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Jste pamětníky populárních 
vystřihovánek z ABC, z nichž 
vytrvalí vystřihovači a lepiči 
dokázali složit kamion nebo 
celé město? Jste jenom obdi-
vovateli těch, kteří za sebou 
takové výtvory nechávají? Pak 
Vás nová výstava v muzeu, na-
zvaná Kouzlo papírových mo-
delů hradů a zámků, nenechá 
lhostejnými.

Kynžvart u Lednice
Jako zkušené cestovatele by 
vás ani nenapadlo hledat zá-
mek Kynžvart jihovýchodně 
od Lednice a už vůbec ne pod 
horou, na níž se tyčí Karlštejn. 
To proto, že nežijete ve světě 
složeném z papírových modelů. 
V tom, kde jsou arkády zámku 
v Litomyšli podepřeny kousky 
špaget a před hradbami stře-
dověkého města (jehož budovy 
nápadně připomínají stavby  

v několika různých městech naší 
země) parkuje vzducholoď. Kde 
pod rozměrnými fotografiemi 
či kresbami skutečných staveb 
odpočívá i několik Bouzovů, 
nad nimiž nesmí chybět horko-
vzdušný balón.
Ale ačkoli jsou hrady a zámky 
těžištěm celé expozice, potěšeno 
bude i oko milovníka závodních 
aut, tanků nebo lidové architek-
tury. A také ruce těch, kteří se už 
už do výroby chtějí pustit sami. 
V muzeu pro ně mají přichystán 
pracovní stůl se 16 modely k vy-
střižení od nejjednodušších po 
náročné. 
K prodeji je navíc řada vystřiho-
vánek pro ty, kteří jim chtějí vě-
novat čas doma. Zlatým hřebem 
mezi nimi je model litovelské 
radniční věže, vyrobený nedáv-
no pro tuto příležitost. Nechybí 
další památky České republiky 
nebo dopravní prostředky.

Kdo za tím stojí
Většina modelů pochází ze sbír-
ky pana Jiřího Struže, který se 
tomuto koníčku věnuje víc než 
40 let. Doma má na 156 papíro-
vých objektů. Vedle něj zde své 
výtvory prezentují i další čtyři  
stavitelé z Bílé Lhoty, Litovle, 
Pňovic a Olomouce. 

Muzeum papírových modelů
Při troše kombinační předsta-
vivosti by se dalo říct, že tato 
výstava volně navazuje na před-
cházející výstavu věnovanou 
Merkuru. V Polici nad Metují 
totiž není jen Muzeum staveb-
nice Merkur, ale také Muzeum 
papírových modelů, které bylo 
otevřeno v roce 2012 a stalo se 
tak druhým nejstarším muzeem 

papírových modelů na světě.  
S více než 1 200 exponáty je je-
jich největším stálým vystavova-
telem v ČR. Představuje vývoj 
papírového modelářství od nej-
starší známé papírové vystřiho-
vánky z 16. století přes modely  
z časopisu ABC až po současnou 
tvorbu. Na originální expozici 
se podílelo téměř 80 stavitelů 
modelů, včetně autorů a vyda-
vatelů, a to i z Polska, Slovenska 
a Německa.

Kdy tam
I přes rekonstrukci v podkroví 
Vás muzejníci uvítají ve výstav-
ním sále každý týden od středy 
do neděle vždy od 9 do 16 hod. 
Papírové modely z něj nezmizí 
dřív než 12. dubna.              hk, ron

Zedníkem i montérem

s nůžkami a lepidlem
Komentované prohlídky s Ing. Jiřím Stružem 28. 2. a 14. 3. vždy ve 13, 14 a 15 hodin.
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Vážení spoluobčané,
v polovině února schválilo zastupitel-
stvo rozpočet na rok 2015. Dovolte mi 
proto, abych Vás seznámil s hlavními 
body finančního plánu města.
Díky novému přerozdělení daní pro 
obce i současnému růstu ekonomiky 
se příjmy města zvyšují. Tato skuteč-
nost umožňuje jak plnit plánované 
splátky úvěrů, tak provést potřebné 
investice a opravy. V letošním roce se 
ještě zvýší čerpání úvěrů, které pou-
žíváme na financování dekontami-
nace skládky v nasobůrkách, stavbu 
kanalizace v pěti obcích, rekonstrukci 
náměstí a rozšíření výstavních ploch  
a depozitáře muzea. na realizaci těch-
to akcí budeme čerpat i schválené 
dotační prostředky. V dalších letech se 
zadluženost města bude snižovat.
Částka, kterou město získalo za prodej 
budovy městského úřadu v Havlíčkově 
ulici, bude vynaložena na rekonstrukci 
prostor po ZŠ Vejdovského na náměstí.
Výdajová část rozpočtu zahrnuje fi-
nance na provoz města a jeho místních 
částí, vzdělávacích zařízení, městské 
knihovny, muzea, městské policie, 
bytového hospodářství a Technických 
služeb, ale také na podporu kultury  
a sportu. Část prostředků je vyhrazena 
pro případ krizových situací.
Po finančním pokrytí těchto základ-
ních funkcí města zbývají v rozpočtu 
také prostředky na další zvelebování 
majetku a nové investice. na co se 
tedy můžeme těšit, co zlepší naše ži-
votní prostředí?
V oblasti dopravy počítáme s náklady 
na opravu silnic po stavbě kanalizace 
v pěti místních částech. V Savíně bude 
pokračovat další etapa rekonstrukce 
chodníku přes obec. V nasobůrkách 
se postaví nový chodník od křižovatky 
k Vísce směrem k dálničnímu mos-
tu. V Litovli se počítá s rekonstrukcí 
mostku na ulici B. němcové (u vodní 
elektrárny), dále se stavebními úpra-
vami silnice a chodníku na rybníčku, 
vybudováním chodníku na Pavlínce, 
rekonstrukcí silnice a chodníků v Ma-
sarykově ulici (od náměstí ke křižovat-
ce s ulicemi revoluční a Třebízského), 
zpevněním a odvodněním komunika-
ce u finančního úřadu a rekonstrukcí 
Švédské ulice.
Projektovat se bude přechod pro 
chodce přes Dukelskou ulici ke kou-
pališti. Pracovat budeme i na získání 
stavebního povolení na cyklostezku 
Litovel – Tři Dvory.

Prostředky vyčleněné pro oblast 
územního rozvoje budou využity  
k zahájení výkupu pozemků na pro-
tipovodňová opatření, modernizaci 
veřejného osvětlení, zpracování doku-
mentace pro stavební povolení na za-
hájení první etapy revitalizace sídliště 
Gemerská a na rozvod inženýrských 
sítí do lokalit určených pro novou by-
tovou výstavbu.
naše školy a školky budou mít zajiš-
těny potřebné opravy, výměny oken. 
Školní jídelna na ulici Studentů zís-
ká novou fasádu, stejně tak Střední 
odborná škola na ulici Komenského. 
nová okna v její tělocvičně zase sníží 
vydání za energie. na sokolovně bu-
dou rekonstruovány šatny v přízemí.
Záměr přemístit Dům dětí a mládeže 
na sídliště Gemerská bude ještě po-
souzen komisí městské rady a předlo-
žen zastupitelstvu.
Příspěvky pro sportovní a kulturní 
organizace jsou v rozpočtu zvýšeny  
o 10 % jako výraz podpory mimo-
školní zájmové činnosti, prevence 
kriminality a společenského života.  
I extraliga házené má významnou 
podporu – pánové, držíme palce, pří-
znivců máte mnoho.
Seniorklubu město poskytne vybave-
ní pro společenskou místnost v DPS  
u kostela, čímž klub získá stabilní zá-
kladnu pro svoji činnost.
oblast životního prostředí zahrnu-
je mimo běžné agendy vybudování 
kompostárny, vyčištění nečízu ve 
Smetanových sadech, projekt na 
opravu kleneb nečízu v Husově ulici, 
výsadbu stromů. Květinovou výzdo-
bou zazáří nově zrekonstruované ná-
městí.
Správa městských bytů zajistí novou 
fasádu na domě č. 666 v Masarykově 
ulici a přispěje tak k dalšímu zkrášlení 
historického centra Litovle.
V únoru byly zvoleny nové osadní 
výbory. Jejich požadavky projednalo 
vedení města s příslušnými odpověd-
nými odbory. Přesný seznam schvále-
ných akcí bude obcím předložen.

V předchozím výčtu jsem uvedl jen ty 
hlavní, větší akce. S detailním sezna-
mem plánovaných investic se můžete 
seznámit nahlédnutím do rozpočtu 
města, který je zveřejněn na úředních 
deskách a na webových stránkách Li-
tovle.

