nevzhledný,
plechový plot, kterým byla oplocena Sochova vila, byl odstraněn
a na jeho místě vyrostl nový
vzdušný plot. Vzniklo tak zajímavé zákoutí s romantickými průhledy. Akci zrealizovaly Technické
služby Litovel (náklad činil cca
200 tis. Kč). Tímto zaměstnancům
Technických služeb v čele s ředitelem panem Bc. Jaroslavem Erlecem moc děkujeme.
red.
Ozelenění Olomoucké ulice
Další investicí do zeleně v Litovli
je výsadba aleje dubů při výjezdu
z Litovle na Olomouc. Vzhledem
k tomu, že se stromy nachází
v blízkosti komunikace II. třídy a smíšené stezky ke hřbitovu,
byl projektantkou zvolen štíhlý
kultivar Quercus robur Fastigiata
Koster (pozn. red. dub letní zvaný
křemelák, vzrůstem podobný cypřiši). Bohužel nebylo možné vysadit
alej podél celé cyklostezky, neboť
se zde nachází vedení metalického kabelu. Při
výsadbě
byly
instalovány bariéry zabraňující prorůstání
kořenů směrem
k zemnímu vedení, aby nedošlo v budoucnu
k jeho poškození. Z tohoto důvodu byla výsadba náročnější.
V příštím roce

bude pod stromy dosazeno keřové
patro. Projekce a výsadba je financována z prostředků odboru životního prostředí. Výsadbu provedly
Technické služby Litovel p. o.
Úprava dopravního značení
Technické služby města Litovel
ve spolupráci s odborem dopravy
a odborem místního hospodářství realizují rozsáhlou výměnu
dopravního značení v Litovli.
Spousta značek ve městě již neodpovídala současným předpisům,
a to jak z pohledu velikosti, tak
i reflexních prvků. Některé dopravní značení bylo nadbytečné,
někde se instalovalo značení zcela
nové. Úpravy zmapoval a administrativně vyřešil pan Jaroslav Sekanina z odboru dopravy. Instalaci
provádějí TS Litovel p. o. Jen materiálové náklady této akce převyšují
200 000 Kč.
Bc. Jaroslav Erlec,
ředitel TS Litovel

První etapa rekonstrukce průtahu
městem je za námi
V úterý 15. prosince skončila přesně po půl roce první etapa rekonstrukce průtahu městem. Náhradní autobusové stanoviště bude
ale stále fungovat na ul. Příčné!
V příštím roce nás čeká druhá eta-

pa. Bude se rekonstruovat úsek od
pivovarského vlečkového přejezdu po most u parkoviště BILLA
a dále od mostu u elektrárenského
náhonu u autobusového nádraží
po most přes hlavní tok u supermarketu TESCO. Třetí
etapa pak bude probíhat
od kruhového objezdu
na Olomouckém předměstí po pivovarský přejezd a dále je plánována
výstavba kruhové křižovatky u cukrovaru a dále
oprava komunikace po
konec města.
red.
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Stíny Litovelska
Dopravní nehoda
Ve čtvrtek 5. listopadu v odpoledních
hodinách byla hlídka Městské policie
Litovel přivolána na ulici Palackého
kousek od Staroštíkova mlýnu. Tam
mělo dojít ke střetu chodce a nákladního vozidla. Na místě hlídka zjistila,
že nákladní skříňová dodávka, jedoucí směrem k ulici Čihadlo, neměla
řádně uzavřené zadní dveře od nákladového prostoru a ty se za jízdy
otevřely. Otevřené dveře pak zasáhly
na chodníku jdoucí chodkyni.
Hlídka na místě poskytovala zasažené chodkyni první pomoc. Ta byla po
nehodě při vědomí, ale stěžovala si
na bolest hlavy a zad. Přivolaná záchranná služba paní převezla k ošetření do nemocnice a šetření nehody
převzala přivolaná hlídka Policie
České republiky. Do vyšetření nehody
hlídka městské policie pomáhala na
místě s dopravní situací.
Řidič nákladní dodávky asi dlouho

nezapomene zkontrolovat, zda má
dobře zavřené dveře. Podle informací
od zdravotníků byla zraněná chodkyně po ošetření v nemocnici propuštěna domů a její zranění naštěstí není
vážné.
Zadržení vandala při činu
V úterý 10. listopadu krátce po
19. hodině večerní přijala hlídka
městské policie oznámení od všímavého občana. Ten viděl, jak neznámý
muž s jízdním kolem na ulici Masarykově poškodil skleněnou výplň výlohy České spořitelny.
Díky všímavosti hlídka věděla, že se

pachatel pohybuje směrem k ulici
Palackého. Hlídka tedy vyrazila udaným směrem a na křižovatce ulic
Čihadlo-Palackého narazila na hlídku Policie České republiky. Ta právě
zadržela muže, který zde poškozoval
směrovky s názvy ulic na sloupu veřejného osvětlení. Šlo o téhož muže,
který před pár okamžiky poškodil výlohu České spořitelny.
Jelikož již hlídka PČR začala celou věc
šetřit, předali jí strážníci také informaci o poškození výlohy. Pro policisty také zajistili záznamy z kamerového systému města Litovle.
Všímavému občanovi velmi děkujeme za včasné oznámení, díky kterému se podařilo pachatele ztotožnit.
Sražená srna
V neděli 15. listopadu při kontrolní
činnosti v nočních hodinách nalezli
strážníci městské policie na silnici
číslo 635, za dálničním nadjezdem

směrem k odbočce na obec
Chudobín,
sraženou srnu.
Vozidlo, které
zvíře srazilo,
již na místě
nebylo.
Hlídka o úhynu zvířete informovala
člena mysliveckého sdružení Haňovice, který se o uhynulé zvíře postaral.
Touto cestou opět řidiče upozorňujeme, že sražení divokého zvířete
na silnici je považováno za dopravní
nehodu, při které vznikne škoda třetí osobě a z toho vyplývá povinnost
řidiče přivolat Policii České republiky.
Při takovéto nehodě vám nehrozí
žádný postih, ale při neohlášení nehody již postih hrozí. Také neohlášením nehody přicházíte o možnost
řešit škodu na vozidle z havarijního
pojištění.
Městská policie Litovel

Mobilní TOI i sanitární kontejner Tříkrálová sbírka
Město Litovel zajistilo pro cestující a řidiče dvě mobilní toalety
(TOI), které jsou od 1. prosince
umístěny v prostorách náhradního autobusového nádraží na
ul. Příčné.
Jedna TOI je umístěna v bezprostřední blízkosti stojanů na
kola a bude sloužit pro veřejnost. TOI je vybavena toaletním
papírem. Každý čtvrtek bude
firma TOI TOI – sanitární systémy, s.r.o. zajišťovat pravidelnou údržbu. Prozatím je buňka ponechána volně přístupná
a nebude se zamykat. Žádáme
všechny občany, aby v daném
prostoru udržovali pořádek
a čistotu.
V zadní části parkoviště v rohu
za prodejnou Davcom je umístěna druhá TOI, která bude trvale uzamčena a bude určena
pro personál a řidiče.

Pokud by někdo z občanů postřehl nepřípustné jednání
nejen z řad nepřizpůsobivých
občanů, může tuto informaci
předat na městskou policii, tel.
602 133 721.
TOI zde budou umístěny až do
konce roku 2021.
Město Litovel pořídilo pro potřeby Charity sanitární kontejner.
Zařízení je určeno pro občany
bez domova, kterým bude sloužit
jako hygienické zázemí (sprcha,
WC) a současně jako sklad a výdejna šatstva. Kontejner je umístěn v areálu Charity Litovel na
ul. Vítězné. Kdo jej chce využít,
musí se předem objednat a dodržovat přísný provozní řád. Pořizovací náklady činily 550 000 Kč.
Výrobcem kontejneru je společnost KOMA MODULAR s.r.o.
z Vizovic.
red.

My tři králové jdeme k vám...
Možná tato koleda začátkem
ledna našimi ulicemi nezazní,
ale štěstí, zdraví, dlouhá léta,
a především požehnání do roku
2021 chtějí koledníci přinést do
vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením. Nemusíte se bát – zdraví našich příznivců i koledníků je pro Charitu na
prvním místě, a tak se tři králové pilně připravují na koledu
s rouškami i koledu virtuální.
Věříme, že pokud nám to epidemická situace dovolí, vyrazí naši
koledníci o víkendu 9.–10. ledna
2021 alespoň tam, kde to bude
možné. Samozřejmě za dodržení přísných hygienických opatření, s rouškami a rozestupy.
Tradičně ale s dobrou náladou
a poselstvím o lidské solidaritě
a soudržnosti, které jsou dnes
potřeba více než kdy jindy.
Kvůli zajištění bezpečnosti budou zrušeny všechny hromadné akce pro koledníky i dárce,

fyzicky se neuskuteční tradiční
žehnání koledníkům, televizní
Tříkrálový koncert odehrají interpreti bez diváků. Věříme ale,
že si vše vynahradíme později.
Rozhodně vás však nechceme
připravit o zážitek z koledování.
A nyní už víme, že o něj nepřijdete. Pokud tři králové nezazvoní přímo u vás, můžete jim otevřít ONLINE dveře a zažít stejně
krásný pocit, jako když na vašem
prahu zpívá parta zmrzlých koledníčků jen pro vás. Obdarujte
je a přijměte požehnání. Virtuální pokladničku najdete na webu:
www.trikralovasbirka.cz.
Zda se bude v našem regionu
koledovat, to se dozvíte začátkem ledna na našich webových
stránkách www.sternberk.charita.cz, na stránkách města a vývěskách.
Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na setkání, ať už skutečné,
či virtuální.
Ludmila Zavadilová
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Knihovnicí Olomouckého kraje se stala vedoucí litovelské knihovny
Lenka Fišrová. Přinášíme „knižní“ rozhovor.
LN: Leni, před měsícem jsi získala významné ocenění Knihovnice
Olomouckého kraje. Co pro Tebe
znamená?
LF: Toto ocenění je především
o práci pro profesní organizaci
Svaz knihovníků a informačních
pracovníků (SKIP). To je platforma, na které se setkáváme s kolegy z jiných knihoven, vyměňujeme zkušenosti a poznatky. Toto
sdružení je partnerem pro Ministerstvo kultury ČR, takže třeba
vyjednávání o narovnání mezd
knihovníků, které byly donedávna
hluboko pod republikovým průměrem, vedli dlouze a nakonec
i s relativním úspěchem naši kolegové v Praze. Sdružení se dělí na
regiony a ve svých krajích se snaží
pomocí různých projektů, celostátních i regionálních, podporovat profesionální i neprofesionální
knihovny – mnozí znají Noc s Andersenem, Knížku pro prvňáčka,
Březen – měsíc čtenářů, soutěž
o nejlepšího čtenáře. Pokud
knihovny pořádají něco pro své
čtenáře a vymyslí si dobrý projekt,
SKIP jim může pomoci s financováním apod. Na mně bylo v několika minulých volebních obdobích,
abych uspořádala závěry jednání
na výborech a valných hromadách
do zápisu a snažila se dohlížet na
formální náležitosti. Ocenění tedy
beru jako poděkování za tuto víceméně administrativní činnost. Ale
musím říci, že členství ve výboru
mi čas od času přinese informace,
které bych možná jinde přehlédla
a které mi pomohly v mé práci na
místě vedoucí litovelské knihovny.
Také jsem ve SKIPu poznala řadu
skvělých kolegyň a kolegů, kteří
mě inspirovali.
LN: Představ se, prosím, našim
čtenářům. Jaké byly Tvé knihov-

nické začátky?
LF: Odpovídám-li na tuto všetečnou otázku, musím se vrátit
o téměř čtyřicet let zpátky. Do
knihovny jsem přišla pracovat
v roce 1981. Přesně 15. června. Začínala jsem v katalogizaci tehdejší
Okresní knihovny v Olomouci
a díky setkání se skvělou Evou
Komendovou jsem si řekla, že
u knihovnictví bych chtěla vydržet. Po roce jsem odešla pracovat
do městské knihovny ve Šternberku, do dětského oddělení, odkud
jsem putovala na mateřskou dovolenou, abych se zpět po mateřské
vrátila do Olomouce, tentokrát
do oddělení pro dospělé. Tam odtud mám zase nezapomenutelné
vzpomínky na soudržný kolektiv,
který kolem sebe vytvořila Věra
Hálová. Postupně jsem absolvovala knihovnická studia, která jsem
završila na Masarykově univerzitě v Brně. V Městské knihovně
v Litovli jsem začala pracovat
v roce 1986. Shodou okolností jsem byla pověřena vedením
knihovny na začátku roku 1987,
a protože původní vedoucí
knihovny se ze zdravotních důvodů na své místo nevrátila, tak jsem
už zůstala ve funkci. V lednu 2021
to bude 34 let.
LN: Lásku ke knize většinou předávají dětem rodiče. Bylo to tak
i v Tvém případě?
LF: Samozřejmě že knihovník by
měl mít kladný vztah ke knihám
a hodně číst, vytvářet si přehled.
Takových knihovníků, co na ně
práce v knihovně „zbyla“ nebo
je přivedly do oboru jiné důvody
a čtení je nezajímá, asi moc nebude. A i když mě do knihovny zavála víceméně náhoda, tak můžu
říct, že jsem četla hodně – čtenářem litovelské knihovny jsem

byla určitě od první
třídy. A máš pravdu,
Evi, příklad v rodině je pro návyk čtení
stěžejní. Přesně tak to
bylo i u nás. Naši četli
hodně, hlavně detektivky. Budovali svou
knihovničku oblíbených autorů: Erben,
Vachek, Sedlmayerová, Christie, a také
chodili do knihovny.
Já jsem byla v dětství
několikrát přistižena,
jak si čtu pod peřinou
s baterkou, když už
jsem měla dávno spát.
Četla jsem hlavně
indiánky a milovala
jsem knížky Arthura
Ransomeho o partě
anglických dětí a jejich dobrodružstvích.
LN: Kolik knih měsíčně přečteš? Jaký je Tvůj oblíbený
žánr?
LF: Byly doby, kdy jsem měsíčně
zvládla kolem 10–15 knížek. To
už je docela dávno. Teď už si více
vybírám – čtu to, co má pochvalnou recenzi, co mi doporučí mé
kolegyně, co mě osloví, když knihy nakupuji a zpracovávám pro
knihovnu. Nemůžu říct, že mám
vyhraněný čtenářský zájem. Kdysi
jsem preferovala historii, historické romány, teď se snažím číst vše
napříč žánry. Trochu opomíjím
tzv. ženské čtení, ale ne striktně.
A množství už taky není závratné,
v průměru přečtu do pěti knih za
měsíc.
LN: Říká se, že dům bez knih je
jako tělo bez duše. U Tebe to tak asi
nebude – jak velkou knihovnu máš
doma?
LF: Ano, máš pravdu. Souhlasím,
že interiéry bytů bez knihovny
jsou takové prázdnější nebo méně
zajímavé. To je určitě ale subjektivní záležitost. Já knihovnu mám,
a kdyby mohla být větší, nezlobila
bych se. Hodně knížek také patří
mému muži. Kapacitně už to ale
moc nedáváme. Některé knihy se
už dokonce ocitly v bednách nebo
na polici v zadní řadě, což mé knihovnické srdce těžce nese. Musíme přemýšlet, jestli koupit nebo
nekoupit. Díky tomu, kde pracuji,
mám k novým knihám snadný
přístup. A tak si půjčuji. Beletrii
nekupujeme, většinou literaturu
naučnou. Odhadem je u nás doma
kolem pěti set knih. Mám ovšem

kamarády, kteří mají knihovnu
rozsáhlejší. Mnohem rozsáhlejší.
LN: Vedoucí litovelské knihovny jsi
34 let. Co vše tato pozice obnáší?
Nemáš totiž na starosti jen knihovnu v Litovli, ale její další „pobočky“
v našich 11 místních částech. A aby
toho nebylo málo, tak spravujete
i další místní knihovny na Litovelsku, Uničovsku a Bouzovsku.
LF: Výčet povinností vedoucí
knihovny je asi dán funkcí, kterou knihovna v komunitě plní.
Tedy zajištění provozu, sestavení
a hlídání rozpočtu, výběr a katalogizace nových knih, předávání
úkolů kolegyním, organizace
kulturních akcí, podílení se na
kulturním životě města. V neposlední řadě je mým úkolem „držet krok s dobou“, tedy zavádět
moderní trendy do knihovnické
práce. Knihovny se dnes neobejdou bez počítačů, internetu
a sociálních sítí. S tím je spojena spousta věcí. Od obnovy
techniky přes zajištění kvalitní
funkce knihovního systému,
přes tvorbu webových stránek,
údržbu katalogů, poskytování
informací o dění v knihovně až
po spolupráci mezi knihovnami
v oblasti zpracování a zprostředkování dat uživatelům apod. Spolu
s Knihovnou města Olomouce
zajišťujeme chod tzv. regionálních
funkcí, jejichž konečným „vykonavatelem“ ve shora uvedených
oblastech jsme my, potažmo hlavně kolegyně metodička Mirka.
pokračování na další straně
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pokračování z vedlejší strany
Zároveň se také snažím udržet v pořádku svěřený majetek,
budovu, je třeba řešit opravy,
údržbu. Podobné práce v menším měřítku se musí zvládnout
v jedenácti pobočkách knihovny
v našich obcích. Někdy ten celý
balík činností jde lépe, někdy
hůře. Hodně záleží na přístupu,
na komunikaci. Tady si nemůžu
stěžovat. Mám štěstí na kolegyně. Tvoříme kolektiv už více
jak 30 let, všechny stávající knihovnice začínaly knihovnickou
činnost v Litovli, vrátily se po
mateřských dovolených, doplnily si vzdělání. Troufám si říct, že
takto soudržný kolektiv je dost
raritní. A to mě moc těší. Známe se mezi sebou dobře, možná
líp než mnozí pokrevní příbuzní. Bez vzájemné spolupráce, za
kterou chci na tomto místě kolegyně Olgu, Lenku a Mirku pochválit, by sama vedoucí mnoho
nezmohla.
Na druhé straně je třeba také
vyzdvihnout, že náš zřizovatel,
město Litovel s jeho vedením,
knihovnu vždy podporoval
a podporuje. Není to ve všech
českých knihovnách samozřejmé. Jsou knihovny, které se musí
o své rozpočty a o svůj rozvoj se
zřizovatelem dohadovat. Náš
případ to naštěstí není. Rozpočty jsou takové, že můžeme
splňovat doporučené standardy
knihovnické práce, udržovat
provoz v kvalitních podmínkách. V naší práci jsou nám také
nápomocni kolegové z úřadu,
z odboru kultury, finančního
odboru, IT oddělení a další, nerada bych někoho opomenula.
Takže i na tomto místě se sluší
říct – díky za podporu a pomoc!
LN: Co se Ti během Tvého působení v knihovně podařilo zlepšit?

Na co jsi tzv. pyšná?
LF: Asi by se mělo říct „co se podařilo zlepšit za dobu tvého působení“. Největší „bomba“ byla,
když se podařilo rozhodnutím
vedení města opravit pro účely
knihovny budovu soukenického cechu, ve které dnes sídlíme
a v roce 1998 v ní zahájit provoz.
A další naprosto stěžejní věcí
bylo vybudování výtahu do oddělení pro dospělé v roce 2012
a splnění základní podmínky
veřejné budovy – tedy bezbariérový přístup. Mám radost
také z toho, že nezaostáváme
v moderních knihovních službách za většími knihovnami.
Těší mě výborná spolupráce
s našimi školami. Nějaké rezervy máme v oslovování škol
v našich obcích, nicméně mnohé
z nich už s námi spolupráci navázaly a my rády děti z litovelských
i okolních škol vítáme v knihovně na úvodních knihovnických
lekcích a dalších pořadech.
Přivítali jsme v knihovně řadu
autorů, např. Petru Braunovou,
Adolfa Dudka, Ivonu Březinovou, Markétu Harasimovou,
Hanu Hindrákovou a další. Hodně spolupracujeme s regionálním
autorem Petrem Linduškou, besedovala u nás paní Jarmila Cholinská. Tato setkání byla vždy milá
a zajímavá.
LN: Knihovna je velmi živou institucí. Není to jen o půjčování
knih, ale i o pořádání dalších kulturních akcí. Které to jsou?
LF: Některé aktivity knihovny
jsem zmínila už v předchozích
odpovědích. Ve zřizovací listině
má každá knihovna zapsáno, že
v rámci své působnosti zajišťuje
nákup, zpracování a uchování
dokumentů, zprostředkovává
informace a zajišťuje meziknihovní výpůjční službu, pořádá

kulturní a vzdělávací akce. Takže
když to řeknu jinými slovy, tak
první část, co se týká dokumentů, to je ono půjčování knih, časopisů a zajišťování a poskytování dalších informací. Druhá část
představuje besedy se spisovateli, cestovateli, knihovnické lekce
pro děti, projekty na podporu
čtení, základní kurzy pro práci
s internetem pro seniory, křty
knih regionálních tvůrců, zavítaly k nám četné návštěvy kolegů z jiných knihoven, byli jsme
místem setkání lidí, píšících Wikipedii, a také jsme zapojení do
celoměstských akcí, přičemž těžíme z toho, že knihovna sídlí ve
významné kulturní památce –
v cechovním domě soukeníků.
LN: Člověka je možno poznat
podle knih, které čte, řekl kdysi
jeden britský politik. Odhadneš
člověka dle půjčovaných knih
i Ty?
LF: Já bych raději tuhle otázku
trochu upravila. Klasik jistě ví,
o čem mluví, když tvrdí, že
povaha člověka se dá charakterizovat i výběrem četby. Ale
v dnešní hektické době to už
možná úplně neplatí. Čtenářské preference se mnohdy řídí
také tím, jaký život žijeme, co
nás ovlivňuje. Masivní reklamní kampaně, marketing, doporučení přátel. Někdo podlehne
módní vlně, která se čas od času
objeví v tématech vydávaných
titulů – jednou to jsou knihy
zabývající se konspirativními
teoriemi o tajemstvích církví,
jednou romány pro ženy s neodolatelným hrdinou, kterého
v reálném životě potkáte těžko
a řada dalších... Není to věc jednoho titulu a jednoho autora.
Prostě někdo s tématem přijde,
dobře se to prodává, je to tedy
bestseller, další autoři se tématu chytnou a zařadí se pak už
do celého proudu spisovatelů,

kteří se věnují nejnovějšímu
módnímu trendu a čtenáři jsou
na ty trháky zvědaví. Mnozí
se pak zklamou, samozřejmě.
A mnohdy přehlédnou opravdu
dobrý titul. Ale to je jen takový
můj náhled na danou problematiku. Samozřejmě že jsou
čtenáři, kteří preferují detektivky, jiní thrillery, další historii.
Z valné většiny hledají vyplnění
volného času, únik před realitou; anebo, a ty máme nejradši,
mají čtení jako potřebu – četba
je jejich kulturním zážitkem.
Obohacuje je a vzdělává. No
a abych se otázce úplně nevyhnula. Ne, nepoznám člověka
podle toho, co čte. Takový psycholog nejsem. Čtenářů se musíte ptát. A oni vám odpoví...
LN: Snad se nebudeš zlobit,
když čtenářům prozradíme, že
na pozici vedoucí knihovny budeš končit a odcházíš do důchodu. Těšíš se? Co řekneš svému
nástupci?
LF: Těším se samozřejmě, kdo
by se netěšil. Poslední měsíce jsem už s tím těšením byla
otravná. Nastane velká změna,
čekám méně starostí. Vykoupením za větší klid je ale organismus opotřebovaný šedesátiletým používáním, že? Roky
v práci, zkušenosti a zážitky
asi ze života nevymažete. Je
na co vzpomínat. Tuhle práci
jsem si na začátku nevybrala,
byla to náhoda. Ale líbila se
mi, moc, bavila mě. Ne vždy je
vše zalité sluncem, ale nemohu
říct, že bych někdy byla v práci nešťastná nebo nespokojená.
Takže co by člověk chtěl víc?
Svému nástupci (či nástupkyni) bych chtěla popřát, aby měl
štěstí na lidi kolem sebe, aby se
mohl spolehnout na kolektiv
v knihovně a na dobrou spolupráci s kolegy v městském úřadě.
red.
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Oživení řeznické expozice v litovelském muzeu
výrobní postupy a recepty prověřené generacemi mistrů řeznického řemesla. Se zánikem
cechů v druhé polovině 19. století, rozvolněním možnosti zřídit si živnost, se počet řezníků znásobil a vyvíjely se moderní technologie zpracování masa a masných výrobků.
V expozici řezníka je k vidění kompletní sbírka nástrojů ke zpracování masa a masných
produktů v malé výrobě. Řada z vystavených
věcí je pořád nezbytná v domácnostech, ve
kterých lidé neupustili od
tradice domácí zabijačky.
Nově litovelské muzeum
získalo dva řeznické stroje
z Nasobůrek, které měly
využití už v mohutnější
masné výrobě a dokládají
technologický rozvoj řeznického a uzenářského
oboru konce 19. a první
poloviny 20. století. Prvním z nich je řeznický
stroj na zpracování masa
(kutr) s již elektrickým
pohonem a druhým, který představíme blíže, je
plnička neboli narážečka
jitrnic a klobás.
Foto vlevo: stav řeznické plničky při přijetí, foto vpravo: stav při umístění do stálé Jde o samostatně stojící
expozice v prosinci 2020
stroj na 110 cm vysokém
Nejstarší stálou expozici Litovelská řemesla
první poloviny 20. století se v muzeu snažíme s pomocí našich dárců stále oživovat
a doplňovat o zajímavé sbírkové předměty.
Na co nového se můžete těšit? A zajímá Vás,
co se děje s muzejními přírůstky v době, než
je vystavíme?
Řeznické řemeslo, které má dlouhou tradici
i v historii města, se často předávalo v rodinách z otce na syna. Dědictvím tam bývaly

litinovém podstavci s kolečky, umožňující
snadnou manipulaci v prostoru. Je ovládaný
ručně klikou, která ozubeným hřebenovým
převodem uvede do pohybu píst, čímž vytlačí
jitrnicovou směs vzhůru z válcovité nádoby
do plnicí trubice. Objem nádoby umožnil
zpracovat až 4 litry masové směsi. Součástí
sbírkového předmětu jsou i čtyři náhradní
trubice s vyústěním různého průměru. Po
zásahu preventivní konzervace kolegy je stroj
vyčištěný a plně funkční. Na přiložených fotografiích lze porovnat současný stav stroje se
stavem při převzetí.
Plnička nese výrobní štítek značky Friedrich & Haaga – podniku sídlícího ve Vídni
a v Praze, který se specializoval na výrobu
uzenářských strojů. Ještě ve třicátých letech
20. století většina jejich strojů fungovala na
transmisní pohon. Dle dostupných informací
se tomuto výrobci nezdařilo vyhovět požadavkům té doby, a to přechod k výrobě strojů
na elektrický pohon, což jeho pozici na trhu
značně oslabilo a následkem velké hospodářské krize 30. let podnik zanikl. Výrobou
řeznicko-uzenářských strojů s elektrickým
pohonem se na Moravě zabýval např. Richard Šťastný v Brně, z jehož dílny pochází
darovaný řeznický stroj na zpracování masa.
Za další nabídky předmětů k historii litovelských řemesel předem děkujeme.
RoN

Tablo s první abiturientkou litovelského gymnázia
V letošním roce si Gymnázium
Jana Opletala připomene již 120.
výročí, a tak bude vhodné malé
ohlédnutí. V Litovelských novinách v srpnu 2020 byl na s. 7 publikován příspěvek O litovelských
maturitních tablech. Zde je mj.
uvedeno, že až do maturitního
ročníku 1911 bylo studium na
litovelském gymnáziu výhradně
mužskou záležitostí a první studentkou, která zde úspěšně zakončila studium, se stala slečna Božena Kužmová ve třídě pana učitele
Václava Sukdola v roce 1912.
Při návštěvě Muzea historie
a tradic Bouzovska v Bouzově
jsem narazil na zarámované a zasklené tablo Abiturienti zemské
vyšší reálky v Litovli v r. 1912,
které je zde vystaveno skrz učitele
– legionáře Josefa Spurného z Kovářova (v té době ještě z Nové Vsi).
Mě ale zaujalo, že mezi 20 studenty je vyobrazení první absolventky
litovelského reálného gymnázia
(v horní řadě pátá zleva), a tak
jsem si tablo půjčil do litovelského muzea na naskenování
a publikování. Autorem fotografie je Atelier František Vopat Litovel. Na snímku uprostřed jsou
pedagogové – zleva František
Rusinský, třídní (němčina, francouzština, těsnopis), dr. František

Nerad, ředitel školy a dr.
Václav Sukdol (matematika, fyzika), který je
v Almanachu 100 let
Gymnázia Jana Opletala v Litovli ze září 2001
uveden jako třídní učitel.
Studiem ročních zpráv
zemské vyšší reálky
v Litovli můžeme zjistit,
že jméno Božena Kužmová z Litovle se objevuje
poprvé v seznamu žáků ve
školním roce 1908/1909,
a to ve čtvrté třídě spolu
s 30 spolužáky a spolužačkou Jaroslavou Petlanovou z Litovle. U obou
studentek je poznámka
privat. To znamenalo, že
se sice jako privatistky
mohly účastnit vyučování, nesměly při něm
ale být vyvolávány (zkoušeny
mohly být pouze za účelem stanovení známky na vysvědčení),
o přestávkách bývaly v místnosti oddělené od studentů. V dalších třech školních letech už je
uvedena jen Božena Kužmová,
narozena 13. prosince 1893, a to
každý rok jako výborně způsobilá. Za dospělou byla uznána
s vyznamenáním a škole ohlásila,
že se věnuje učitelství.