Ing. Zdeněk Potužák, starosta města

Slovo starosty k rozpočtu města na rok 2015

Litovelská Dívka roku 2015

Vítězkou základního kola soutěže Dívka roku, které se konalo v Litovli, se stala 
Barbora Hošková ze Zábřeha (uprostřed). Druhé místo porota přiřkla alici Miná-
řové z Šebrova u Blanska, třetí místo patří Tereze Gallasové z Litovle.
o průběhu soutěže se dozvíte víc na straně 15.

Litovel na veletrhu Tourism Expo
Ve dnech 13.–15. února se na 
olomouckém výstavišti Flora,  
v novém pavilonu A, konal další 
ročník veletrhu Tourism Expo 
2015. 
Výstava Tourism Expo nabízí 
možnost prezentovat se v ob-
lasti turistiky, ubytování, spor-
tovního a volnočasového vyžití, 
je plná novinek pro dovolenou 
nadcházející sezóny, tipů na 
výlet, nabídek cestovních kan-
celáří, kulturních zařízení, lázní, 
dopravců a jiných. 
Turistické informační centrum 
Litovel prezentovalo na svém 
stánku nejen (v současné době 
médii oblíbenou) dominantu 
Litovle, kterou je radniční věž, 
ale i celé okolí, které je velmi 
zajímavé pro turisty jak z Čes-
ké republiky, tak i ze zahraničí. 
Koho by nelákal hrad Bouzov, 
Javoříčské či Mladečské jeskyně, 
zámek v Náměšti na Hané, nád-
herná příroda CHKO aj.
Tichá a krásná zákoutí Litovel-
ského Pomoraví nabízí širokou 
nabídku cyklo a turistických 
tras, a právě o tyto materiály byl 
největší zájem. Velký zájem byl 
také o akce, konající se v našem 
regionu, které se těší velké ob-
libě, dále o mapy města a okolí 
a také o nedávno vydané letáky 

Studánky a prameny, které vydal 
Mikroregion Litovelsko. Všech-
ny tyto materiály jsou k dispo-
zici v litovelském informačním 
centru.
Během víkendu nechyběl bo-
hatý doprovodný program za-
měřený vedle cestování právě 
na sport a využití volného času. 
Návštěvníci se také mohli těšit 
na cestovatelské přenášky, festi-
val lidových řemesel, ochutnáv-
ku krajových specialit, soutěž 
v parkovém orientačním běhu 
Olomoucký kufřík a soutěže pro 
děti, přehlídku svatebních slu-
žeb a módních trendů (Svatba 
nanečisto). Vyvrcholením ce-
lého programu byla populární 
soutěž o nejkrásnější dívku regi-
onu Miss Haná 2015.  

TIC
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Vyneseno z radnice

7. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 29. ledna 2015
rada města
 doporučuje zastupitelstvu města 
projednat a schválit uzavření daro-
vací smlouvy mezi dárcem městem 
Litovel a příjemcem Hasičským 
záchranným sborem olomouckého 
kraje. Předmětem daru je přívěs pro 
ropné havárie s vestavbou v hodno-
tě 150 000 Kč, určený pro hasičskou 
zbrojnici v Litovli.
 nesouhlasí s výstavbou nového 
dětského hřiště na sídlišti novo-
sady. Současně rada města ukládá 
odboru MHaSI zpracovat návrh na 
umístění herních prvků v omeze-
ném počtu (bez závislosti na do-
padových plochách) v této lokalitě.
 schvaluje podání kompletní žá-
dosti o poskytnutí příspěvku na 
stavební úpravy silnice III/3733  
v nasobůrkách na olomoucký kraj  
a zároveň spolufinancování této 
akce z rozpočtu města
 bere na vědomí informace  
o provozování ubytovny města na 
Pavlínce. Protože se počet jejích 
obyvatel stále snižuje a dochází tak 
k ekonomické ztrátě, ukládá provo-
zovateli nadále neubytovávat nové 
osoby a řešit ukončení ubytování 
pro stávající ubytované osoby, a to 
do 30. 6. 2015. 

3. zasedání zastupitelstva měs-
ta, konané dne 5. února 2015
Zastupitelstvo města
 schvaluje záměr zveřejnit odpro-
dej pozemku v průmyslové zóně 
nasobůrky, a to části parcely č. 
56/20 o výměře přibližně 14 000 
m2  za účelem vybudování průmy-
slového objektu. Prodejní cena je 
500 Kč/m2.
 schvaluje uzavření smlouvy o dílo 
na vypracování projektové doku-
mentace řešící havarijní stav most-
ní konstrukce a úpravu zastropení 
toku radniční Moravy při Husově 
ulici se společností Geocentrum 
olomouc.                        

    výběr redakce

Stíny Litovelska
 Dne 4. 2. ztratil V. P. v Litovli mo-
bilní telefon a dosud mu ho žádný 
poctivec nevrátil.
 Dne 9. 2. obdržel J. S. podvod-
ný e-mail, že dluží peníze firmě  
aLPHa a atelier, ačkoli poškozený 
si u této firmy nikdy nic neobjed-
nal a vůbec ji nezná.
 Dne 15. 2. ve večerních hodi-
nách byl v Litovli na Uničovské 
ulici zastavován osobní automo-
bil, který však začal před policis-
ty ujíždět. Honička trvala až do 
Sobáčova, kde u restaurace SToP 
pronásledovaný řidič zpomalil.  
V obci pak zastavil, vystoupil, 
začal se vzdávat a sdělil, že nikdy 
nevlastnil řidičský průkaz.
 Dne 16. 2. si neznámý zlodějíček 
přivlatnil jízdní kolo uzamčené na 
autobusové zastávce v Palackého 
ulici v Litovli.

Policie ČR

Městská televize
Premiéra st    4. 3. v 18.45 hod.
 st  18. 3. v 18.45 hod.
repríza denně v 6.45, 11.00,
 18.45 a 23.00 hodin
on-line: infokanal.litovel.eu

Nové prodejní místo LN
V lednu ukončila činnost trafi-
ka paní Urbanové v Palackého 
ulici u autobusové zastávky na-
proti Headu. Litovelské noviny 
si na Olomouckém předměstí 
ale můžete kupovat i nadále, 
a to nově v prodejně potravin 
Coop ve Svatoplukově ulici.

Vážení spoluobčané,
strážníci Městské policie Litovel 
Vám děkují za zájem a za po-
moc, kterou věnujete naší práci 
a pořádku ve městě. Doufáme, 
že i v tomto roce bude „bez-
pečné město“ naším společným 
cílem. 
Dnešní svět je světem rychlých 
změn a žádná policie se neo-
bejde bez spolupráce s občany. 
Velmi si ceníme toho, když ne-
jsou lidé lhostejní a upozorňují 
nás na problémy nebo nebez-
pečí, když nám pomohou ob-
jasnit případ, když pomohou 
při ochraně majetku. Neváhejte 
vzít telefon do ruky a zavolat na 
Městskou policii Litovel. Je to to 

nejmenší a přitom nejúčinnější, 
co můžete udělat. Proč si máme 
nechat beztrestně poškozovat 
majetek, rušit noční klid, zne-
čišťovat veřejná prostranství?
Ve sdělovacích prostředcích 
slyšíme o mezinárodních kon-
fliktech, terorismu. Ve srovnání 
s tím Vám možná nepřijde důle-
žitý vandal ničící novou fasádu, 
dopravní značku, lavičku, opilý 
řidič sedající do auta. Každý 
z nás se ale může stát obětí ta-
kovéhoto jednání. Věříme, že 
i nadále budete na naší straně. 
Žádný Váš podnět nezůstane 
neprověřen. 

Mgr. Lubomír Broza
velitel MP Litovel

Nebuďme lhostejní a nevšímaví

Obce už mají nové osadní výbory
Na 3. zasedání zatupitelstva 
města, které se konalo 5. února, 
byly schváleny nové osadní vý-
bory pro volební období 2014 až 
2018. 
Po mnohaletém předsednictví 
na Březovém předal František 
Navrátil svou funkci Pavlu Hej-
lovi st. V osadním výboru dále 
zasedli Michal Dujava, Petr 
Grulich, Milan Navrátil, Ing. 
Dušan Osina, Ing. Jiří Sládek  
a Marie Svozilová.
Předsedou OV v Chořelicích 
zůstává i nadále Ing. Vladimír 
Vaněk. Spolu s ním ve výboru 
působí MUDr. Kamila Beilová, 
Marek Hampapa, Zdeněk Kusý, 
Pavel Přikryl, Tomáš Přikryl  
a Lenka Spáčilová.
Nového předsedu mají v Chu-
dobíně. Je jím Petr Čamek. 
Osadní výbor dále tvoří Michal 
Ambrož, Ing. Markéta Hájková,  
Jana Kašná a Miloš Malík.
V Myslechovicích byl předse-
dou zvolen Aleš Hubáček, členy 
výboru pak Lubomír Křoupal, 
Pavel Obrátil, Zdeněk Pokorný,  
Pavlína Skládalová, Vratislav 
Spurný a Božena Ženožičková.
Osadní výbor v Nasobůrkách 
tvoří Radek Ošťádal (předseda, 
stejně jako v předchozím voleb-
ním období)), Miloslav Čunder-
le, Erika Chytilová, Ondřej Ma-
zánek, Martin Škop, Petr Šuráň  
a Luděk Vyhnálek.

Jediná Nová Ves má v čele osad-
ního výboru ženu, a sice Jitku 
Čepovou. Pro obec s ní budou 
dále pracovat Jana Kellnerová,  
Hynek Navrátil, Miroslav Na-
vrátil, Zdena Nedozrálová, Vla-
dimír Přidal a Petr Šišma.
Předsedou OV v Rozvadovicích 
zůstává Jiří Skřepský. Pětičlenný 
výbor je dále složen z Antonína 
Duška, Mgr. Vlastimila Kudláč-
ka, Vojtěcha Smékala a Ladisla-
va Stejskala.
Ani v Savíně se předseda ne-
změnil, zůstává jím Vladimír 
Lakomý. Do osadního výboru si 
občané dále zvolili Aloise Ajg-
la, Františka Hlavinku, Michala 
Skopala, Zdeňka Smrčka, La-
dislava Šmoldase a Květoslava 
Vogla.
Ve Třech Dvorech je novým 
předsedou Zdeněk Vošalík.  
S ním jsou ve výboru Jan Hří-
bek, Vladimíra Krauszová, Mar-
tin Skácel a Jana Wagnerová.
Předsedou OV v Unčovicích se 
stal Mgr. Tomáš Ryzí, členy pak 
František Beneš, Marek Janošec, 
Ing. Pavel Klaus, Ing. Milada 
Měsícová, Ing. Pavel Remeš  
a Karel Zbořil. 
A konečně osadní výbor ve 
Vísce je sestaven z opětovného 
předsedy Michala Zlámala a La-
dislava Havlíčka, Jiřího Knésla, 
Radomíra Krumnikla a Lubo-
míra Zedníka.                     red.

Za neutuchající činnost v pro-
pagaci hanáckého nářečí nomi-
novala rada města pana Petra 
Lindušku na Cenu Olomouc-
kého kraje za přínos v oblasti 
kultury za rok 2014. Držme mu 
palce. O jeho nové knize i po-
zvánce na besedu se dočtete na 
straně 8.

Návrh na ocenění
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Výměna průkazů mimořádných výhod
Úřad práce (ÚP) začíná s výměnou průkazů 
mimořádných výhod (karty s modrým, ze-
leným nebo oranžovým okrajem) a dočas-
ných průkazů osob se zdravotním postiže-
ním vydaných před 1. 1. 2014. Všechny tyto 
průkazy budou dnem 31. 12. 2015 zrušeny 
bez ohledu na to, jaká je na nich vyznačena 
doba platnosti. Výměna průkazu za „nový“ 
bude nutná i u průkazů vydaných po 1. 1. 
2014.

Kdy mám na ÚP jít?
Výměna průkazů bude započata nejdříve  
1. 4. 2015. Držitelům průkazů, kterých se 
výměna týká, platí tyto průkazy až do konce 
roku 2015, tzn. že na úřad práce se mohou 
dostavit až v průběhu roku 2015. 
Úřad práce zasílá klientům, kteří čerpají 
příspěvek na mobilitu, písemnou výzvu, aby 
přišli prokázat nárok na své průkazy. Nic-
méně ti, kteří příspěvek nečerpají, žádnou 
výzvu neobdrží, ale i jich se výměna týká  
a platí pro ně stejná pravidla – žádost o pře-
chod nároku musí i oni podat do konce to-
hoto roku.

co přinést s sebou?
S sebou si musí osoba přinést fotku průka-
zového formátu a svůj „starý“ průkaz. ÚP 
doporučuje vyhledat a donést i rozhodnutí, 
na základě kterého byl průkaz v minulosti 
přiznán. Při vyzvednutí průkazu osoba za-
platí správní poplatek 30 Kč. 

Jak bude výměna v praxi probíhat?
Proces výměny vypadá následovně: Držitel 
průkazu mimořádných výhod / průkazu 
OZP přijde na ÚP a vyplní žádost o přechod 
nároku na průkaz OZP. 
Formulář, který může držitel průkazu vypl-
nit i doma a vyplněný donést na úřad práce, 
je k dispozici na adrese http://formulare.
mpsv.cz/oksluzby/form/OZPPRO.jsp.
Žadatel úředníkovi předloží žádost, stávající 
průkaz, fotografii, popř. rozhodnutí o ná-
roku na průkaz. Úředník na základě těchto 
dokladů buď automaticky vydá nový prů-
kaz, nebo požádá posudkového lékaře OSSZ 
v Olomouci o nové posouzení nároku na 
průkaz. 

Musím si vyměnit speciální označení do auta, 
tzv. parkovací kartu?
Platnost vyznačená na novém průkazu musí 
být shodná s vydanou parkovací kartou. Po-
kud shodná nebude, musí držitel průkazu 
požádat o výměnu parkovacího průkazu. 
Parkovací průkazy se vydávají na Městském 
úřadu v Litovli, odboru sociálním a správ-
ním v Havlíčkově ulici č. 818. Při výměně je 
nutné předložit fotografii průkazového for-
mátu (nejlépe stejnou, jaká je na průkazu) 
a nový průkaz osoby se zdravotním posti-
žením. 

Mgr. Pavel Procházka,
vedoucí odboru sociálního a správního

Názor občana: Článek měsíce
Tento čestný název patří bezesporu rozhovoru s mís-
tostarostou Viktorem Kohoutem. Jeho závažnost je 
podtržena moudrým rozhodnutím redakce Ln oslo-
vit postupně i další členy vedení města. Je jisté, že 
to bude přijato s velkým zájmem nejen čtenářů, ale 
celou veřejností. rozhovor je zároveň důkazem, že 
současné zastupitelstvo bere vážně závazek jednat 
vždy otevřeně, v součinnosti s občany. Z odpovědí 
Viktora Kohouta poznáváme i způsob, jak bude v na-
plňování povinností své funkce postupovat. Bez vá-
hání se obrací ke spolupráci s aktivními osobnostmi 
Litovelska, které vždy byly oporou úspěšného roz-
voje. Jejich podporu bude pan místostarosta nutně 
potřebovat. Vyplývá z jeho odpovědí.
ale nevycházím z údivu, do jaké míry plány rady 
na další zkulturnění (zkrášlení) životního prostředí 
města záleží na dotacích. Je to však ošemetná zále-
žitost. Z tisku i televize víme, že zejména ty evropské 
jsou jednou z příčin různých kriminálních skandálů 
a i žádost o ně je složitá, že Česká republika zůstává 
na posledním místě eU, kdo se jich dočká. ani jejich 
přidělení není ještě výhra. Stává se, že pro nepocho-
pitelné námitky nejsou po skončení díla proplaceny. 
obce se dostávají do těžko řešitelných situací až  
k finančnímu krachu. a my máme žádostí o dota-
ce nebo projektů, na které chceme o dotace žádat, 
„plný šuplík“ (slova místostarosty). To nemohou 
bezstarostně unést nervy ani tak dobrého organizá-
tora, jako je Viktor Kohout.

Zodpovídáte za životní prostředí. na Litovelsku je zá-
kladním problémem otázka vod. V rozhovoru téma 
vody chybí. Vím proč. Za správu vod odpovídají podle 
zákona Povodí Moravy a cHKo (jak se jim daří – viz 
můj příspěvek v únorových Ln). Přitom je všeobecně 
známo, že to byl právě tlak i finanční účast rady měs-
ta, co způsobilo, že se alespoň nečíz začal upravovat. 
nedostatky, přímo díry, jsou v systému. To se naplno 
projevilo právě ve více jak tři roky trvající komedii  
o vyčištění nečízu – nejmenšího z ramen Moravy. 
Čerstvá rána – vítěz soutěže odstoupil.
co dělat? aspoň něco. Z lítosti a hněvu jsem napsala 
stížnost výboru pro životní prostředí poslanecké sně-
movny. S návrhy na změnu systému. Kopii stížnosti 
jsem poslala starostovi a místostarostovi města.  
V dopise prosím výbor pro ŽP, aby vyslal do Litovle  
k ověření situace spolupracovníka... Uvidíme?
nevede mne snaha znevážit nadřízené orgány Povo-
dí a cHKo. Jejich pracovníci jsou čestní lidé. Systém 
je rozhodně třeba upravit. Tvrdošíjně na tom musíme 
trvat. S vodou nejsou žádné žerty. My, Litovelané, to 
víme moc dobře. Pořádek se musí zavést především 
tím, že budeme přesně vědět, v jakém jsou ramena 
řeky stavu – zmapovat je a pak jednat konkrétně.
na důkladné hodnocení jeden článek nestačí. Počí-
táme, že právě pan místostarosta bude v čele této 
iniciativy.
občané, pište prosím do Ln své názory a návrhy.