Za zapůjčení a možnost pořízení
kopie pro potřeby Litovle děkuji panu Jiřímu Ženožičkovi
z Bouzova. Najdete-li ve svých rodinných fotoarchivech zajímavé
historické fotografie, podělte se
s námi i čtenáři Litovelských novin o příběh.
Popis tabla:
Horní řada zleva:
Josef Spurný, Jan Bátěk, František Fuks (Fuchs), Adolf Havlíček, Božena Kužmová, František

Frömmel (Frömel), Jan Sléžka,
Josef Hrbáček.
Uprostřed zleva: Alois Gédoš
(Gedoš), Josef Havlíček a pod
ním Jan Dubový
Uprostřed zprava: František
Rak, Rudolf Karger a pod ním
František Kryl
Dolní řada zleva:
František Šmerák, Stanislav Pudil,
Bohumil Dostál, fotografie gymnázia, Stanislav Churavý, Stanislav
Grézl a Arnold Bartoš.
RoN
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Litovelské muzeum informuje
Ohlédnutí za výstavami roku 2020 – Modely ze
špejlí a Rodokmeny
Pan Josef Mazánek, modelář z Domova pro
seniory v Července a autor vystavených modelů, které byly v litovelském muzeu k vidění
od letošního června do září, vytvořil a věnoval
muzeu model jeho budovy. Ve čtvrtek 3. prosince 2020 nám jej předala paní Andrea Trnková, pečovatelka z DpS Červenka. U předání byl
i pan Michal Simon, náš nevidomý spolupracovník, reportér a zvukový dokumentarista.
V říjnu a prosinci 2020 jste měli vždy na chvíli možnost navštívit fyzicky výstavu s názvem

Rodokmeny. I my v muzeu se učíme novým
věcem a kvůli dlouhému uzavření muzea pro
veřejnost z důvodu nařízení MZ ČR jsme se
rozhodli výstavu přiblížit natočením krátkého třídílného amatérského seriálu. Videa jsou
dostupná na Facebooku Muzea Litovel, kanálu
youtube.com a odkazy jsou na webu muzea.
Výstavu jsme prodloužili do 10. ledna 2021, ale
není jisté, zda se ještě po novém roce otevře.
Proto využijte alespoň tuto možnost seznámení se s výstavou, děkujeme. O připravované
tematické besedy nepřijdete, realizaci alespoň
některé z nich plánujeme v novém roce. Termíny včas upřesníme na webu
www.muzeumlitovel.cz a v kalendáři akcí na webu www.litovel.eu.

Nová výstava Přírodní vlákna –
konopí, kopřiva a len
Chce se nám říci: ve starém roce
jsme zaseli konopí a len a nová
výstava už už se chystá na leden.
Od 20. ledna 2021 plánujeme
otevřít výstavu „Přírodní vlákna“
– věnovanou využití lnu, konopí
a kopřivy převážně v textilní výrobě. Těšit se můžete na doprovodné programy jako besedy,
folklórní vystoupení a stánkový
Na fotografii zprava: paní Andrea Trnková, DpS Červenka; Michal Simon, prodej lněných, konopných či
zvukový dokumentarista; Robert Najman, pracovník Muzea Litovel
kopřivových produktů. Nebude

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
Systém PES, zrušení činnosti, uvolňování
a nouzový stav narušily naše plány. I tak se
ale vydařila řada akcí.
Dne 5. ledna navštívilo 51 seniorů Moravské divadlo v Olomouci, kde se hrála opereta Mamzelle Nitouche. Koncem května,
přesněji 25., navštívilo 50 seniorů operetu
Země úsměvů.
Připravili jsme také zajímavé besedy. Dne
16. ledna povídání u čaje a kávy – MUDr.
Olga Vojancová promítala video z lázní

chybět ani ukázka tradičního zpracování
těchto rostlin. Termíny akcí včas zveřejníme,
vše bude záležet na vládních opatřeních. Výstavu připravujeme ve spolupráci s Centrem
tradičních technologií Příbor, Muzeem regionu Valašsko ve Vsetíně a Muzeem Bouzov.
V litovelském muzeu bude k vidění do
28. března 2021.
Litovelští muzejníci

VÝSTAVY V MUZEU V ROCE 2021
Přírodní vlákna
20. 1. – 28. 3.
Konopí, kopřiva a len v historických
a soudobých souvislostech.
Když jsem já sloužil to první léto…
7. 4. – 30. 5.
Chov hospodářských zvířat na venkově
s řadou interaktivních prvků pro děti.
Stavebnice SEVA
9. 6. – 3. 10.
Česká polytechnická stavebnice pro malé i
velké, pro všechny, co si chtějí hrát.
Litovelský cukrovar
13. 10. – 30. 12.
150 let historie místního závodu.

Činnost Seniorklubu v Litovli v roce 2020

Bökfürdö a Petr Hojgr videa o Moskvě, Černobylu a fotografie z akcí. Přítomno bylo 69
seniorů. Dne 23. ledna si připravil fotograf
a cestovatel Lukáš Navara pro 42 přítomných snímky Svatby doma a venku. Na našeho kameramana a kamaráda Jiřího Hrozka
jsme vzpomínali 6. února. Jeho snímky Povodeň 1997 v Litovli, Helfštýn, Luhačovice
a z akcí na Záložně vrátily do vzpomínek
34 seniorů.
Ve dnech 7.–13. března si 60 seniorů užívalo
wellnes v Sezimově Ústí a od
19. do 24. července pak 27 seniorů pobytu v Piešťanech. Oba
pobyty zajistila místopředsedkyně J. Köhlerová ve spolupráci s Krajskou radou seniorů Olomouckého kraje. Dne
25. září si naše členka Marie
Rozmanová odnesla z akce Babička roku tituly Babička roku
a Babička sympatie. Na republikové akci získala třetí místo.
Děkujeme jí za reprezentaci!
O prázdninách jsme si vybírali z akcí Litovelského kulturního léta, které připravilo
Infocentrum Litovel. Dne
30. září připravil Městský klub
ke Dni seniorů koncert skupiny Kamelie. Tleskalo 170

návštěvníků. Termály ve Velkých Losinách
navštívilo 26. srpna 48 seniorů a 23. září
50 seniorů.
Paní Věra Spurná připravila 13. února výšlap Litovelským Pomoravím pro
8 turistů. Ostatní výšlapy a cyklovýlety bohužel zrušila epidemie.
Vydařily se sportovní hry. M. Fendrych
a kapitán J. Slaný připravovali sportovce
– 6. srpna získali v Olomouci 4. místo ze
34 družstev a na podzim 5. října si ze Zábřehu přivezli bronzový pohár. Sportovní hry
v Litovli, které se konaly 3. září, navštívilo
78 seniorů a 34 z nich soutěžilo. Předsedkyně Olomouckého kraje Milena Hesová hry
navštívila a vysoce hodnotila jejich průběh.
Vedení ZŠ Jungmannova v Litovli děkujeme
za půjčení hřiště a sportovních potřeb. Naše
členka Jana Kellnerová získala v družstvu
Olomouckého kraje v Bardějově tři zlaté medaile. Děkujeme!
Všem, kteří se účastnili akcí, děkujeme.
Poděkování zaslouží členové Samosprávy
za nápady a přípravu akcí. Děkujeme pracovníkům Městského klubu a TIC v Litovli
za spolupráci a vedení města za finanční
podporu. Věříme, že rok 2021 bude příznivý pro naši činnost. Všem seniorům a jejich rodinám přejeme zdraví, štěstí, pohodu
v rodině a těšíme se na společná setkávání.
mf
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Stalo se v Litovli
• 560 let
Dne 13. ledna 1461, při návštěvě Olomouce, potvrdil
král Jiří z Poděbrad městu Litovli všechna privilegia
a přidal právo pečetit zeleným voskem, což znamenalo vyšší postavení v hierarchii měst. Nejvyšší statut
měl vosk červený, toto privilegium udělil Litovli až
r. 1502 král Vladislav Jagellonský.
• 160 let
Dne 20. ledna 1861 se narodil litovelský městský lékař
a historik MUDr. Johann
Kux, autor prvních odborně
zpracovaných dějin města
Litovle. Studoval na německém gymnáziu v Uničově, od kvarty v Olomouci.
O prázdninách pořádal archiv na úsovském zámku.
Roku 1881 začal studovat medicínu na univerzitě
ve Vídni a založil zde Spolek severomoravských studentů. Roku 1887 promoval, krátce pracoval ve vídeňských nemocnicích a 1. května 1888 přijal místo
městského lékaře v Litovli, kde působil 14 let až do
roku 1902. Roku 1900 vydal v Brně první odborně
zpracované „Dějiny města Litovle od nejstarší doby
do roku 1848“. Kux byl německý nacionalista, až
na tuto tendenci je jeho kniha nejúplnějším a vcelku objektivním sepsáním dějin města. Po volebním
vítězství české strany se odstěhoval do Olomouce.
Od září 1902 zde byl městským lékařem a zároveň
archivářem, zemřel 12. 8. 1940 po dlouhé nemoci ve
věku 80 let.
• 140 let
Akademický malíř Oldřich Cihelka se narodil
29. ledna 1881 v Praze, zde navštěvoval reálku a pak
malířskou akademii, byl žákem prof. Maxe Pirnera.
Jako středoškolský profesor působil v Kladně, Pardubicích, Olomouci a v letech 1912–21 v Litovli učil
kreslení, geometrii a modelování. Je autorem obrazu
Jana Husa v Husově sboru v Litovli. Poté přešel do
Prahy na státní RG v Praze 11. Jako malíř a kreslíř volil
náměty historické a přírodní, ilustroval řadu románů
a knih pro mládež, učebnice. Zemřel v Praze 11. června 1958.
• 130 let
František Rohleder se narodil 2. ledna 1891 v Nasobůrkách, v Litovli měl obchod smíšeným zbožím.
Jako ruský legionář byl po udání zatčen 12. května
1941, vězněn v Olomouci a pro nepřátelské smýšlení
a přechovávání zbraní odsouzen na pět let do káznice. Po trýznění zemřel 12. května 1943.
Robert Ulrich se narodil 8. ledna 1891 v Litovli, absolvent litovelské reálky a učitelského ústavu, od r. 1912
působil na školách litovelského okresu a konečně od
roku 1932 v Litovli. Roku 1934 vydal „Vlastivědu
slovem i obrazem pro 3. školní rok obecných škol“,
která byla učební pomůckou v našem okrese. Zemřel
22. ledna 1937.
Lubomír Šik

Stoleté výročí narození Josefa Bezděčky,
litovelského historika
Josef Bezděčka se narodil 4. ledna 1921
v Litovli v početné dělnické rodině (jeho otec
nám zde zanechal vlastnoručně vykovaný plot
u našeho pivovaru). Angažoval se od útlého
mládí v Sokole, v době dospívání jako skautský vůdce, ve sborovém zpěvu i v ochotnickém
divadle. Po maturitě na litovelském reálném
gymnáziu r. 1940 už byly vysoké školy zavřené, a tak mu farář Cčs. František Dokoupil
nabídl možnost studia bohosloví v Praze. Na
podzim 1942 byl totálně nasazen do severního
Norska, odtud se r. 1943 dostal po jáhenském
svěcení, poněvadž na duchovní se totální nasazení nevztahovalo. Byl instalován v Berouně, působil pak na farnostech ve Střelicích
u Brna a ve Zlíně. Po válce se přestěhoval do
Šumperka a budoval základy církve v obcích
na severní Moravě. V té době se také oženil
a dokončil vysokoškolské vzdělání na pražské
Husově bohoslovecké fakultě. V roce 1949 byl
přeložen na farnost v Olomouci, kde působil
do roku 1955.
Ve 32 letech byl Josef Bezděčka povolán na vojnu do PTP, po návratu mu byl odebrán státní
souhlas k výkonu funkce faráře a pracoval pak
jako dělník v Moravských železárnách. Brzy se
ale stal ředitelem závodního klubu a vystudoval novinářský postgrauální kurz v Praze. Po
normalizaci byl přeložen do oddělení vědecko-technických informací (VTI), v r. 1972 utrpěl
infarkt, po něm zůstal v částečném invalidním
důchodu.
S manželkou Věrou má dva syny (RNDr.
Pavel, entomolog jihlavského muzea, manželka Alžběta, mikrobioložka, druhý syn
Ing. Petr, podnikatel v oboru IT v rakouském Judenburgu u Štýrského Hradce). Věra
Bezděčková vzpomíná, že i když pocházela
z Uherského Hradiště a žila v Praze, Litovel
jí byla celý život městem nejbližším pro pobyty o prázdninách v dětství a léta manželství. Vzpomíná na blízké litovelské příbuzné a přátele – rodinu Antonovu, Chlumovu
a Herešovu, ale hlavně na rodinu Bezděčkovu

– manželova otce a jeho profesi a práci v papírně, matku Valérii, manželovy sourozence
– Antonína (narozen 1924), Emu (1926), Gabrielu (1931) či tetu Vilmu.
Roku 1981 se s manželkou Věrou odstěhoval
do Uničova, věnoval se studiu historie, psal pro
církevní periodika Český zápas a Teologickou
revui, do Severní Moravy, Vlastivědných listů, ročenky Okresního archivu v Olomouci.
V pozůstalosti je mnoho strojopisů, uložených
ve Vědecké knihovně Olomouc. Je to mj. obsáhlá práce „Dějiny města Litovle do roku
1948“ (1993), „Kulturní a společenský život
města Litovle do roku 1948“ (1988), překlad
básně Gregora Tarca „Popis města Litovle“
(1988) a „Litovel a procesy s čarodějnicemi“ (1991). Když zemřel litovelský farář Mgr.
Hrudník, zaujal Bezděčka roku 1992 jeho místo
v Litovli, zde pak působil až do náhlé smrti
18. dubna 1996. V roce 1999 vyšel jeho historický román „Jen pro havraní smích“.
V roce 2011 napsala Martina Plháková práci „Kalamář života litovelského rodáka
ThMgr. Josefa Bezděčky“.
Lubomír Šik

Ze společnosti
Odešli
23. 10.
25. 10.
29. 10.
29. 10.
29. 10.
29. 10.
31. 10.
3. 11.
5. 11.
9. 11.
11. 11.
12. 11.
13. 11.
13. 11.
14. 11.

Květoslava Linhartová z Nasobůrek (80 let)
Karel Soukeník z Litovle (68 let)
Pavla Holínková z Mladče (77 let)
Marie Sloupská z Litovle (82 let)
Marie Blechtová z Litovle (76 let)
Petr Klapka z Unčovic (69 let)
Zdeněk Mazánek z Choliny (87 let)
Vladislav Látal z Litovle (74 let)
Ladislav Satora z Měrotína (58 let)
Jan Malínek z Choliny (86 let)
Vítězslav Doležal z Litovle (90 let)
Alois Blaháček ze Tří Dvorů (93 let)
Zdeněk Špunda z Nasobůrek (69 let)
Miroslav Hruda z Litovle (68 let)
Miroslava Krylová z Červenky (74 let)

14. 11.
17. 11.
17. 11.
20. 11.
20. 11.
27. 11.
28. 11.
2. 12.
3. 12.
3. 12.
6. 12.
8. 12.
9. 12.
9. 12.

Jana Šmoldasová z Choliny (73 let)
Vladimír Knirsch z Červenky (64 let)
Antonín Vyroubal z Litovle (75 let)
Marcela Dragounová z Choliny (45 let)
Antonín Freml z Litovle (92 let)
Ludmila Valouchová z Nasobůrek (93 let)
Emilie Lakomá z Červenky (97 let)
Marie Zapletalová z Litovle (73 let)
Svatopluk Staroštík z Litovle (90 let)
Václav Macháček z Pňovic (84 let)
Jarmila Švábová z Litovle (90 let)
Jarmila Smékalová z Litovle (69 let)
Marie Dostálová ze Tří Dvorů (88 let)
Ivo Žídek z Chudobína (62 let)
Ve spolupráci s pohřební službou Hrandop.
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Knihy na tento měsíc

novinky v litovelské knihovně

V závěru roku vyšly očekávané bestsellery, které Vám představujeme níže.
Četba pro milovníky napětí:
Robert Bryndza: Mlha nad Shadow Sands
Další díl detektivní série z britských ostrovů, tentokrát zločince ukrývá pověstná anglická mlha.
Lars Kepler: Zrcadlový muž
Osmé pokračování severských detektivek
s inspektorem Joonou Linnou.
Jo Nesbo: Království
Autor románů o detektivu s alkoholickými úlety jménem Harry Hole se tentokrát pustil do psychologického románu
s kriminální zápletkou s novým hrdinou,
byznysmenem Carlem Opgardem.
Chris Carter: Napsáno krví
Autor „krváků“ s detektivem Robertem Hunterem předkládá už 11. pokračování série.

Četba pro ženy:
Marie Lacrosse: Vinařství – V bouřlivých
časech
První díl rodinné ságy o osudech obchodníků s vínem.
Beth Morreyová: Milostný příběh jednoho života
Román o ženě, která zůstala sama jen
se svými vzpomínkami.

Vojtěch Matocha: Prašina – Bílá komnata
Další díl dobrodružství pražských kluků, inspirovaný foglarovkami.
Těšíme se na Vás v knihovně!
lf

náte to. Sedite o kompjutro a ťukáte cose do textovyho sóboro a o teho
vám za zádama hraje televiza. Manželka se
na ňo občas divá a mně to nevadi, protože
mám o teho psani e jakóse zvukovó kuliso. Vlastně ani moc nevnimám, co se v té
bedynce odehrává, hlavně, že nekdo mlovi če hraje. Každéch deset minot do teho
programo přende nejaká reklama. Teda
né, že be ji belo málo. Te bloke só, zdá se
mně, furt o neco delši a delši, takže film,
keré normálně trvá hodino a pul, je rázem
kvule reklamám o hodino delši. Na to sme
si jož ale zvekle, tajak na všecko, co se nám

Dne 16. 12. měla poslední loučení
s příbuznými moje paní Jarmila Smékalová.
Děkuji Pohřební službě HRANDOP
s.r.o. za citlivý přístup při vyřizování této
smutné události, dále sousedům za kondolenci a zvláště pak za květinové dary
paní Zerbsové. Dále děkuji za kondolenci
a květinové dary partě pekařek v pekárně
p. Nakládala. Děkuji Vám všem, že jste se
přišli rozloučit s mou paní.
Manžel Čeněk Smékal
inzerce

Něco pro děti:
J. K. Rowlingová: Ikabog
Slavná autorka knih o Harrym Potterovi tentokrát napsala pohádkovou
knížku o tajemném království Přehršlánie, kterou ilustrovaly české děti.

Z

Poděkování

Vážení zákazníci,
všem Vám, kterým nebylo jedno,
jestli se v Litovli prodávají nebo
neprodávají knihy, a přišli nás podpořit,
tímto upřímně děkuji a přeji
v novém roce pevné zdraví.
Rádi Vás uvidíme v knihkupectví
Atlas Alfa na náměstí Přemysla Otakara
a také v našem Antikvariátě Litovel
na Palackého ulici.

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

Reklama s velkém R.
namláti do palec. Ale občas – a néni to často – zaregistrojo reklamo, kerá si zaslóži
mojo pozornosť. Kerése deň to bela toť ta:
Supermarket Albert. Dnes propiska Pilot
za sniženó ceno. A k temo papir kancelářské, pět set kósku za jánevimkolek koron.
Albert. Záleži nám na tem, abeste jedle lepše. Tak. Dávale ste pozor? Já o té televize
ja. A tak mě napadlo, japak se ale ten Pilot
– ta propiska, če piro – ale ji? Ešle se má
povařet nebo jenom tak narychlo orestovat
na pánvičce? Čert vi, ale ten salát z kancelářskyho papiro, ten mosi bet sakra dobré.
To je pěkná okázka teho, jak kdose kdese
vzal moře peněz za neco, co je vlastně na
prd. Já bech do propiske nekósl ani za nic.
A nebo: Reklama na jakóse vuňo ve šprico.
A řikaji tam neco na tento zpusob: „Skvělé
deodorant. A mužete si vebrat jakó chcete
přivuňo.“ Tož to sem až nadskočel z legáta. Přivuňo? Slešim dobře? Počkal sem si
na dalši blok, protože to je tak odělany, že
v jednym filmo nebo třeba e celé večir dávajó furt te same reklame, abe se leďum
zarele do lebeni. A doopravde zasé: „Při-

vuňa“. Dež sem se zameslel, ono je to tak
trocho logicky. Dež muže mět neco přéchoť,
tož co be neco inyho nemohlo mět přévuňo?
To je fakt. A hneď mě neco napadlo. Dež jož
máme CHOŤ a VUŇO, ešlepak muže bet
reklama na neco, co si mužem omakat. Přéhmat! Ja! To be mohlo bet! A šak přehmatu
odělá člověk za jeden ževot až až! Tož to fungoje. No a debesme chtěle neco poslóchat?
Přéslošenstvi! No richtik! Kolek eště máme
smeslu? Choť, sloch, hmat, čoch – no jasny,
eště chebi zrak! Tož japak besme mohle prodat neco, na co se mosi zákaznik divat? A jož
to mám. Přézrak! Kruci, to mě to de. Ta logika je ďábelská. Akorát jeden problém: Nesedi to. Je to jakse o nečem inym. No ale debe
se teho chetla nejaká fakt dobrá firma, kerá
be to divákum naklókla do tech hlav, ono be
se to chetlo. Dež se mohla chetnót přévuňa
nebo dež ledi mužó žvékat kancelářské papir, tož te moje vévode só vedle teho óplně
nevinny. No ale ledi, tem je to jedno. Jož to
vidim, jak zétra dó do supermarketo a narvó
si košék přézrakama s přéslošenstvim.
Petr Linduška
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Malé ohlédnutí za rokem 2020...
LEDEN
Na začátku měsíce vyšli do ulic Tři králové. V 59 obcích našeho regionu koledovalo 136 skupinek. Byla vykoledována částka
741 243 Kč. . Pokračovala další etapa rekonstrukce budovy 1 Městského úřadu (přemístěny byly např. kancelář starosty, místostarosty, tajemníka,
právníka, odbor MHaSI ad.). . Počínaje novým rokem začaly platit také tři nové obecně závazné vyhlášky (navýšení částky za svoz komunálního
odpadu z 500 na 650 Kč, sjednocení poplatku za provádění výkopových prací a za umístění stavebních zařízení na jednotnou částku 4 Kč/m2/
den a sjednocení výše sazby poplatku za psa za kalendářní rok ve městě a místních částech. . Skončilo také klasické vysílání INFOkanálu prostřednictvím 14denních premiér na YouTube kanálu. Nyní se zveřejňují jednotlivá krátká videa přímo na webu města Litovel. . Novým ředitelem
Technických služeb se stal Bc. Jaroslav Erlec.
ÚNOR
Základní umělecká škola v Litovli si v minulém roce připomněla 120 let hudebního školství. . Koncem února se konala otevřená setkání občanů
s vedením města v jednotlivých místních částech. Občané byli seznamováni s novými vyhláškami, investičními akcemi a plány do budoucna.
BŘEZEN
V pondělí 16. března přesně ve 03.00 ráno se občanům Litovle, Červenky a Uničova změnil ze dne na den, doslova z hodiny na hodinu, život. Začala totiž platit veřejná vyhláška Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, která nám zakazovala opustit naše území, zakazovala pohyb osob mimo místo jejich trvalého pobytu s několika výjimkami (mohli jsme jít např. nakoupit potraviny, léky či drogerii, atd.). Od 16 hod. začala pak platit upravená verze veřejné vyhlášky Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje Opatření obecné
povahy – Nařízení mimořádného opatření při epidemii. Tato novější verze upřesnila podmínky pohybu osob uvnitř uzavřené oblasti
z důvodu zamezení dalšího šíření epidemie onemocnění COVID-19. Základní pravidla pohybu v uzavřeném území byla: cesta k zajištění nezbytně nutných životních potřeb do zdravotnických zařízení pro sebe samého či pro blízkou osobu, totéž k zajištění neodkladných úředních
záležitostí anebo k výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti vnitřního pořádku. Pořád byl ale omezen volný pohyb
osob po veřejných prostranstvích, procházky po lesích apod. Doporučení hygieniků bylo chodit jednotlivě a s odstupem minimálně dva metry
od jiné osoby. Dne 19. března bylo zavedeno povinné nošení roušek. Od půlnoci na 19. března začal v Česku platit zákaz vycházení na veřejnost bez zakrytí úst a nosu. O den později, 20. března, byla zřízena polní ambulance na Nových Zámcích. Ambulanci mohli využít obyvatelé
z uzavřených oblastí Litovelska a Uničovska, u kterých došlo k náhlé změně zdravotního stavu nebo ke zhoršení průběhu stávajícího onemocnění, nesouvisejícího s onemocněním koronavirem COVID-19. Dne 25. března byla aktualizována vyhláška KHS Olomouckého kraje, která
nám umožnila cesty do zaměstnání a do místa výkonu podnikatelské nebo jiné činnosti, ovšem pouze uvnitř izolovaného území, a pouze lidem
bez jakýchkoliv zdravotních potíží vybaveným osobními ochrannými prostředky. Veřejná vyhláška ukončující naši 14denní izolaci byla vydána
29. března.
DUBEN
Od 24. dubna do 1. května probíhalo v Litovli na parkovišti na ul. Příčné naproti Bille plošné testování dobrovolníků. Cílem bylo zjistit promořenost obyvatel nákazou novým typem koronaviru. Studie byla realizována ve vybraných lokalitách ČR. Olomoucký kraj
jako jediný kvůli předpokládanému enormnímu zájmu dobrovolníků spustil ještě před samotnou studií rezervační systém. První den
po spuštění rezervací se zaplnila i místa pro Litovel a Uničov, kde se původně počítalo s celkovou kapacitou 2 500 testovaných, z každého města polovina (400 osob ve věku 18–39 let, 450 osob ve věku 40–59 let a 400 osob ve věku 60–89 let). Z uzavřené oblasti Litovle
a Uničova bylo nakonec vyšetřeno 2 409 osob. V našem městě společně s Uničovskem, Červenkou a s přilehlými obcemi, kde žije
přibližně 24 000 obyvatel, se studie zúčastnilo zhruba 16 % obyvatel. Celkově bylo napříč všemi testovanými kohortami zachyceno 107 osob s pozitivním testem na protilátky. Hlavním závěrem studie bylo, že stupeň imunizace české populace byl velmi nízký a ani
v nejvíce zatížených lokalitách (jako je naše město) nedosahoval hodnoty cca 4–5 %. Přibližně 51 % testovaných nediagnostikovaných nakažených mělo bezpříznakový průběh onemocnění. Lze shrnout, že nouzová opatření byla přijata včas a zabránila významnějšímu prostupu infekce
populací.
KVĚTEN
Muzeum Litovel si v květnu připomnělo 100. výročí působení v budově bývalé střelnice. K tomuto jubileu vydalo stříbrné, staromosazné a staroměděné medaile.
ČERVEN
V pondělí 1. června proběhlo tradiční setkání s podnikateli. Tentokrát se kvůli koronaviru uskutečnilo trochu později, než bylo obvyklé.
. V pondělí 8. června se konalo již III. otevřené setkání s vedením města – starostou Viktorem Kohoutem a místostarostou Mgr. Lubomírem
Brozou. Toto setkání bylo původně naplánováno na březen, vzhledem ke koronavirové pandemii se ale neuskutečnilo. . Město Litovel úspěšně
ukončilo akci Revitalizace historické aleje Litovel – Nové Zámky. Náklady činily necelých 1,8 mil. Kč, z toho cca 950 tisíc byla dotace z Ministerstva
životního prostředí. Celkově bylo vysázeno 154 ks lípy velkolisté a 33 ks dubu letního. . Od pátku 12. června bylo otevřeno městské koupaliště. . Dne
15. června začala oprava průtahu městem. Projekt počítá s rekonstrukcí silnice včetně tří mostů, úpravami kanalizace pro lepší odvodnění i novými chodníky. Na základě požadavku města se mosty rozšíří o novou cyklostezku. . Stříbrnou medaili hejtmana Olomouckého kraje Ladislava
Oklešťka obdržel v pondělí 22. června tucet lidí, kteří se aktivně zasadili o prosazování opatření na potlačení epidemie koronaviru. Byli mezi nimi
například starostové uzavřené Litovle, Uničova a Červenky, zástupci armády, zdravotníků a hygienické správy.
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ČERVENEC
Od 1. července začala na litovelské poliklinice celková rekonstrukce hygienických prostor jak pro pacienty, tak rovněž
i pro personál ve všech třech nadzemních podlažích. . Začátkem července započala oprava lávky k ZŠ Vítězná. Smyslem opravy lávky
bylo provést sanaci nosných prvků mostu a mostovky, přeložku kanalizace a VO, výměnu polymerových ložisek, izolaci mostu, dále
bylo nutné lávku opatřit novým povrchem a nátěrem, zpevnit pod ní břehy a provést terénní úpravy. . Litovel se zařadila do seznamu
moderních měst, kde se vybudovalo discgolfové hřiště. Jeho slavnostní otevření se konalo 3. července v 15 hodin. Disky je možné si
zapůjčit v TIC Litovel. . Ve středu 8. července podepsalo vedení města Litovel a Mikroregionu Litovelsko spolu se starosty obcí Šumvald a Oskava, které byly postiženy červnovou bleskovou povodní, smlouvu o převodu finanční pomoci. Na prvním šeku (ve výši 2x
50 000 Kč) pro obec Šumvald a pro obec Oskava se domluvily všechny obce Mikroregionu Litovelsko, druhý šek ve výši 100 000 Kč pro
obec Šumvald a 50 000 Kč pro obec Oskava schválilo Zastupitelstvo města Litovel. Celkově tedy dal náš region pro obě postižené obce
250 000 Kč. . K 15. červnu Olomoucký kraj zahájil stavební úpravy silnice II/449 MÚK Unčovice – Litovel. V souvislosti s touto akcí došlo
k přesunu současného autobusového stanoviště z ul. Dukelské v Litovli do náhradní lokality ul. Příčné. . Ve čtvrtek 23. července byla v odpoledních hodinách zahájena stavba sběrného dvora. Stávající sběrný dvůr, který se nachází na ul. Cholinské v Litovli, nevyhovuje zejména
z kapacitních důvodů a celkového prostorového uspořádání, nevyplácí se taktéž ani logistika. Nový sběrný dvůr bude stát v místní části
Nasobůrky vedle firmy p. Damajky.
SRPEN
Dne 10. srpna začaly stavební práce na akci „Rekonstrukce lesní cesty za lesní školkou v Litovli“. Opravovaný úsek začíná u parkoviště
u fotbalového hřiště, pokračuje podél skládky dřeva, lesní školky a dále do lesa až po odbočku na Střeň. Celková délka opravované
komunikace je cca 1 770 m.. Děti z mateřské školy Kollárova se během prázdnin dočkaly opravených toalet a umývárny. Současně byl
ve stejné budově vyměněn kotel na vytápění včetně vyvložkování komínu, nové elektroinstalace a likvidace staré karmy.
ZÁŘÍ
Nové paní ředitelky mají mateřské školy Gemerská a Frištenského. Na MŠ Gemerská to je Mgr. Martina Faltusová a na MŠ Frištenského Bc. Petra Sajičová. . Skončila samostatná separace (třídění) nápojového kartonu neboli tetrapaku. Nově se tetrapaky ukládají
do kontejnerů na plast (žluté kontejnery). . V pátek 4. září se v litovelském muzeu konala beseda Město v karanténě. Jak název napovídá, hlavním tématem byla březnová izolace našeho města a místních částí. Ve svém povídání zavzpomínal starosta města Viktor
Kohout a místostarosta města Mgr. Lubomír Broza. Promítaly se fotky, videa, vystaveny byly výtvory z doby karantény, roušky či
různé výstřižky z novin. . V sobotu 5. září se konaly tradiční Litovelské slavnosti v rámci Dnů evropského dědictví, podpory cestovního ruchu a 30. výročí vyhlášení CHKO Litovelské Pomoraví. Vstupné na akci bylo tentokrát dobrovolné a krásný výtěžek ve výši
47 189 Kč šel na Charitu Litovel. . Cena za významný počin v roce 2019 v oblasti životního prostředí připadla městu Litovel za
druhou etapu projektu Radniční Morava – řešení havarijního stavu mostní konstrukce a úprava zastropení vodního toku při ulici
Husově. Slavnostní vyhlášení výsledků ankety, v níž mohli hlasovat občané celého Olomouckého kraje, se konalo ve čtvrtek 10. září
v Hranicích na Moravě. . V úterý 15. září proběhla soutěž Babička roku Olomouckého kraje pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje.
Vítězkou se stala členka litovelského Seniorklubu paní Marie Rozmanová, která zároveň získala i titul Babička Sympatie. . Odložené
slavnostní ocenění nejlepšího čtenáře za rok 2020 se uskutečnilo v úterý 29. září. Tentokrát byly netradičně vybrány dvě nejlepší čtenářky, paní učitelky Lenka Davidová ze ZŠ Jungmannova a Ivana Navrátilová ze ZŠ Vítězná. . Pěvecký sbor PALORA v září zakončil
20. sezónu svého působení. Za dvacet let se sboru podařilo vytvořit mnoho nezapomenutelných představení, sbor měl možnost opakovaně „měřit“ své síly v soutěžích středoškolských pěveckých sborů a setkávat se během svého působení i s dalšími tělesy, se kterými
PALORA navázala dlouholetou spolupráci.
ŘÍJEN
V pátek 2. a v sobotu 3. října se konaly volby do zastupitelstva Olomouckého kraje a Senátu České republiky. Týden na to se uskutečnilo 2. kolo voleb do Senátu. Volby do Zastupitelstva kraje v Litovli vyhrálo ANO 2011 (736 hlasů), na 2. místě se umístili PIRÁTI
a STAROSTOVÉ (561 hlasů), 3. byli Spojenci pro Olomoucký kraj (471 hlasů). První kolo voleb do Senátu ČR vítěze nepřineslo.
V druhém kole u nás zvítězil Marek Ošťádal, s 1 191 hlasy porazil Ing. Jana Zahradníčka, který dostal 436 hlasů.
LISTOPAD
V úterý 10. listopadu v době nouzového stavu nebyla přerušena tradice, kterou založili v Litovli manželé Urválkovi a od roku 2015 ji
převzala Muzejní společnost Litovelska, z. s. Letos v rámci Dne válečných veteránů objížděl pietní místa Ing. Radovan Urválek, člen
Výboru MSL. . V sobotu 21. listopadu proběhla v obchodě Tesco v Litovli potravinová sbírka. Sbírka potravin je dnem solidarity, při
kterém může každý pomoci tím nejjednodušším způsobem – darem trvanlivých potravin a drogerie. A jaké množství zboží se tedy
vybralo? Celkem to bylo 360 kg potravin a drogerie. . Turistické informační centrum Litovel získalo 3. místo za Olomoucký kraj
v každoroční anketě Oblíbené informační centrum roku 2020. . V pátek 27. listopadu proběhlo netradiční rozsvícení vánočního stromu. Tentokrát ho občané mohli sledovat online (vzhledem k přetrvávajícímu nouzovému stavu). I letos probíhala anketa, ve které
občané mohli psát své nápady na jméno pro vánoční strom. Opět zvítězilo jméno Naděje.
PROSINEC
Bohužel se v prosinci neuskutečnily žádné z tradičních vánočních akcí kromě Vánoční výstavy ve Výstavní síni Městského klubu Litovel. Opět jsme tak měli možnost podpořit místní tvůrce krásných výrobků.
Takový byl rok 2020. Uvidíme, co nám přinese ten nový...
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Městský klub Litovel
PROGRAM SE USKUTEČNÍ V PŘÍPADĚ, ŽE POMINOU
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ A SITUACE TO DOVOLÍ. DĚKUJEME ZA PŘÍZEŇ!