Jarmila Cholinská

Otázka Odpověď
Prosím o sdělení, kdy bude v obci Nová Ves 
u Litovle hloubková kanalizace. Nebo na 
kdy je budování hloubkové kanalizace v obci 
Nová Ves naplánováno? Když má být změna 
počasí, např. před deštěm, ale i jindy, třeba 
při změně tlaku, je zápach ve vesnici Nová 
Ves opravdu značný a kanalizace by tomuto 
problému určitě pomohla.
Nyní se hloubková kanalizace buduje v 1 km 
vzdálené obci Chudobín – to už ji nešlo o ten 
1 km protáhnout až do Nové Vsi?
Podle toho, co bylo prosazováno při našem 
vstupu do EU, byla kanalizace slibována ve 
všech obcích.

D. Helekalová, Nová Ves

Kanalizace v Nové Vsi a ani v Savíně se pro-
zatím neplánuje. Nyní dokončujeme kanali-
zaci v pěti obcích a připravuje se její budo-
vání v Myslechovicích. 
Město nemá povinnost vybudovat auto-
maticky kanalizaci v každé místní části. 
Nejprve bude proto na veřejných schůzích 
projednáno, zda si ji občané skutečně pře-
jí. Po jejím vybudování se totiž často stává, 
že se obyvatelé obce nechtějí na kanalizaci 
napojovat, protože to znamená začít platit 
stočné.      starosta města

Máte-li dotaz, na který byste rádi v Litovel-
ských novinách obdrželi odpověď, napište na 
adresu redakce litovelskenoviny@mestolito-
vel.cz nebo korespondenční adresu (viz tiráž).

 

kompletní servis autoskel 
čištění interiérů, renovace laků  

leštění světlometů 
 

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

InZerce

Programové prohlášení
Dne 31. ledna 2015 podepsaly koaliční stra-
ny ve vedení města programové prohlášení 
pro volební období 2014–2018. 
Mezi prioritní cíle, které mají vést k rozvoji 
města a obcí, zařadily mj. záměr pokračo-
vat v přípravě protipovodňových opatření, 
připravit rekonstrukci ulic v památkové 
zóně města a z FRB podpořit opravu budov  
v nich, vybudovat chodník na Pavlínce ve 
vazbě na řešení rekonstrukce mostu, při-
pravit projekt rekonstrukce ulic Dukelská  
a Uničovská nebo také připravit varianty pro 
odkanalizování Nové Vsi a Savína.
Celé programové prohlášení si můžete pře-
číst na www.litovel.eu.                                 red.
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Stromy, tak jako každý živý tvor, se během 
svého života musí vyrovnávat s řadou cho-
rob či parazitů. Slabší jedinci podlehnou, 
silnější přežijí a jejich potomstvo je tedy 
proti konkrétnímu parazitu zase o něco 
odolnější, než by bylo potomstvo těch, 
kteří uhynuli. 

Parazité a populace
Ovšem stejně jako hostitel i parazit se vyvíjí, 
přizpůsobuje se obranným mechanismům 
hostitele. Tento cyklus, trvající stovky a tisí-
ce generací, se tak neustále opakuje, dopro-
vázen občasnými menšími ztrátami na obou 
stranách. Přitom samozřejmě i mrtvé stro-
my mají v lese své místo – poskytují útočiště 
mnoha vzácným druhům např. hmyzu, hub 
i mechů. Jde tedy o naprosto přirozenou věc, 
kterou není třeba se znepokojovat.
Vážnější je však situace v případě, kdy je 
obranyschopnost stromů oslabena jinými 
(nepřirozenými) vlivy, případně jsou-li na-
padeny parazitem, se kterým se během své-
ho vývoje nepotkaly, a nemají tak vůči němu 
vyvinuty žádné, nebo jen slabé obranné me-
chanismy. V tomto případě může dojít k epi-
demii, která se rychle šíří krajinou a po níž 
zůstávají pouze zbytečky kdysi bohaté popu-
lace. Celkem známý je osud jilmů – ještě ne-
dávno (ani ne před 100 lety) patřily k našim 
zcela běžným druhům dřevin, jejich popu-
lace však byly houbovou chorobou známou 
jako grafióza poničeny natolik, že se u nás 
dnes vyskytují pouze vzácně.

epidemie u jasanu ztepilého
V současné době jsme svědky podobné epi-
demie. Postihla jasan ztepilý, jeden z našich 
nejběžnějších druhů stromů. Jejím původ-
cem je drobná houba pocházející z Asie, 
která se k nám dostala nejspíše z Japonska. 
Choroba, známá jako nekróza jasanů, se v 
90. letech 20. století objevila v severním Pol-
sku a během několika let zachvátila skoro ce-
lou Evropu. V našich podmínkách osidluje 
listy a letorosty jasanů. V počátečních fázích 
nemoci způsobuje „pouze“ částečnou defo-
liaci (odlistění) korun stromů, následova-
nou odumřením nejslabších větévek. Strom 
se nemoci brání. Vyhání nové letorosty, díky 
tomu jeho koruna „metlovatí“ (zahušťuje 
se), ale nakonec stejně stále více prosychá, 
až postupně umírá. Zpravidla to trvá něko-
lik let, někdy však i pouhý jeden rok. 
V Litovelském Pomoraví se s projevy této 
choroby setkáváme již přibližně 10 let, po-
nejvíce na mladších jasanových porostech 
(stáří asi 20–40 let). Zpočátku byly vidět její 
projevy pouze vzácně, během několika let 
však došlo k silnému napadání prakticky 
všech věkových kategorií jasanu. Oslabení 
houbou napadených stromů následně vy-
užívají některé druhy podkorního hmyzu 
(jde o brouky z rodu lýkohub), primárním 
problémem je ale ona houba. V mladých 
porostech, které jsou na tuto chorobu nej-
citlivější, je dnes napadeno místy i více než  
90 % stromů a nemalá část z nich je již mrt-
vá. Vlna epidemie přitom stále pokračuje  
a jsou napadány další a další stromy.

co se s tím dá dělat?
Zda se podaří šířící se epidemii zastavit, není 
vůbec jisté. Dalo by se říci, že jediná jistota 
je v tom, že jasan přestane být dominantní 
složkou zdejších lesů. Kolik jich přežije, ne-
lze vůbec odhadnout. Přes intenzivní studi-
um specialistů z celé Evropy prozatím ne-
jsou k dispozici detailní informace o všech 
faktorech, které průběh choroby ovlivňují. 
A i kdyby se je podařilo identifikovat, je 
otázkou, jak budou poznatky v terénu, při 
obrovských rozlohách lesů, využitelné. Jde 
však o nezbytně nutné informace, důležité 
pro další práce vedoucí k zachycení přežíva-
jících odolných jedinců jasanů pro zachová-
ní jejich genofondu do budoucna.
V CHKO dochází k průběžným těžbám  
v napadených porostech s cílem vyloučit 
rizika pádu napadených stromů na veřejně 
přístupné cesty i z důvodu omezení zdroje 
lýkohubů pro nálety na další nemocné stro-
my. Jedním z cílů těchto těžeb je i zachování 
jedinců ostatních druhů dřevin rostoucích  
v rozpadajících se jasanových porostech. 
Zní to možná paradoxně, ale je opravdu lépe 
cíleně směrově skácet nemocný strom než 
čekat, že spadne sám a přitom poškodí ve-
dle rostoucího vitálního jedince jiného dru-
hu (jde o porosty se zastoupením jasanu 60  
i více procent, pravděpodobnost poškození 
všech ostatních případně vtroušených dře-
vin je tedy velmi vysoká). 
Jedním z nejdůležitějších úkolů, jimž se 
Správa CHKO věnuje, je také výběr zatím 
ještě vitálních jedinců jasanů z napadených 
porostů. Lze jen doufat, že alespoň někteří  
z nich se s invazí této choroby nějak vyrov-
nají a budou schopni poskytnout v další ge-
neraci odolnější potomstvo. 

Jasanové monokultury
Velký problém ale nastane v porostech, kte-
ré byly v minulosti zakládány jako jasanové 
monokultury na velkých plochách a které 

invazi choroby zcela podlehnou. V případě 
rozpadu celých těchto porostů bude nutná 
obnova umělým zalesněním, což s sebou 
ponese přidružené komplikace, vyplývají-
cí z plochy zasaženého porostu a úživnosti 
prostředí. Bohužel se tedy potvrzuje i zde, 
že pěstování monokulturního lesa (tedy lesa 
tvořeného pouze jedním druhem stromu, 
navíc často pouze v jedné věkové třídě) s se-
bou nese řadu rizik. Přirozené lesy, složené  
z mnoha druhů dřevin, jsou vůči podobným 
i fatálním vlivům mnohem odolnější. 
Na druhou stranu je nutno dodat, že jasan 
byl po dlouhou dobu považován za velmi 
odolnou a životaschopnou, téměř „nezni-
čitelnou“ dřevinu, která se velmi dobře vy-
rovnávala s nejrůznějšími negativními vlivy 
prostředí. Aktuální problémy, do kterých 
se tento dříve „nezničitelný“ jasan dostal, 
tak zůstanou navždy připomínkou toho, že 
nelze rezignovat na princip předběžné opa-
trnosti a spoléhat se na (aktuální) vitálnost 
toho či onoho druhu stromu. Pouze ty lesy, 
které budou tvořeny co nejpestřejší směsí 
původních dřevin, mají největší šanci dlou-
hodobě odolávat nejrůznějším negativním 
vlivům, které ještě mohou přijít.

Kde se kácí
Jednou z lokalit, kde se letos začaly napade-
né jasany těžit, je okolí lesní cesty dnes zná-
mé jako Lesánkova cyklotrasa. Konkrétně 
proběhly první těžby v prostoru mezi Ost-
rovským mostem a litovelskou lesní škol-
kou, podobných lokalit však bude bohužel 
nadále přibývat. 
Situaci nejen s těmito mimořádnými těžba-
mi nemálo komplikuje průběh zim posled-
ních (zatím dvou) let. S těžkou technikou 
se nelze v lese pohybovat, pokud není půda 
únosná, ale je rozměklá. Času pro provedení 
těžebních zásahů tedy není ani zdaleka tolik, 
kolik by bylo potřeba.

 O. Dočkal, Správa CHKO LP

CHKO informuje: Proč se v CHKO kácí i mladé stromy?

InZerce
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Ze společnosti

Přišli na svět
v době od října do prosince 2014
Violeta Vymětalová z Litovle
Jakub rosík z Litovle
Josef faltýnek z Litovle
Kristýna Michlová z Litovle
Michael Procházka z Litovle
Klára Jarošová z Litovle
Vojtěch Kratochvíl z nové Vsi
ema Mokošová z Litovle
Štěpán Špunda z Unčovic
Julie Baciaková z chořelic
Tereza Petrskovská z Unčovic
Matěj Kotrba z Unčovic
Tomáš Kukula z Litovle

Odešli
v době od 21. ledna do 20. února
Stanislav Čep z Litovle (85 let)
Ing. Jaromír Válek z Litovle (78 let)
olga novotná z Litovle (92 let)
Ing. Jaroslav novotný z Litovle (85 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Litovel a Hrandop.

Zprávy ze Seniorklubu Litovel

O první naší akci roku 2015 – besedě s bás-
nířkou, spisovatelkou, ekologickou aktivist-
kou a jubilantkou paní Jarmilou Cholinskou 
– jsme již stihli napsat v minulém čísle LN, 
tak pojďme k těm dalším. 
Ve středu 21. ledna se již před avizovanou  
14. hodinou scházeli zájemci návštěvy Mu-
zea harmonik u domu pana Jiřího Sedláčka 
na Javoříčské ulici a první skupina 20 účast-
níků mohla prohlídku absolvovat. Ostatní 
museli hodinku počkat, ale pak se dostalo 
na dalších 29 zájemců. Aktivní sběratel a in-
teresantní vypravěč účastníky provedl svým 
královstvím harmonik, krásně o sbírce po-
vídal, zahrál, zazpíval a dokonce seniory  
i pohostil. Akce neměla chybu a představila 
něco velmi neobvyklého, evropskou sběra-
telskou raritu, o které mnozí naši spoluob-
čané možná nemají ani potuchy. My tedy už 
ano.
S neobvyklým ohlasem se setkala nabídka 
exkurze do litovelského pivovaru ve středu 
11. února. Nahlásili jsme pravděpodobnou 
účast 30 seniorů, ovšem naše překvapení 
neznalo mezí, když se na vrátnici objevil 
trojnásobek – 90 zájemců. Naštěstí si s tím 
dokázali „pivovarští“ poradit, a tak po spo-
lečném přivítání a uvedení do problematiky 
Hané, Litovle a piva jsme ve dvou skupinách 
vše zvládli. Vedoucí návštěvnického cent-
ra paní Radka Navrátilová nás provedla po 
provozu, zajímavě vyprávěla, zodpověděla 
dotazy a poté o nás dále vzorně pečovala.  
Z ní by si měli vzít vzor i v jiných podobných 
zařízeních, potom není o návštěvníky nikdy 
nouze. Díky! 
Emeritní ředitel a současný předseda před-
stavenstva pan Mi-
roslav Koutek si za-
slouží samostatný 
odstavec. Nejen že 
si již při přivítání 
získal svou bezpro-
středností všechny, 
ale při komentování 
expozice Muzea pi-
vovarnictví ukázal, 
že tento podnik je 
nejen jeho celoživot-
ním údělem i koníč-
kem, ale vyloženě  
i srdeční záležitos-
tí. Je až s podivem, 
kolik exponátů se 
mu podařilo zajistit 

a sladit v zajímavou procházku od samých 
začátků litovelského pivovaru až po úspěšný 
dnešek. Ke každému vystavovanému arte-
faktu či informační tabuli měl nejen vysvět-
lení, ale dokázal dnešnímu návštěvníkovi 
přiblížit třeba nelehkou práci pivovarníků  
v době, kdy ještě byly sudy dřevěné a těžší, 
než jsou dnes. Moc a moc díky! V závěru 
se dostalo i na ochutnávku litovelských piv,  
a tak snad nebylo nikoho, kdo by nehodnotil 
návštěvu jako velmi příjemně strávené úno-
rové odpoledne.  

Hlavní březnovou akcí bude již tradiční ta-
neční odpoledne – Vítání jara a loučení se 
zimou, které nastane ve středu 11. března 
od 15 hodin v Koncertním sále MK. Vstup-
né jsme ponechali ve výši 30 korun. Ob-
čerstvení je zajištěno. Zahraje opět hudba  
z Olomouce, v úvodu vystoupí s programem 
přátelé senioři z Choliny a v 18 hodin se 
představí s pásmem lidových písniček Pě-
vecký sbor Koledníci. 
Doporučujeme návštěvu akce Městské 
knihovny – křest další knížky Petra Linduš-
ky Dêž sem se narodil a co bêlo potom ve 
středu 18. března od 17 hodin.
Zveme také na 1. turnaj ve hře Člověče, ne-
zlob se! o věcné ceny ve čtvrtek 19. března 
od 14 hodin v jídelně DPS. 
Ve středu 25. března od 16 hodin si pak 
můžeme vyslechnout povídání o Srí Lance 
s paní Evou Vaňkovou. Doplněno bude za-
jímavými obrázky z tohoto exotického ost-
rova.  
Přejeme příjemný přechod ze zimy do jara 
bez „jarní únavy“ a hodně pohody!             hj

Z návštěvy v pivovaře – vpravo Miroslav Koutek, uprostřed Radka Navrátilová.

Osmý ročník Haňovského koštu bude 28. 3.
Spolek Haňovští vyhlašuje osmý ročník sou-
těže o nejlepší pálenku Haňovské košt. 
Všichni, kdo se soutěže chtějí zúčastnit  
(a mohou být odkudkoli), potřebují vědět, 
že vzorky se vybírají na obecním úřadě  
v Haňovicích do 25. března.
Podmínkou je, že vzorek musí mít alespoň 
0,3 l. Pěstitel může odevzdat nejvýš dva. Ka-
ždý musí být z jiného ovoce nebo vypálení. 