gram: hraje skupina GALAXY, vystoupení taneční skupiny Latifah (orientální
tanec a burlesque show), občerstvení a tombola zajištěny.

• 15. 12. – 13. 1. FOTOGRAFIE – MÍSTA EVROPSKÉ UNIE
Prostory TIC Litovel, PO–PÁ: 9–17 hod., SO 9–15 hod., vstupné dobrovolné.
Vybrané fotografie ze soutěže „O nejhezčí fotografii z míst Evropské unie“
(včetně ČR) v rámci činnosti Informační sítě Europe Direct (MEIS Litovel), která
probíhala v Turistickém informačním centru Litovel.

• pondělí 18. 1. SZIDI TOBIAS & BAND – náhradní termín za 19. 10. 2020
Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., předprodej 300 Kč, na místě 350 Kč.
Koncert slovenské zpěvačky a šansoniérky.

• 5. – 29. 1. MARKÉTA EVJÁKOVÁ
Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15 hod., ST 8–17 hod., PÁ 8–13 hod.,
SO 10–13 hod., vstupné dobrovolné.
Výstava slabozraké grafičky a ilustrátorky, vernisáž: středa 6. 1. v 17 hod.
• čtvrtek 7. 1. TOULKY POSTSOVĚTSKÝMI ZEMĚMI – náhradní termín
za 18. 11. 2020
Malý sál Záložny, 18 hod., vstupné v předprodeji 50 Kč, na místě 80 Kč.
Pestrá mozaika povídání, fotografií a videí z cest po zemích bývalého SSSR –
Arménie, Gruzie, Moldavska, Ukrajiny a Běloruska, s cestovatelem Václavem
Arnošem
• neděle 10. 1. DĚTSKÝ KARNEVAL VELKÁ KLAUNIÁDA
Velký sál Záložny v Litovli, 15 hod., vstupné 30 Kč.
Karneval plný tance, zábavných her a dětských písniček s Ivo Opletalem,
fotokoutek.
• úterý 12. 1. FANTASTICKÁ ŽENA
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné od 350 Kč, na místě +50 Kč.
První divadelní představení v sezóně 2021.
• středa 13. 1. 4TET – náhradní termín za 17. 3. 2020
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 550 Kč, na místě +50 Kč.
Již 16 let udivují diváky svými neuvěřitelnými pěveckými, ale i hereckými výkony a nápady Jiří Korn, Jiří Škorpík, Dušan Kollár a David Uličník.
• pátek 15. 1. MĚSTSKÝ PLES
Velký a Malý sál Záložny, 20 hod., předprodej 150 Kč, na místě 200 Kč. Pro-

• úterý 19. 1. POSÍLENÍ PSYCHIKY A ZVLÁDÁNÍ STRESU – PRAKTICKÉ RADY
MK Litovel – klubovna č. 1, 18 hod., vstupné dobrovolné.
Beseda s MUDr. Hanou Váňovou, praktickou lékařkou se zaměřením na akupunkturu, ajurvédu a homeopatii, představení doplňků švýcarské firmy JUST.
• středa 20. 1. PARTIČKA NA VZDUCHU – náhradní termín za 18. 5. 2020
Velký sál Záložny v Litovli, 17.30 a 20 hod., vstupné 550 Kč.
Improvizační show, vystoupí: Michal Suchánek, Richard Genzer, Igor Chmela,
Michal Novotný, Marián Čurko, Dano Dangl nebo Dalibor Gondík. Pořadatel:
Mgr. Miroslava Adamová.
• úterý 26. 1. LUKÁŠ KLÁNSKÝ
Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné 100 Kč.
Klavírní recitál, koncert v rámci KPH.
• středa 27. 1. RODINA JE ZÁKLAD STÁTU – náhradní termín za
12. 5. 2020
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 300 Kč, na místě +50 Kč.
Divadelní představení s M. Etzlerem, S. Laurinovou, V. Hybnerovou, P. Motlochem a dalšími.
• neděle 31. 1. SNĚHOVÁ KRÁLOVNA V LEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ
Velký sál Záložny v Litovli, 16 hod., předprodej 60 Kč, děti do 3 let zdarma, na
místě 100 Kč. Divadelní muzikálová pohádka pro celou rodinu.
PŘIPRAVUJEME:
2. 2. KOČKA V OREGÁNU (divadelní představení)
15. 2. ZÁHADNÁ A DRSNÁ NAMIBIE (diashow cestovatelů Motani)
23. 2. KLAVÍRNÍ KVARTETO JOSEFA SUKA (koncert v rámci KPH)
4. 3. LIJAVEC (divadlo Járy Cimrmana)

Předprodej: Turistické informační centrum při MK, nám. Př. Otakara 762, Litovel tel.: 585 150 499 nebo 775 339 098, e-mail: vstupenky@mklitovel.cz
www.mklitovel.cz, www.litovel.eu, www.hanackebenatky.eu
Mediální partneři: RÁDIO ČAS, AKCEZABAVA.CZ

Klavírní recitál Lukáše Klánského rozezní Městský klub
Lukáš Klánský patří k nejvýznamnějším a nejžádanějším
českým klavíristům mladé generace. Díky oceněním na mnoha mezinárodních soutěžích
a úspěšným vystoupením na fes-

tivalech v ČR, ale i v Evropě, se
stal jak vyhledávaným sólistou,
tak komorním hráčem. V roce
2014 získal jako člen Lobkowicz
Tria první cenu na Mezinárodní soutěži Johannesa Brahmse
v rakouském Pörtschachu. Lukáš se narodil
22. 3. 1989 v Praze. Od
pěti let navštěvoval Hudební školu Hlavního
města Prahy. Studoval
na Pražské konzervatoři, po ukončení magisterského studia na
pražské HAMU ve třídě
svého otce, prof. Ivana

Klánského pokračuje nyní ve
studiu doktorandském. Lukáš je laureátem mnoha mezinárodních soutěží, vystupuje
s předními českými orchestry
a s dirigenty, jako je Libor Pešek, Andreas Sebastian Weiser,
Jan Kučera, Gudni A. Emilsson
nebo István Dénes. Koncertuje v ČR i v zahraničí a vystupuje na mnoha festivalech. Je
členem úspěšného Lobkowicz
Tria a pravidelně koncertuje
s předními českými umělci,
jako jsou Václav Hudeček, Jana
Boušková, Kateřina Javůrková
nebo světově proslulé Pražáko-

vo kvarteto. Vystoupil také společně se svým otcem Ivanem na
festivalu Světová klavírní tvorba. Jejich provedení Dvořákových Slovanských tanců nahrál
Český rozhlas a tato nahrávka
vyšla i na CD. Lukášovo hudební cítění formoval, kromě jeho
stálých pedagogů, Martin Kasík, ale také světoznámý Garrick
Ohlsson, jehož pražského masterclassu se zúčastnil. Studoval
i dirigování a sborovou tvorbu.
Lukáš Klánský pedagogicky působí na Konzervatoři Plzeň a na
Gymnáziu a hudební škole hl.
města Prahy.
MK
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Výstava Markéty Evjákové