Vzorky pálenky musí pocházet ze zklizně 
z roku 2014. Soutěžící je povinen označit, 
z jakého ovoce pálenka je (kategorie: hruš-
ka, jablko, švestka, třešně, ostatní), kde bylo 
ovoce nasbíráno, kde vypáleno a kolik pro-
cent alkoholu pálenka obsahuje.
Soutěž s doprovodným programem pro-
běhne 28. března od 18 hodin v kulturním 
domě v Haňovicích.                       red.

NA DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES DO UNČOVIC
so 14. 3. ve 14 hod., sokolovna Unčovice

Mateřská škola Unčovice srdečně zve děti a rodiče na 
již tradiční Dětský maškarní ples, pořádaný agentu-
rou BaVI. Čekají vás soutěž o ceny, bohaté občerst-
vení... Vstupné je dobrovolné.

NA DEN LEDVIN DO LITOVLE
st 11. 3. od 7 do 13 hod., nefrologická ambulance ve 
2. patře polikliniky v Litovli

nemocnice Šternberk zve širokou veřejnost na Den 
ledvin na poliklinice v Litovli. nabízíme měření 
krevního tlaku, stanovení hladiny krevního cukru, 
měření obsahu tuku v těle tukoměrem a chemické 
vyšetření moči. odborníci posoudí Vaše riziko one-
mocnění ledvin, v případě potřeby Vás objednají  
k podrobnému vyšetření a poradí s léčbou.
Ve čtvrtek 12. 3. se od 8 do 16 hodin Den ledvin 
uskuteční v nemocnici ve Šternberku.

Pozvánky

Nově otevřená geodetická kancelář v Litovli
Revize el. zařízení NN a hromosvodů

po, st 8–15    út, čt, pá dle tel. domluvy
Kysucká 345/15  784 01 Litovel

mobil: 777 276 748  e-mail: info@geodezielitovel.cz 
www.geodezielitovel.cz
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Vývoj správy města Litovle ve staletích, část druhá
V prosincovém čísle jsme začali vyprávění 
o tom, jak správa našeho města vypadala 
kdysi, před stovkami let. Po dvouměsíč-
ním přerušení se k tématu vracíme, aby-
chom se ocitli rovnou v 15. století.

Pokles významu městského rychtáře
Po většinu 15. století zůstávala správa měs-
ta stejná jako v předchozím století. Nejvý-
znamnější osobou, která měla také největší 
pravomoci, byl rychtář, vykonavatel soudní 
moci. Správou města se dále zabývala měst-
ská rada složená z konšelů, jíž předsedal 
purkmistr.
Rozložení sil se změnilo v roce 1483. Martin 
Tepfer, kterému tehdy litovelská rychta pa-
třila, ji za 290 kop grošů prodal i se všemi 
právy městu, což roku 1502 potvrdil i král 
Vladislav Jagellonský. Tím význam rychtář-
ské hodnosti poklesl natolik, že se z kdysi 
nejpřednějšího představitele města stal pou-
hým policejním úředníkem městské rady, 
který postupně přišel i o funkci předsedy 
městského soudu.
Namísto rychtáře se na předním místě ve 
správě města ocitla městská rada. Mezi její 
pravomoci patřilo vydávání městských na-
řízení (s trvalou platností), správa jmění 
města, určování výše městské daně i její 
vybírání a také jmenování výběrčích. Rada 
měla právo přijímat nové měšťany nebo je 
také ze svazku města propouštět, potvrzo-
vat cechmistry (tedy hlavní představitele 
daných cechů, které si jejich členové zvolili).  
S nabytím rychty a jejích práv získalo měs-
to příjmy z trhového privilegia, a především 
pak z mýta, ze kterého mu dříve připadla jen 
třetina, zatímco dvě třetiny zůstávaly rych-
táři.

Za Boskoviců
Na správu města měl vliv i jeho majitel či 
správce. Po rodu Vlašímů, jenž měl město  
v zástavě od poloviny 15. století, se roku 
1513 pány města stali Boskovicové. 
Nejvýrazněji do vnitřního života Litovle za-
sáhl Jan Šembera Černohorský, když roku 
1593 vydal artykule, které měly na žádost 
měšťanů vyřešit nepořádky ve městě. 
„Věrní milí, k mnohým nedostatkům vašim, 
jimiž jste až posavád nemale obtěžováni, 
prohlídaje a zaznamenavše, že z žádné jiné 
příčiny na vás nepřichází, než skrze nesvor-
nost, nepřízeň a nelásku...,“ začínají artyku-
le, jimiž Šembera vzápětí upravuje pořádek 
kostelní i řád školy, šenkování vína a vaření 
piva, mílové právo (pod pokutou se zakazu-
je chodit do vedlejších vesnic na třebovské 
pivo) a vedle ostatního také práci městské 
rady. Ta měla být obměňována každý rok za 
přítomnosti Šembery či jeho zástupce. Kon-
šelé měli jít mravním příkladem obyvatelům 
města, kteří zase byli povinni poslouchat je-
jich nařízení. V opačném případě jim hro-
zilo vězení.
Boskovicům město také vděčí za budovu 
radnice (dnešní sídlo městského úřadu). Až 
do roku 1557, kdy ji Jetřich Černohorský z 
Boskovic městu prodal, scházela se rada po-
různu v domech purkmistrů nebo na rychtě.

Změny za Lichtenštejnů
Po smrti Jana Šembe-
ry přešlo panství do 
rukou rodu Lichten-
štejnů.  Ti roku 1629 
zavedli ve městě úřad 
knížecího rychtáře. 
Býval jmenován přímo 
knížetem a měl na sta-
rosti dbát o zachování 
katolické víry, přijímat 
všechny rozkazy, které 
do města přišly, a zasa-
zovat se o jejich plnění. 
V jeho rukou symbo-
licky spočíval klíč od 
městských bran. Do 
kompetencí rady měs-
ta však nezasahoval, stejně jako ona do jeho.
Výraznou osobou ve funkci knížecího rych-
táře byl Štěpán Minnich (Stephan Heinrich 
Minnich), který byl jmenován roku 1647 
a rychtářem zůstal až do své smrti r. 1661. 
Kariéra tohoto doktora filozofie a obojího 
práva původem z Vestfálska začala na pozici 
městského písaře (1632–41). Když se koupí 
šenkovního a právovárečného domu na ná-
městí zařadil mezi patricije, úřad purkmist-
ra na sebe nenechal dlouho čekat. O sedm 
let později pak úřad nejvyšší. Po Minnicho-
vě smrti nebyl post knížecího rychtáře zno-
vu obsazen dlouhých 13 let.

Městská rada
Dvanáctičlenná městská rada sestávala ze 
čtyř purkmistrů, čtyř přísežných konšelů  
a čtyř mladších radních. Celá se scházela 
však jen při výjimečných příležitostech. Ji-
nak tu byla užší rada složená ze čtyř purk-
mistrů, kteří se ve funkci střídali vždy po 
čtyřech týdnech. Starší radní působili jako 
přísedící při soudních jednáních, mladší 
měli jen hlasovací právo. 
Městská rada byla vrchním soudním or-
gánem, a to i s hrdelním právem. Dohlíže-
la na hospodaření města a jeho poddané, 
rozhodovala v záležitostech sirotčích i po-
zůstalostních, evidovala pozemkové drž-
by, propouštěla z poddanství, jmenovala 
cechmistry, venkovské rychtáře a všechny 
městské zaměstnance... Všichni její členo-
vé měli nárok na titul pan (jejich manželky 
paní) a nemuseli platit zemskou daň.
Rada se měla obměňovat každý rok na sv. 
Vavřince (10. srpna), ve skutečnosti však 
ve stejném složení zůstávala dva až tři roky. 
Když mělo dojít ke zvolení nové rady, předa-
li členové té původní knížeti návrh na nové 
členy. Díky tomuto postupu zůstávala správa 
města v rukou úzké skupiny majitelů právo-
várečných domů.
Jakmile byli noví členové rady schváleni, 
uskutečnil se slavnostní obřad. Do města 
přijel některý úsovský úředník, zpravidla 
hejtman, kterého na náměstí přivítali měš-
ťané ve zbroji. Když před radnicí sestoupil 
z koně, odebral se spolu se starou radou  
a cechmistry na slavnostní mši. Po jejím 
skončení se hejtman sešel ve slavnostní síni 
v 1. patře radnice s představiteli města. Sta-

rou radu zbavil její povinnosti, pak rozpe-
četil knížecí listinu a přečetl jména nových 
radních. Ti za zvuku zvonů hejtmanovi slo-
žili slavnostní přísahu.

Úředníci městské rady
Ve městě působil také rychtář, který vyko-
nával funkci policejního komisaře. Volen 
býval spolu s novou radou a obvykle se jím 
stal některý ze starých radních, který měl po 
skončení tohoto úřadu šanci stát se purkmi-
strem. Povinností rychtáře bylo řízení výsle-
chů obžalovaných a svědků v přítomnosti 
dvou starších radních a písaře. Rozsudek 
vynesla rada, zpravidla na jeho návrh. Vedle 
toho měl rychtář dozor nad trhy – vyřizoval 
spory mezi trhovci, kontroloval ceny i kvali-
tu zboží. Do vězení posílal noční výtržníky, 
lenošící tovaryše a ty, kdo byli v době boho-
služeb v hospodě.
Městský písař musel mít právnické vzdělá-
ní, protože působil jako právní poradce rady  
i rychtáře. Koncipoval listiny i soudní roz-
hodnutí a vedl městskou knihu, do níž zapi-
soval jednání rychtáře.
Městský vrchní měl zase na starosti hos-
podaření s majetkem města. K tomu tehdy 
patřila dvě litovelská předměstí, sedm pod-
danských vesnic, čtyři lesy, tři dvory (Na-
sobůrky, Víska, Karlov), čtyři mlýny, pila, 
dvě valchy a cihelna. Vrchní vyřizoval také 
poddanské záležitosti – kupní smlouvy, po-
volení ke sňatku, svatební smlouvy, sirotčí 
záležitosti, poslední pořízení, soukromé pře 
aj. Do úřadu vrchního, který jej vykonával 
po dobu funkčního období rady, jež ho do-
sadila, bývali nejčastěji jmenováni odstupu-
jící purkmistři.

podle Mileny Koupilové
pokračování příště

Purkmistr Štěpán Minnich před švédskými okupanty r. 1643 na lunetě Fr. Flasara.

KAMENICTVÍ 
Litovel, Svatoplukova 127 
Tel., fax: 585 341 478,  
mobil: 605 131 789  
ZHOTOVENÍ POMNÍKŮ  
OPRAVY HROBŮ 
ZÁKRYTOVÉ DESKY NA HROBY, 
SCHODY Z KAMENE A TERACCA  
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„Mêslim, že se začénám rozpadat. /.../ Ne-
vim, co si o tém mám mêslet, mám hrozné 
strach, že brzo ômřô. A to sem si praktic-
kê eště nic neôžêl. Dopoledne, chvilenkô 
po krmeňó, mě maminka položêla na záda  
a rozbalêla plinkê. /.../ V plince našla to, co 
tam ze mě ráno vêpadlo. Věděl sem o tém, 
brečel sem, jak se dalo, ale nikdo mně nic 
nebêl schopné vêsvětlêt.“ To je jedna ze sta-
rosti, kery má miminko narozeny 21. čer-
venca 1961 a s keró se môsi vêpořádat bě-
hem prvnich deseti dni svyho žêvota. Dalši 
je – co je to Gagarin.
Ve své uplně pravdivé autobiografii pome-
nované Dêž sem se narodil a co bêlo potom 
(teda bez té diakritikê) spominá potenciálni 
kosmonaut nebo spisovatel na prvni rádio, 
pani (né sódružko!) ôčêtelkô ze zlatéma 
zôbama, kovářovskó babičkô s dědinkem 
(Jak se menoval? Nevim.), ôlêcô V. I. Lenina 
a ruzny lêdi v ni, na svó málem smrť nebo 
na to, gdo si tehdá doopravdê muhl pořédit 
skôtečny embéčko. A eště furô dalšiho, ôž 
ani nevim co. Tož ešlê se to chcete dovědět, 
bôdete môset zajit do knihkôpectvi k panô 
Linduškovi, keré je toťteho autorem. Mês-
lim, že tam eště pár vétisku má, a třeba vám 
je aji podepiše.                                                        hk
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Stalo se v Litovli
 7. 3. 1875 se v rychnově nad Kněžnou narodil 
učitel Josef Beck. Působil na různých malotříd-
kách východních Čech, nejdéle ve „Slavíčkových“ 
Kameničkách. Postgraduálním studiem a různý-
mi kurzy získal aprobaci odborného učitele, která 
mu umožnila r. 1907 nastoupit na místo na dívčí 
měšťance v Litovli. Učil matematiku, kreslení, 
krasopis a němčinu. Po první světové válce se 
aproboval pro průmyslové, zemědělské a kupec-
ké školy. od r. 1922 tak působil na živnostenské 
pokračovací škole, od r. 1928 již jako její ředitel. 

Učňovská mládež se zde učila 
po pracovní době a o nedě-
lích. Ve stejné době (r. 1926) 
byl také jmenován ředitelem 
dívčí a r. 1928 i chlapecké 
měšťanky. roku 1935 odešel 
do výslužby.

od r. 1920 byl knihovníkem městské knihovny  
a se svou dcerou Marií se staral i o čítárnu. Ve  
20. letech se podílel na hudebním životě ve měs-
tě jako člen smyčcového kvarteta spolku Smeta-
na (a. Holoubek, J. Smetana, J. Beck a f. Kučera). 
 „4. 3. 1915 napadlo mnoho sněhu a na to 
hned 5. a 6. března pršelo. Dne 7. března pak 
přišla velká voda a zaplavila Komárov tak, 
jak není pamětníka. Záplava rozšířila se podél 
olomouckého předměstí a přelila se přes trať  
u nádraží Litovel – chořelice, tekla silnicí k pivo-
varu a přes domy od stavitele chrudimského až 
přes dům stavitele Doušu, voda vnikla do sklepů, 
stájí i do obydlí,“ píše v kronice dr. Smyčka.
 28. 3. 1915 byla jako jeden z důsledků války 
stanovena maximální spotřeba moučných 
výrobků na 200 g denně na osobu a zavedeny 
chlebové lístky. Městská správa se snažila orga-
nizovat dodávky potravin do města, regulovat 
prodej másla na legitimace. Přihlásilo se však na 
3 400 lidí a máslo nestačilo, chyběl tvaroh, vejce. 
Venkov bojkotoval městské trhy, kde byly ceny 
regulované. nechyběly však jen potraviny, nedo-
stávalo se látek na šaty, kůže na obuv. Úřad při-
kročil k zabavování obilí u sedláků na vesnicích  
a jeho prodeji ve vybraných krámech za stanove-
né ceny.
 23. 3. 1945 zemřel ve 
věku 67 let kupec Franti-
šek Šrot. Byl majitelem 
obchodu v ulici 1. máje 
707, jehož otevření in-
zeroval od 15. 1. 1903. 
Bylo zde známé železář-
ství, ale podle kroniky se 
v patře hrávalo i české 
ochotnické divadlo. (Po Šrotově smrti obchod 
převzal antonín Geprt.) Po roce 1918 vedl také 
koloniální obchod v domě č. 78 v Palackého ulici 
za mlýnem. františek Šrot byl mnoho let členem 
městské rady, 26 let předsedou obchodního gré-
mia (do r. 1940) a aktivním účastníkem spole-
čenského dění ve městě.          Lubomír Šik

Vyšla ročenka Muzejní společnosti Litovelska
Po období příprav a shromažďování mate-
riálu vyšla na začátku roku nová ročenka 
Muzejní společnosti Litovelska pro období 
2012–2014, nazvaná Zajímavosti z Litovel-
ska. Kniha za žlutou obálkou ukrývá šest-
náct příspěvků zaměřených na regionální 
historii, zvyklosti, životní příběhy či přírodu 
našeho okolí od osvědčených i nových při-
spěvatelů.
Několikrát nás autoři ve svém vyprávění za-
vedou na Bouzovsko. Dnes až neuvěřitelně 
zní zápis ze staré kroniky, v němž jeho autor 
vzpomíná, jak místní zedníci a tesaři odchá-
zeli na začátku 20. století přes týden na stav-
by do větších měst, třeba Uničova. „Chodilo 
se pěšky, po půlnoci s naloženým batohem, 
bochník chleba, vařivo, nudle, zásmažka, 
sůl, hrnec na vaření, nějaké náčiní k práci 
a vyšlápli na cestu přes les Doubravu, Nové 
Mlýny, Střelice k Uničovu. O šesti ráno una-
vení odložili batohy a šlo se pracovat.“ 
Text z příspěvku Karla Faltýnka (výše) evo-
kuje záznam vzpomínek pňovického rodáka 
Aloise Köhlera na poutě do Svaté Vody u Li-
bavé. Těsně po válce měl ještě příležitost zažít 
třídenní pěší putování ke svaté Anně ve Sta-
ré Vodě a dál na Svatý Kopeček u Olomouce  
s procesím věřících z Litovle a vesnic při 
cestě do Šternberka. Pak se Stará Voda na 
mnoho let stala součástí uzavřeného vo-
jenského výcvikového prostoru a kostel byl 
vážně poničen.
Poutě u svaté Máří Magdalény na Bouzově 
se objevují ve stati Jiřího Ženožičky, který 
také nabízí vzpomínky na dětství a škol-
ní docházku v 50. letech. Dívčí pohled na 
stejné téma poskytuje Jiřina Marková, která  
v téže době navštěvovala školu v Podolí.