Mgr. Markéta Evjáková se narodila 3. 4. 1982 ve Vsetíně, nyní
působí v Brně. Jedenáct let navštěvovala Základní uměleckou
školu, různé výtvarné kroužky
a účastnila se výtvarných soutěží. Na gymnáziu maturovala
z výtvarné výchovy na téma Valašská architektura. S grafickými
programy se poprvé setkala na
gymnáziu. Nemohla však studovat výtvarný obor, a tak vystudovala informační výchovu
a český jazyk na Pedagogické
fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci. Po úspěšném dokončení magisterského studia
v roce 2005 začala pracovat jako
grafička v Deníku.
Od předškolního věku nosí
brýle. Ve třinácti letech začala
používat i druhé, ještě silnější
brýle na čtení. Lékaři jí diagnostikovali makulární degeneraci
a drúzové papily. Má výpadky
v centrální oblasti vidění a bez
velkého přiblížení nerozezná

detaily. Dříve malovala barvami, kreslila rudkou i uhlem.
Nejraději kreslila portréty. Od
roku 2005 ale nejvíc kreslí na
počítači, na kterém může pracovat díky zvětšení. Nemaluje žádnou nestandardní pomůckou,
ale běžnou počítačovou myší
v grafických programech. Autorčina grafická tvorba je plná
zářivých barev i geometrických
útvarů, jejichž sladění krásně
zapadne do moderních interiérů. Do svých obrazů vnáší radost, pozitivní myšlení, dětskou
hravost a také reklamní grafiku.
Je ilustrátorkou knihy „Babičko,
dědo, vezměte si mne na prázdniny!“, básnické sbírky „Zloděj miniatur“. Vytváří vánoční
a velikonoční pohlednice, PF,
obalový design na hračky, obaly
na CD, portréty podle fotografií,
letáky, plakáty, loga a infografiku.
Výstavu můžete navštívit od
5. do 29. ledna.
MK

ZUŠ Litovel se už podruhé splnil sen
Poté, co se v roce
2019 podařilo
s přispěním rodičů, sponzorů
a města Litovel
pořídit krásné
nové
klavírní
křídlo Petrof, získala nyní v prosinci Základní
umělecká škola
v Litovli nové pianino Petrof.
Jak se to stalo?
Rodinná nadace Karla Komárka
v září tohoto roku zakoupila za
5,3 milionů Kč 8 pianin a 3 klavíry odmítnuté čínskými klienty po
návštěvě předsedy českého senátu
na Taiwanu. Nástroje se nadace
rozhodla věnovat českým školám.
Do grantové výzvy Piana do škol
se zapojilo 152 škol. Ve svých žádostech musely přesvědčit odbornou komisi o tom, že právě jejich
škola takový hudební nástroj potřebuje a že u nich bude v dobrých
rukách. Odborná komise vybrala
do druhého kola 56 nejpřesvědčivějších. Všechny školy napjatě
očekávaly vyhlášení výsledků,
které mnohé zarmoutilo a pouze
několik škol rozradostnilo. Nadace odměnila celkem 12 škol, mezi
které naše škola nepatřila. Velkým
překvapením pak bylo, když vy-

brali dalších 5 škol, které byly obdarovány přímo generálním partnerem projektu, firmou PETROF.
A mezi tyto školy byla ZUŠ Litovel
zařazena.
Velmi si vážíme slov prezidentky
firmy Zuzany Ceralové Petrofové,
která nám napsala: „… je mým
potěšením, že se pianino Petrof
dostane právě k vám do Základní
umělecké školy v Litovli, protože si
ho zasloužíte.“ Současně nás požádala o to, abychom natočili pro
firmu PETROF prezentační video,
které sdílíme na sociálních sítích.
Pianino se stalo krásným vánočním dárkem pro naši školu a je
dalším krokem k obnově již nevyhovujícího klavírního vybavení
školy. Jsme rádi, že se nám naše
sny plní.
Hana Řezáčová,
zástupkyně ředitelky školy

Zasmějte se s fantastickou ženou
Současná komedie úspěšného
kanadského autora, jejíž zápletka
se točí kolem seznamu vlastností,
které by měla mít ideální partnerka. Je to příběh dvou kamarádů ve
středním věku, jejichž životy pořádně zamíchá tajuplná seznamka
a doslova fantastická žena, která se

jim zčistajasna objeví v bytě. Jak
to spolu může souviset? Nechte se
překvapit! A dejte si dobrý pozor
na to, co si přejete...
Hrají: Patricie Solaříková/ Diana
Šoltýsová, Václav Krátký/ Ondřej
Volejník, Adrian Jastraban/ Jarmil
Škvrna.
MK

Od ledna 2021 bude Turistické informační centrum Litovel
sběrným místem Technických služeb na výlep plakátů.
Kdo z Vás bude chtít tedy vylepit nějaký plakát,
tak jej může donést do litovelského Infocentra.
Příjem plakátů je od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin.
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Na fichtlech tam a zase zpátky...
1. den
Je 27. 6. 2018 a my zahříváme stroje na váze Vápenky Vitoul. Čeká na nás kraj hraběte
Drákuly. Hodinu čekáme na
Radka, který stojí s poruchou
v Lošticích. Aspoň máme čas se
rozloučit s vedením naší firmy
a Mirkem. Ten kvůli zdraví letos
nejede. Jeho funkci posledního
a oranžovou vestu přebírá Vrat’a.
Za Litovlí stojí Radek ještě dvakrát kvůli svíčce a potřetí, když
mu padá z nosiče bagáž, kterou
jen těsně míjí Jindra. Spíme opět
v chatkách ve Strážnici.
2. den
Ráno prší. Nepromoky sundáváme až v Malackách. Bratislavu se
tentokrát snažíme objet spodem.
V kopci na nějaké hlavní ulici
zhasíná můj staďák. Hrabeme
se v zapalování. Popojedeme pár
stovek metrů a vše se opakuje.
Ještě že je většina lidí v práci.
Další už plánovaná zastávka je na
hrázi přehrady Gabčíkovo. Žene
se bouřka. Radši popojedeme.
Ve 20.45 hodin končíme neplánovaně v maďarském kempu
Gárdony. Plánovaných 346 km
jsme nedojeli. Jsou tady tři karavany, jinak nikdo ani na recepci.
Elektrika však svítí a teplá voda
teče. Jen kiosky jsou zavřené. Stany stavíme pod přístřeškem před
jedním z nich.
3. den
Ráno nás budí liják. Můj staďák
ani neškytne, i když večer normálně dojel. Kombinujeme dvě
zapalka. Naše snažení sledují di-

voké husy pasoucí se na louce.
Konečně vrčí. To už se svítí na
recepci. Tak to dnes grátis nebude. Pořád lije jak z konve. Dnešní
cíl leží na jihu Rumunska, což
představuje 310 km. V 10 hodin
jsme teprve na místě původního
včerejšího cíle. Tady konečně
sundáváme nepromoky. Jen co
začne být teplo, staďák zase stojí. Teprve v půl páté zastavujeme
„na oběd“ u obchůdku v jedné
maďarské vesnici. Všechny dědiny jsou na jedno brdo. Rovina,
silnice, po obou stranách tráva.
Následuje příkop nebo potok,
chodník a plot. Za ním samostatně stojí většinou postarší přízemní baráčky s okenicemi. Rychle
dojíme konzervy. Žene se bouřka. Když už si myslíme, že jí ujedeme, bez varování na nás tečou
kýble vody. Snažíme se schovat
v mladém akátovém lese. Stromy
ale vodu vůbec nezbrzdí a navíc
jsou kmeny samý trn. Než se nasoukáme do nepromoků, je po
bouřce. Další nás potká za pár
desítek kilometrů. Tady nás zachrání dálniční most. Vody teče,
jak když se protrhne přehrada.
Stojíme nejmíň hodinu. Déšť
a pravidelné poruchy mého Stadionu nám zpestřují nudnou krajinu. Neplánovaný azyl nacházíme
v kempu ve vesničce Mako ještě
v Maďarsku. Majitel umí slovensky, což je velké plus. Jdeme na
něco teplého do hospody.
4. den
Spíme tentokrát v postýlkách
jako princezny ☺. Nemusíme
tak sušit a balit stany. Peťa opraví

rozbité zrcátko a po pár kilometrech jsme na hranicích Rumunska. Celníka zajímá, na co mám
ten slzák na řídítkách. Říkám,
že na Grizzlyho. Jen se usměje.
Míříme k Dunaji tvořícímu hranici se Srbskem. Krajina je stejná jako v Maďarsku. Jen vesnice
jsou ještě dál od sebe a všude je
plno toulavých psů. Před Dunajem musíme zdolat nějaké kopce.
Zastavuje nás bagr, který shrnuje
ze silnice hromady bahna, dřeva
a kamení. Tady muselo řádně pršet. Jedeme kolem řeky až k soše
krále Decebala vysekané ve skále
nad vodou. Za šera se ubytováváme v hotelu v městečku Oršova.
Usínám ještě dřív, než na sebe
natáhnu peřinu...
5. den
Vyspaní do růžova sjíždíme ještě kousek po proudu podívat se
na přehradu Železná vrata. Hráz
slouží jako přechod do Srbska.
Na tu se nedostaneme. Uděláme
pár fotek a zase se vracíme. Sleduju kamenné patníky u cesty,
na kterých je napsaná vzdálenost
k nejbližšímu městu. Dobrá vychytávka. Odbočujeme do hor.
Jeden kopec střídá druhý. Vraťa
začíná nějak ztrácet. První odbočkou sjíždíme z úzké cesty
k malé přehradě. Vybíhá proti
nám místní pastevecký pes. Je
to malé „tele“ se zvláštně zkráceným ocasem. Asi místní plemeno. Naštěstí je ještě štěně. Hned
si zamiloval Vraťu. Skáče po
něm a odnáší mu nářadí. Když
mu dá packy na ramena, jsou
stejně vysocí. Můžeme se potrhat smíchy, když si z něho chce
udělat maminku. Vraťův motor
se pořád dusí. Jindra připomíná svou závadu z „Grossu“, kdy
měl ucpaný výfuk. Je to tak. Stačí
vrazit šroubovák do laufu a už se
motor vytáčí. Preventivně štára-

jí všeci. Sjíždíme zase na rovinu.
Potkáváme cikánské povozy plné
hader. Fungují po vesnicích jako
naše sekáče. Čeká nás první výzva – horská silnice Transalpina.
Motory se zastavují už v první vesnici Novaci. Nasazujeme
menší kolečka. Sluníčko svítí
a je hic. Silnice je široká s krásným asfaltem. Místní mlaďoši si
dělají u cesty pikniky. My se za
častého chlazení pomalu škrábeme nahoru. Nikdo z nás netuší,
co na nás čeká. Když už si myslíme, že jsme nahoře, cesta jde
dolů a zase stoupe. Zvedá se před
námi kopec, který vypadá jako
skokanský můstek. Tady musíme běžet vedle strojů a tlačit.
Z domnělého vrcholu vidíme
další část cesty. Ta snad nemá
konec. GPS ukazuje kilometry
k cíli. Ty ale vůbec neubývají. Potkáváme čím dál míň lidí. Je tady
zima a hrozně fučí. I tak stroje
vaří. Konečně jsme na vrcholu,
ve výšce 2 145 m n. m. Není tady
žádná cedule, jen volně se pasoucí koně. Rychle dolů do kempu.
Sluníčko se už začíná schovávat.
V cestě nám neplánovaně stojí
ještě jeden kopec. Pod ním na lesní cestě čekáme na kluky, kterým
to tolik nebrzdí. V blátě jsou otištěné velké stopy. Děláme si srandu, že jsou vlčí. Je pouhých 5 °C.
Za šera jsme konečně na recepci.
Nemůžeme nějak vysvětlit slečně, že chceme do chatek. Nějaký
místňák nás lanaří k sobě. Dělá
nám cenu. Už za úplné tmy se na
lesní cestě snažíme držet krok za
jeho autem. Je to naštěstí kousek.
Všichni spíme v jedné místnosti, která je krááásně vyhřátá od
kachlových kamen. Paráda. Jsme
zmrzlí jak rampouchy. Máme
problém nalít slivovičku, jak se
klepeme. Pán nás mile překvapí
uvařenou večeří.
pokračování na vedlejší straně
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pokračování z vedlejší strany
6. den
Je pořád 5 °C. Z lesa nad námi je
slyšet vlčí vytí. To jsme ty stopy
asi trefili. Jsme pořád na Transalpině v 1 270 m n. m. Sjíždíme
do města Sibiu. Můžeme jet bez
motorů. Pohltí nás husté smrkovobukové lesy porostlé nadýchaným mechem. Jsou svěže
zelené. Ze skal stékají potůčky
čisté vody. Jen škoda, že tady
nedojdou sluneční paprsky, aby
nás zahřály. Do města přejíždíme zkratkou, která je z části
zasypaná bahnem a kamením.
U marketu pojíme a doplníme zásoby. Vyrážíme na naši
druhou výzvu – horskou cestu
Transfagarasan. Hory se zničehonic zvedají z úplné roviny,
jako kdyby je tam někdo položil. Stadionek zase zlobí. Střílí
do výfuku. Tím cestou nahoru
vyplaším nejednoho cyklistu.
Na silnici je plno lidí a hlavně
motorek. Místo je to opravdu
krásné. Cesta se řadí mezi nejkrásnější na světě – vede totiž
nad hlubokou roklí. Výše se pak
klikatí přes celé zelené sedlo,
kde se pasou stáda ovcí. Jsou
bílé jako sníh, který tady ještě místy leží. Nahoře ve výšce
2 042 m n. m. je velké parkoviště se stánky. Na druhou stranu hory musíme projet tunelem. Ten má z obou stran velká
plechová vrata. Ta se na zimu
zavírají. Dolů jedeme zase bez
motorů. Kopce jsou ještě více
zelené. Lidí už minimum. Dlouho objíždíme levý břeh přehrady
Lacul Vidraru. Stojíme na hrázi
a koukáme do veliké hloubky
k patě hráze. Dál se jede krátkou „jeskyní“. Hned za zatáčkou
nás zuřivě zastavuje motorkář

se zlínskou značkou. Pořád dokola mele, že tam nepojede.
Vůbec nechápeme. Pochopíme,
o co mu jde, když z něho vypadne, že je na cestě medvěd. Super...
Zapínám kameru a s lehkým
mrazením pomalu vyrážíme. Za
zatáčkou na odpočívadle přehrabuje odpadkáče medvědice
a dvě medvíďata. Klučina projíždí schovaný vedle nás. Sjedeme
ještě níž a už se na skále před
námi objevuje zřícenina Drákulova hradu. Objíždíme skálu
a ubytováváme se ve stejnojmenném kempu. Zabíráme
dvě volné chatky a vyrážíme na
hrad. Pěšina vede přímo z recepce. Jediný přístup je po 1 480
betonových schodech vedoucích
bukovým lesem. Majiteli kempu
se to nelíbí. Prý tam můžeme
až ráno. Teď je údajně zavřeno.
Na prvním stromě visí cedule
s medvědí hlavou a varováním.
Bereme ji jako zpestření pro
turisty. Vyškrábat se nahoru je
pořádná fuška. Postupně se tam
ale všichni dohrabeme. Hrad
stojí na osamocené skále spojené s kopcem jen úzkou lávkou.
Mříže jsou otevřené. Vítá nás
popravčí špalek se zaseklou sekerou, šibenice a dva neštastníci
nabodlí na kůl. Místo krkavců
nám nad hlavou krouží vlaštovky. Rudé slunko už se chystá do
hajan a my k návratu. Vtom Jindra volá: „Hoši, je tam medvěd!“
A fakt. Za balvanem, vedle pěšinky, co vede k lávce z hradu,
se krmí medvěd. To budou záběry. Slzák je dole na Stadionu.
Huňáč se láduje a nás si naštěstí
nevšímá. I tak je adrenalin projít kolem něho jedinou možnou
cestou. Nožičky nám pěkně
kmitají. V kempu jsme až za

šera. Už chápeme, proč je kolem
trojitý elektrický ohradník. Bohužel až tady zjišťuju, že jsem si
blbě zapnul kameru a mám tedy
natočené jen mé nohy, jak sviští
po schodech.
7. den
Začínám vrtáním ve staďáku.
Polka, co je tady s klukama na
motorkách, nám dává ušitá srdíčka pro štěstí. Vyrážíme na jih,
ale musíme na sever. Najíždíme
na zkratku. Část polní cesty
GPSka nezná. Tu musíme najít,
a tak se ptáme nějaké paní. Posílá nás ke kopci, který musíme
celý vytlačit, abychom nahoře
zjistili, že nikam nevede. Napodruhé už polňačku nacházíme.
Poté, co Jindra opraví spojku,
najíždíme na hlavní, vedoucí
údolím kolem řeky
Topolog zpět na Sibiu. Po řece plave
plno odpadků. Musí
to tam sypat jedno
popelářské auto za
druhým. Něco tak
hrozného jsem ještě neviděl. Spíme
v kempu Deny ve
městečku Aiud. Sice
tady nejsou sociálky, jen trubka trčící
z trávníku, ale co pět
metrů stojí gril. Marek
se do půlnoci marně
snaží najít původce
divných zvuků jdoucích z jeho Stadiona.

8. den
Jedeme úplně prázdným územím.
Přejíždíme do Maďarska. Najíždíme si něco navíc. Spíme v termálním kempu ve městě Püspökladány. Do teplé vody ale lezu jen já,
i když je v ceně. Ostatní jsou na
pivu.
9. den
Po několika opravách mého Stadionu a pár přeháňkách kempujeme ve slovenském městečku Šahy.
10. den
Noční bouřka komplikuje Jindrův odjezd. Nateklo mu do
zapalování. Ráno si s Pionýrem
trochu zaběhal. Další z mnoha poruch mého Stadionu nás
nutí zastavit u penzionu Hoffer ležícího nad Nitrou. Je čas
oběda. Obcházíme VIP terasu
a usazujeme se ve dvoře. Menu
o čtyřech chodech za 5.50 eur
se nedá sníst! Doslova se kutálíme ke strojům! Pokud pojedete
okolo, stojí to tu určitě za návštěvu. Přijíždíme do kempu ve
Strážnici, kde na nás čeká Mirek
a spřátelená parta z Hrušovan
u Brna. Kemp je ale beznadějně
narvaný. Stany stavíme až v nedaleké Lučině.
11. den
Těsně před barákem umírá Markův Stadion. Ani nezastavuje,
dotlačíme ho nohou. Po 2 600 km
jsme doma.
Pavel Dostál
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Rozhovor nejen o politice s bývalou senátorkou Alenou Šromovou
LN: Paní Šromová, v letech
2014–2020 jste byla senátorkou
za obvod č. 66 – Olomouc. Proč
jste se tenkrát rozhodla kandidovat? Co Vás na této „vysoké“ politice přitahovalo?
AŠ: Byla jsem oslovena zástupci krajského vedení KDU-ČSL.
Nabídku jsem po dlouhém přemýšlení vzala jako výzvu. Práce
v politice nebyla nikdy mým
snem, stále jsem se cítila být více
lékařkou jak političkou. Lékařem je člověk celý život, politikem jen chvíli.
LN: Popište, prosím, čtenářům,
jak vypadal Váš den v Senátu. Co
všechno tato funkce obnáší?
AŠ: Den, kdy probíhá vlastní
schůze v Senátu bych nazvala
„třešničkou na dortu“. Vlastnímu jednání předchází zdlouhavá a náročná příprava projednávaných zákonů. Je potřeba se
seznámit s jednotlivými návrhy
zákonů, které byly doručeny
z Poslanecké sněmovny, dále se
zněním evropských tisků, které
je nutné projednat, a samozřejmě
prostudovat i eventuální senátní
návrhy zákonů.
Vzhledem k tomu, že návrhy
jsou z různých oblastí, existují
v Senátu (podobně jako v Poslanecké sněmovně) odborné
výbory a každý senátor musí
být členem některého z nich.
Na schůzích těchto výborů se
podrobně projednávají navržené zákony a novely se zástupci
předkladatelů (ministrů, poslanců a senátorů). Senátor, který je určený tzv. zpravodajem
pro daný tisk, pak z dostupných
materiálů připraví zpravodajskou zprávu. Po předchozím
projednání na výboru pak vše
(zprávu i průběh jednání výboru) přednese na schůzi – plénu
Senátu. Zároveň sleduje debatu
na plénu, na závěr ji zhodnotí
a provede ostatní hlasováním
o daném zákonu.
Vlastní schůze začíná v 9 nebo
10 hodin a trvá vyjma pauzy
na oběd bez přestávky do večera. Nebylo výjimkou, že schůze

končily pozdě v noci a trvaly
2–3 dny. Někdy bylo jednání
přerušeno a schůze pokračovala
za týden. Termíny a délky schůzí
se měnily dle aktuální situace.
LN: Česká politika je víceméně
mužskou parketou – záležitostí.
Jak jste se mezi tolika muži cítila – bylo těžké jako žena prosadit
svůj názor?
AŠ: V roce 2014, kdy jsem byla
zvolena do Senátu, bylo žen senátorek 14, v roce 2016 byl pak
náš klub KDU-ČSL a nezávislí
klubem s největším zastoupením žen v Senátu. Na prosazování názorů v Senátu nemá vliv,
zda jde o názor muže či ženy –
důležitá jsou fakta a argumenty.
LN: S jakým programem jste do
Senátu šla, co jste prosazovala?
Jaký byl Váš cíl – čeho jste chtěla dosáhnout? A když se zpětně
ohlédnete – podařilo se Vám to?
AŠ: Důležitou náplní práce senátora je schvalování zákonů
v co nejlepším legislativním
provedení. Vzhledem k tomu,
že Senát má na prostudování,
úpravy a schválení zákonů pouze 30 dnů (na rozdíl od Poslanecké sněmovny), to není vždy
jednoduché.
V Senátu jsem pracovala ve
Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. V tomto výboru
jsem jistě nejlépe mohla využít
své znalosti z praxe v oboru všeobecného praktického lékaře.
Projednávaných zákonů a novel bylo velké množství. Snažila
jsem se vždy o získávání maxima informací k dané problematice a uvážlivě ji posuzovat
dle svého nejlepšího vědomí
a svědomí. Nikdy jsem se v tom
nenechala ovlivňovat. To si myslím, že se mi podařilo.
Nutno uvést, že ne vždy přináší
poctivá práce a vynaložené úsilí
své ovoce. Se skupinou senátorů
jsme se snažili například o rozšíření možností terapie u osob
s neurovývojovými poruchami.
Když se nám pak po více jak
dvouletém jednání s odborníky
a ministerstvy podařilo připravit a na
plénu posléze schválit návrh zákona,
v Poslanecké sněmovně zůstal „zaparkován“.
Vzhledem
k současným problémům s pandemií onemocnění Covid-19 se
k němu ve sněmovně
do voleb asi těžko ně-

kdo vrátí. Návrh zákona
spadne takříkajíc pod
stůl...
LN: Politicky jste velmi
angažovaná – byla jste
radní, jste zastupitelkou
města Litovle, členkou
strany KDU-ČSL. Tyto
funkce jsou časově hodně náročné a k tomu ještě
ordinujete jako praktická lékařka tady v Litovli.
Jaký máte „recept“ na to,
tohle všechno stíhat?
AŠ: Dokonalý recept na to, jak
vše ideálně stíhat asi nemám –
kombinování politické činnosti
a práce lékařky bylo mnohdy
velmi náročné a vysilující. Vše
bylo samozřejmě o stanovení
priorit a přesného časového plánu. Snažila jsem se totiž při své
politické činnosti dodržet slib
svým pacientům a být v maximálně možné míře přítomna
i ve své ambulanci a normálně
pracovat.
Jistě tím vždy trpěli i moji blízcí,
na které jsem neměla dostatek
času. Proto jsem se již minulý
rok rozhodla znovu nekandidovat a přenechat tuto zajímavou,
a podle mě velmi důležitou, práci
jiným s novými názory a energií.
LN: V médiích je česká politika prezentována ne v moc dobrém světle.
Většina politiků na jednáních není
nebo spí či se hádá a nadává na
sebe. Je to opravdu tak nebo si jen
média vystřihnou to, co se jim zrovna hodí tzv. do krámu?
AŠ: Souhlasím s Vámi, že politika není vždy prezentována v nejlepším světle. Za sebe mohu ale
říct, že za své působení v Senátu
jsem nezažila nekorektní chování u svých kolegů – senátorů
v podobě hádek či nějakých vulgárních nadávek. Určitě bych se
snažila vyzdvihnout spíše profesionalitu a obětavost, se kterou
jsem se při svém šestiletém působení v Senátu setkávala.
A že na záběrech ze záznamů
z jednání politici nejsou přítomni v sále? Zkuste sedět několik
hodin bez možnosti natáhnout
si nohy či narovnat záda. Vzhledem k tomu, že během schůze
nejsou žádné přestávky na jídlo,
pití atp., řeší se to tak, že senátoři, pokud nechtějí k danému
bodu vystupovat, mohou sledovat jednání mimo jednací sál
v předsálí či přilehlých salóncích. Tam vše sledují na obrazovkách a vidí mimo jiné i informace o počtu přihlášených

do diskuze k danému tématu. Na
hlasování se pak vrací do sálu.
LN: Tato otázka se nebude týkat politiky, ale současné situace ohledně
koronaviru. Jak Vás jako praktickou lékařku zasáhla první jarní
vlna koronavirové pandemie – jak
Vaše ordinace fungovala, s jakými
problémy jste se potýkala, jak jste
řešila nespočet telefonů atd.?
AŠ: Během první vlny byl u nás
asi největším problémem nedostatek ochranných pomůcek na
trhu, který nám znemožňoval
plnohodnotnou práci v ambulanci. V tomto nelehkém období nám hodně pomohlo město
i kraj, za což jim děkuji. Naše
ordinace fungovala v podobném
režimu jako většina ostatních
ordinací v Česku. Snažili jsme se
toho spoustu vyřešit nejprve telefonicky a pokud to situace vyžadovala, pacienty jsme zvali na
vyšetření k nám. Byli jsme tehdy
velmi rádi za existenci a funkčnost e-receptů a elektronických
neschopenek. Při srovnání situace na jaře a nyní si ale neodpustím poznámku, že se občané na
jaře chovali mnohem zodpovědněji a ohleduplněji než nyní.
LN: Jaký je Váš lékařský názor na
očkování proti koronaviru?
AŠ: Očkování historicky pomohlo
vymýtit mnoho infekčních onemocnění. Do budoucna vidím
v očkování proti koronaviru jediné řešení situace a cestu k návratu
do normálního života.
Je nutno si uvědomit, že ne všichni
pacienti, kteří onemocní tímto virovým onemocněním, mají vždy
jen lehký průběh. Bohužel v naší
ordinaci vidíme i ty závažné průběhy s ne vždy dobrým koncem.
LN: Děkujeme za rozhovor!
AŠ: Také děkuji. Závěrem mi,
prosím, dovolte popřát všem
čtenářům hodně zdraví a pohody v roce 2021!
Foto vpravo nahoře:www.senat.cz
Text: red.
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Olomoucký kraj podporuje projekty Mikulášská stezka
environmentální výchovy
V sobotu 5. prosince chodil Mi- dla, které předváděly pohybem
a zvukem. Za splnění úkolů zís-

V průběhu roku 2020
realizoval DDM Litovel projekt s názvem
„Doteky
přírody“.
Tento projekt byl podán v rámci dotačního
titulu Olomouckého
kraje s názvem „Program na podporu
environmentálního
vzdělávání, výchovy
a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2020“
a podpořen z rozpočtu Olomouckého
kraje částkou ve výši
12 200 Kč.
Z těchto finančních
prostředků jsme pořídili nové terárium, jež
nahradilo starší celoskleněné, které bylo
již značně opotřebené a nebylo
tak zcela bezpečné pro děti i pro
zvířata. Obyvateli terária se stali
dva gekoni Bibronovi, přestěhovaní ze staré celoskleněné ubikace. Spolu s teráriem nyní tvoří
ukázku biotopu africké savany.
Druhá aktivita projektu byla
zaměřena na posílení spolupráce DDM s dalšími školami
v oblasti EVVO. Výstupem spolupráce je vytvoření nabídky
vzdělávacích programů s eko-

kuláš a Dům dětí a mládeže Litovel si připravil pro družiny škol
aktivitu „Mikulášská stezka“.
Aktivity se zúčastnila družina
ZŠ Jungmannova, ZŠ Vítězná, ZŠ
Červenka, ZŠ Vilémov a ZŠ Nasobůrky. Děti procházely vyznačenou trasou, na které je čekalo
osm stanovišť. Na stanovištích
plnily úkoly formou zaklína-

kaly děti dílky z puzzle, které na
závěr složily a za složený obrázek
dostaly košík jablíček.
Touto cestou děkuji družinám za
jejich spolupráci a účast na Mikulášské stezce a věřím, že jsme
si to všichni užili, zasmáli a pobavili se v tomto zimním čase.
Monika Pospíšilová, DDM Litovel

Dům dětí a mládeže Litovel pořádá
přírodovědnou vycházku
Dům dětí a mládeže Litovel pořádá
přírodovědnou vycházku

Litovelské Pomoraví v zimě
Litovelské Pomoraví v zimě

výchovnou tematikou pro děti
z mateřských škol. Abychom
tyto programy mohli uskutečnit, bylo nutné z poskytnutých
finančních prostředků pořídit
včelí klát a rámečky. Obojí slouží
k využití v rámci ekovýchovného programu s názvem Včelka
Mája. Cílem tohoto vzdělávacího programu je seznámit děti
s životem včeliček, výrobou medu
a vztahy ve včelím společenství.
Jana Chmelařová, DDM Litovel

KDY: v sobotu 16. ledna 2021
KDY: v sobotu 16. ledna 2021
SRAZ: v DDM Komenského ulice v 9:00 hodin. Návrat
do 14:00 hodin tamtéž.
SRAZ: v DDM Komenského ulice v 9:00 hodin. Návrat
do 14:00 hodin tamtéž.
CENA: 50 Kč za osobu
CENA: 50 Kč za osobu
Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 14. ledna!
Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 14. ledna!

Dům dětí a mládeže Litovel

Přírodovědná zimní vycházka Pomoravím.
S sebou průkazku ZP, oděv a obuv dle aktuálního počasí,
Přírodovědná
zimní vycházka Pomoravím.
svačinu
a dalekohled.
S sebou průkazku ZP, oděv a obuv dle aktuálního počasí,
svačinu
a dalekohled.
Akce
proběhne,
pokud to umožní aktuální vládní nařízení!

• do 15. ledna Křížovka jen tak pro zábavu, ale i pro výhru
V těchto dlouhých dnech se určitě najde chvilka vyluštit si křížovku, za kterou můžete
získat odměnu! Stačí si křížovku jen tak pro zábavu vyluštit, anebo ji poslat vyluštěnou
i s tajenkou na e-mail: pospisilova@ddmlitovel.cz. Křížovku najdete na našem webu
www.ddmlitovel.cz nebo si ji můžete osobně vyzvednout v DDM, Komenského ul.,
v čase od 8 do 14 hodin.
Bližší informace na tel. 720 995 102, e-mailu: pospisilova@ddmlitovel.cz.

• do 31. ledna Cesta za poznáním – vědomostní soutěž jen tak pro zábavu
Litovel je krásné město plné historických památek a zajímavostí. Proto se vydejte za
jejím poznáním! Zúčastnit se mohou malí i velcí, zkrátka všichni, kdo mají chuť netradičně poznat Litovel a také si zasoutěžit. Startovní listinu se stanovišti najdete na
našem webu www.ddmlitovel.cz nebo si ji můžete osobně vyzvednout v DDM, Komenského ul., v čase od 8 do 14 hodin.
Bližší informace na tel. 720 995 102, e-mailu: pospisilova@ddmlitovel.cz.

inzerce

• 29. ledna Laser Manie Olomouc – akční dobrodružství na pololetní
prázdniny
Místo a čas srazu: v 8.25 hod. na vlakovém nádraží Litovel-město. Kdo je z Červenky,
sraz v 8.40 hod. na vlakovém nádraží Červenka. Děti si vyzvednout v 15.50 hod. na
vlakovém nádraží Červenka a v 16.17 hod. na vlakovém nádraží Litovel-město.
Cena: 430 Kč – v ceně doprava vlakem a tramvají, 3x hra, oběd. Přihlášky odevzdejte
nejpozději do 27. ledna.
Bližší informace na tel. 720 995 102, e-mailu: pospisilova@ddmlitovel.cz.

Akce proběhne, pokud to umožní aktuální vládní nařízení!

Bližší informace na tel. 585 342 448, 775 550 964, 725 823 618,
e-mail: p.sova@ddmlitovel.cz.
Bližší informace na tel. 585 342 448, 775 550 964, 725 823 618,
e-mail: p.sova@ddmlitovel.cz.
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HELLO, HELLA!

OPERÁTOR VÝROBY
28.000 MĚSÍČNĚ
10.000 NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

Dále nabízíme nadstandardní příplatky, pololetní bonusy,
příspěvek za doporučení kamaráda 12 000 Kč, dotované
stravování, příspěvek na ubytování, svozy (Olomouc,
Městečko Trnávka, Moravská Třebová, Klodzko, Králíky,
Rýmařov, Horní Město, Uničov, Březina, Jevíčko, Chornice).

HELLA AUTOTECHNIK NOVA s.r.o.
Družstevní 338, 789 85, Mohelnice

www.hella.cz

Vybíráme z redakční pošty...
Do redakce Litovelských novin
nám přišel e-mail, ve kterém se
píše o komplikované situaci na
Svatojánském mostě. Máte stejný
nebo jiný názor? Napište nám.
Vražedný Svatoján?
Ne, milí Litoveláci, toto není článek s novým detektivním příběhem z našeho okolí, ale dopravní situace na našem opraveném
historickém mostě sv. Jana přes
řeku Moravu. Jak jistě všichni
víme, zúžená silnice přes most
nepřeje moc chodcům překračujícím tuto vodní překážku.
Chodník, na který se vejdou jen
tak tak dva lidé vedle sebe, nenabízí moc variant, jak se mají
vyhnout dvě maminky s kočárky nebo rodina táhnoucí za ruce
několik svých malých ratolestí.
Do toho zamíchejme několik
cyklistů v povoleném protisměru, sem tam okořeněných
několika lidmi důchodového
věku se svou omezenou mobilitou. No a přidejme pořádně
rozjeté auto, které nerespektujíc
povolenou dvacítku, vás míjí
doslova o centimetry. Tak tato
sebevražedná propletenice se
na mostě odehrává takřka celý

rok. Přes zimní období asi trochu poklesne, aby na jaře mohla zase vygradovat. Dopravní
značku, omezující rychlost na
20 km/hod., respektuje jen
velmi málo řidičů. Je totiž umístěna poněkud bokem a není ani graficky zvýrazněna
reflexní
barvou.
Není tak divu, že již při historickém měření rychlosti policisté
naměřili 50% porušení uvedené
dvacítky. Když si spočítáme, kolik aut přes most projede za den,
tak nám určitě vyjde procentuálně absurdní číslo řidičů porušujících povolenou rychlost.
Když jsem kdysi požadoval vybudování retardéru omezujícího „naše závodníky“, tak mi
bylo sděleno, že uvedená stavba
by nabourala historickou hodnotu moderně opraveného historického mostu.
Tak nevím, zda tady jde o život
všech obyvatel Litovle – nedej Bože, aby tam nějaký blbec
zmasakroval malé děti, a nebo
o pseudo pohled na historický
most. Je totiž zajímavé, že retardéry na silnici vedoucí na historické náměstí Přemysla Otakara
nikoho asi neruší. Jan Kučera

Odpověď místostarosty města,
Mgr. Lubomíra Brozy
Situace na mostě sv. Jana není,
z dopravního pohledu, dobrá.
Po rekonstrukci došlo k zásadnímu zúžení vozovky, ubyl chodník po jedné straně a vzhledem
k tomu, že je to dopravní tepna,
která převádí cyklisty a chodce
z lokality „Staré město“ do centra, zaslouží si tento historický
most komplexní řešení. Vybudování retardéru, jak navrhuje
pan Kučera, situaci z mého pohledu nezlepší. Do budoucna
přichází v úvahu uzavření mostu
pro motorizovanou dopravu, je
zde ale příjezd z centra k poště,
což jistě rozvíří opačné reakce.
V současné situaci je tento záměr ale nereálný. Jak všichni víte,
probíhá rekonstrukce průtahu

městem a v příštím roce bude
uzavřen příjezd k mostu přes
hlavní tok. Místní doprava bude
mít k dispozici most na Pavlínce
a Svatoján. V této situaci jakkoli
komplikovat průjezd je na závadu. Požádal jsem městskou policii, aby zde prováděla častější
kontroly rychlosti projíždějících
vozidel. Věřím, že všichni občané tuto situaci pochopí a budou
k sobě ohleduplní. Není výjimkou, že právě na tomto mostě se
míjející lidé zastaví a potřebují
„vyřešit tu právě nejdůležitější
věc“. Že zablokují chodník, neřeší. To jen na odlehčení, aby
se veškerá vina neházela jen na
řidiče.
Buďme tedy k sobě ohleduplní
a nějakou dobu to ještě, prosím,
vydržme.
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Střípky z Jungmanky
První čtyři měsíce školního roku
jsou za námi. Tato nepředvídatelná a nelehká doba opravdu nepřeje žádným tradičním školním
akcím, na které se žáci i rodiče
vždy těší. Nejezdí se na výlety ani
exkurze, žáci jsou více méně izolováni od většího kolektivu, nepořádal se oblíbený vánoční jarmark a letošní deváťáci poprvé po
řadě let nebudou zahajovat školní
ples polonézou. A jak bude probíhat druhá polovina školního
roku, to se teď ani neodvažujeme
předvídat. I přesto se nám daří
vyhledávat možnosti, jak žáky
a rodiče zapojit do různých projektů a akcí trochu jinak. Za
všechny uvádíme čtyři z nich.
Noc s Andersenem
Na konci března, kdy se tento
projekt celorepublikově koná,
byla akce z pochopitelných důvodů zrušena. Plánovala se znovu na říjen, no ale člověk míní
a život mění. Když jsme nemohli tuto oblíbenou akci uskutečnit

ve škole, přenesli jsme ji alespoň
žákům domů. Jak to probíhalo?
Rodiny se věnovaly společnému
čtení, stavění čtecích doupat,
pečení bábovky pro nemocnou
babičku z pohádky Červená
Karkulka a Krtkova dortu pro samotného Krtečka. Žáci si zahráli
na reportéry a udělali rozhovor
s pohádkovými postavami, poctivě uspávali mladší sourozence, nebo tvořili zprávy pro
CNN News o záhadném zmizení knih z místní knihovny.
Poslali spoustu videí a fotek, kde
zdokumentovali, jak si v době
distanční výuky zpestřili večer,
který věnovali tomuto projektu.
Díky všem za účast a věříme, že
si příští ročník užijeme spolu
všichni opět ve škole.
Záložka do knihy spojuje školy –
Radost ze čtení ukrytá ve verších
básní nebo v próze
Podařilo se nám s žáky zrealizovat
i projekt plný zábavy, radosti ze
čtení a dobrodružství ukrytého

v knihách. S naší slovenskou partnerskou školou z Revúce jsme si
vyměnili čtenářské záložky. Projektu „Záložka do knihy spojuje
školy“ se účastníme už pěkných
pár let, tentokrát ovšem v částečně distančním režimu. Napřed
měly děti za úkol libovolnou výtvarnou technikou ztvárnit téma
a následně popsat citátem z knihy
své oblíbené dílo. Výměnu záložek
jsme v hodinách češtiny využili
k navázání kontaktů a poznávání
jazyka, literatury, historie, kultury,
regionálních zvyků či života žáků
ze Slovenské republiky.
Projekt Úsměv do schránky
Myšlenka podpory na dálku
vznikla v době karantény na jaře
tohoto roku. Díky tomu, co nás
potkalo, si mohl každý na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je být
uzavřen mezi čtyřmi stěnami
a v omezeném kontaktu se světem. Během distanční výuky
jsme se tedy rozhodli zprostředkovat formou pohlednice vlídná

slova klientům v domovech pro
seniory. Opuštění lidé zde tvoří mnohdy až třetinu obyvatel.
Žáci v hodinách slohu vytvořili
pohlednici, kde vyjádřili solidaritu a podporu všem, kteří ze
dne na den zůstali odtrženi od
svých nejbližších. Krásná slova
podpory a různých přání putovala
seniorům do Domova Sedlčany.
Naše výtvory vykouzlily úsměvy
na tvářích těm, kteří to teď potřebují nejvíc. My z Litovle totiž díky
jarní karanténě víme, že každý
úsměv se počítá.
Krabice od bot
I na charitu jsme si udělali čas.
Letos jsme cílili na děti ze sociálně slabých rodin. Děti s rodiči
si na webových stránkách www.
krabiceodbot.cz vybrali pohlaví
a věk dítěte, které chtěli obdarovat. Dárečky pečlivě zabalili
do krabic a všechny putovaly
na sběrné místo zde v Litovli,
odkud pak směřovaly rovnou
k dětem. Mezi dárečky si našla
své místo kosmetika, pomůcky
do školy, hračky, knihy či sladkosti. Věříme, že na Štědrý den
přinesly naše dary úsměv a radost do spousty rodin.
Všem čtenářům přejeme hodně
zdraví a elánu do nového roku
a doufáme, že Vás budeme moci
zase pravidelně zásobovat novinkami a akcemi naší školy.
-ZSJL- Mgr. Marcela Nevěřilová,
Mgr. Soňa Purová

Litovelští písaři bodovali v mezinárodní soutěži ZAV-100
Ani v současné složité době litovelští reprezentanti ve zpracování textů nezahálí a bojují
o vysoké příčky v písařských
soutěžích. Ve dnech 21. a 24.
listopadu 2020 se uskutečnil
druhý ročník mezinárodní
online soutěže ZAV-100, pořádaný českým spolkem pro
zpracování informací společně
s mezinárodní organizací Intersteno. Síly spolu poměřilo 1131
závodníků z 15 zemí světa. Během pětadvaceti minutových
opisů měli soutěžící prokázat
rychlost, kterou jsou schopni
přepisovat text z obrazovky na
počítačové klávesnici. Nejlepšího výsledku dosáhla americká soutěžící Wrona Sean, která
zvítězila v rámci všech věkových
kategorií s 888 úhozy za minutu. Výborných výkonů dosáhli

i čeští soutěžící. Prvenství mezi
juniory si vysloužil Jonáš Vala
z rožnovského gymnázia. Do
výsledkových listin se však výrazným písmem zapsali i závodníci z Litovle. Unikátní byl start
hned třech sester Smetanových.
Zuzana a Kateřina Smetanovy,
které reprezentovaly Základní
školu Vítěznou, se s výkony 235
a 170 úhozů za minutu umístily v kategorii dětí do 12 let na
krásném 8., respektive 13. místě.
Jejich starší sestra Eliška Smetanová, v současné době studentka Gymnázia Jana Opletala,
s úctyhodným výkonem bezmála 450 čistých úhozů za minutu
obsadila v žákovské kategorii
13. místo. Skvělých výsledků
dosáhli i další dva absolventi
ZŠ Vítězná, Štěpán Kratochvíl a
Martina Ivanova, kteří jsou spolu

s Eliškou Smetanovou mnohonásobnými medailisty ze světových
šampionátů v záznamu a zpracování textu. Štěpán Kratochvíl,
který nyní studuje na brněnské
Masarykově univerzitě, zaznamenal v mezinárodní online soutěži
výkon 541 úhozů za minutu a
získal v silně obsazené juniorské
kategorii 13. místo. Ještě o něco
lépe si s minutovými opisy poradila studentka olomoucké univerzity Palackého Martina Ivanova,
když obsadila 7. místo se svým
osobním rekordem 609 úhozů
za minutu. To je více než deset
správných úderů do klávesnice za
jedinou sekundu! Velká pochvala
patří i nováčkům, kteří si soutěžení na světové úrovni vyzkoušeli
poprvé: Šarlota Pavlatová a Marie
Dušková ze 7. ročníku a Veronika Zajíčková, Eliška Háblová,

Veronika Kohoutová, Stella Jančí, Kristýna Spurná, Adéla Bartoňová z 8. ročníku. ZŠ Vítězná
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