Z dalších příspěvků zmiňme třeba paměti 
Huberta Fischera popisující začátek 1. svě-
tové války v Luké nebo rozhovor s Marií 
Hánišovou, která po 2. světové válce sloužila  
u Frištenských.
Při čtení příběhů starých obvykle méně než 
sto let je markantní, jak rychle se proměňuje 
prostředí, ve kterém žijeme, zvyky lidí, je-
jich každodenní činnosti. Naším záměrem 
je proto oslovit ty, kteří mohou nabídnout 
své vzpomínky příštím generacím, aby ne-
čekali a obrátili se na muzeum (případně re-
dakci LN). Spoluautorem příští ročenky se 
může stát každý z vás.

hk

Knižka pro Tonička a fšeckê, co čtó hanáckê

POZVÁNKA

Křtinê nové knižkê Petra Linduškovyho 
se odehrajó ve středô 18. března od pěti hodin 

odpoledne v litovelské knihovně.
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Litovelské uliceKnihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Brněnské Židovky / Naďa Horáková
Prokletí trapáků / Holly Kowittová

KARLOVSKÁ 
název Karlovské ulice v sobě skrývá jméno Ka-
rel. V tomto případě jde o konkrétní osobu Karla  
z Vlašimi, který držel město Litovel a celé úsov-
ské panství v 15. století v zástavě. Zároveň je 
název odvozen od trati na východě města, kde se 
dvůr a les, jehož zbytek byl vyklučen až v 19. sto-
letí, nazýval právě podle Karla z Vlašimi Karlov. 

Dnešní ulice Karlovská vede od olomouckého 
rybníka směrem na východ k vilové čtvrti. název 
dostala v roce 1930 po tom, co si občané této 
části města, nazývané již od 17. století Gabel, 
česky Kabelov, stěžovali, že její jméno zní jako 
Žebrákov (něm. Gabelhandke = žebrák). Tenkrát 
jim bylo vysvětleno, že nejde o žádný Žebrákov, 
ale německý název Gabel = vidlička s českou 
koncovkou –ov. Podle zdůvodnění V. Pinkavy 
bylo jméno odkazující k vidličce zvoleno podle 
tvaru tohoto území rozkládajícího se mezi voda-
mi. Za protektorátu byl název – již ulice Karlov-
ské – pouze přeložen do němčiny.

Proměny názvu: auf dem Gabele či Gabl (první 
zmínky z 1. poloviny 17. století)  Gabel (1893) 
 Kabelov (1900)  Karlovská (1930)  Kar-
lauergasse (1940)  Karlovská (1945)

KOMÁROV
Komárov je původní označení této oblasti, její  
historický název, který máme zaznamenaný již 
v 16. století. Jistě však nevíme, zda tehdy šlo  
o stejnou oblast města jako dnes. 

Komárov leží západně od historického jádra 
města, za železniční tratí poblíž železniční za-
stávky Litovel město. V blízkosti skupiny domů 
se nachází soutok ramen řeky Moravy známý 
jako Hvězda. Můžeme se jen domnívat, že pří-
tomnost ramen řeky a výskyt komárů v této ob-
lasti dala jméno tomuto místu. 
V roce 1893 byl přijat německý název Mücken-
gasse (Mücke znamená v překladu komár), který 
byl podle zápisu městské rady zachován tak, jak 
se užíval již dříve. Překlad do češtiny z roku 1900 
vychází nejspíš ze skutečnosti, že nejde o uličku, 
proto nebylo použito slovo z němčiny –gasse. ať 
již za vznikem názvu stojí cokoli, užíváme jej bez 
přestávky dodnes. 

Proměny názvu: Mückengasse (1893)  Ko-
márov (1900)  Mückengasse (1940)  Komá-
rov (1945)

Ivana Kubíčková

Pro dospělé
Značný počet čtenářů si oblíbil historické 
romány. Autor tohoto žánru může děj vést  
širokými mantinely. Buď se drží historic-
kých faktů a snaží se v románu oživit sku-
tečné historické osobnosti, nebo ve větším 
či menším rozsahu fabuluje, pohrává si se 
základním tématem a hrdinové jeho romá-
nu žijí právě jen na jeho stránkách. Anebo 
zvolí kompromis a historii smíchá s fikcí  
v nějakém poměru. 
Loni vyšel další historický román jihomo-
ravské autorky Nadi Horákové s názvem 
Brněnské Židovky. Na pozadí historických 
událostí, kdy se v Brně v roce 1350 usadil 
mladý moravský markrabě Jan Jindřich, 
snažící se zachránit své klatbou ohrožené 
manželství s Markétou Opavskou, se ode-
hrává příběh rodiny brněnského rabína 
Izáka a jeho schovanky Hester. V Evropě již 
několik let probíhají protižidovské pogromy 
a neklid se šíří i do Českého království. Žid 
Mordechaj a jeho dcera Noba přežili dva po-
gromy a chtějí se usadit v Brně, kde zatím 
žili Židé a měšťané ve vzájemné toleranci  
a spolupráci. Arcibiskup Arnošt z Pardubic 
však před pár měsíci vyobcoval církevním 
nařízením Židy ze společnosti jako příčinu 
všeho zla. 
Naďa Horáková je držitelkou několika lite-
rárních cen a v naší knihovně od ní najdete 
11 titulů. Autorka píše kromě historických 
románů také detektivky.

Pro děti
Také jste si psali v dětství deník? V poslední 
době je kniha – deník ve velké oblibě u dět-
ských čtenářů. 
Největší popularitu krátkým, stručným  
a úderným textům, jakoby vyšlým z úst 
vedle vás stojícího kluka či dívky, přinesly  
v současnosti Deníky malého poseroutky, 
na jejichž značnou popularitu navázala řada 
autorů. Knihy mají charakter deníku i co do 
grafické úpravy a pravopisu. Čtenáři v nich 
najdou především humor, ale rovněž řešení 
problémů, které děti trápí.
Patří sem například Prokletí trapáků Holly 
Kowittové. Danny Shine není zrovna spor-
tovní typ. Přesto se mu při jednom baseba-
llovém zápase podařilo chytit míček. Jenže 
to znamená, že ho nechytil hráč na třetí 
metě a Danny a jeho družstvo prohráli… 
Celá škola jej teď nenávidí. Může být ještě 
něco horšího než být trapákem? Bohužel 
může. Ještě horší totiž je, když je někdo 
smolař. To je fakt prokletí…

a dovětek na závěr
Knihovna začala letos s nákupem a půjčo-
váním audioknih. Vycházíme tak vstříc pře-
devším potřebám čtenářů s vadami zraku. 
Seznam zvukových knih najdete v klasic-
kém on-line katalogu po zadání klíčového 
slova audioknihy. Doufáme, že tato novinka 
v knihovně naše uživatele potěší.

LF

Z Hanácké ambasádê Vêkročime s Hanáckó ambasádó do rokô 2015

Podivéte se! Jak to ôteklo! Šak vite dobře, že 
ôž tradičně ze začátkem jara přêcházi náš 
čas. Držime se zvêklosti, lóčime se s tó zêmó 
– zaplaťpánbu, že žádny divê nepřênesla –  
a vitáme jaro. A eště k temô zrovinka na 
Jozefa – deň před tém dvacátym, co je jarni 
rovnodenosť, teda ve štvrtek 19. března. 
Hlavó nám licó fšeckê tê dlóhy dňe od po-
sledniho zetkáni v zářó minôlyho rokô  
a rozméšlime, co Vám nachêstat, ať to má 
sêlô a punc. Já ale vim, že nekeři z Vás če-
kajó ê na toť tento náš zvaci pozdrav, ê dêž 
nemajó možnosť dostavit se osobně. Takê 
Vás, mili naši přiznivci, moc zdravime, fšô-
de, gde se dostanete k Litovelském novinám 
a sledôjete tô našô snahô ôdržovat se v do-
máci pohodě společnym pobêtim. Já osobně 
si ê toť teho vážim – šak je to dobře, že aspoň 
jednó za čas se tô objevi naša rodná hanáčtě-
na patřici k Litovlê a okolnim dědinám. 
Ê našém fšeckém spolôpracovnikum bêch 
měl poděkovat, co se zaslôhôjó o to, že as-
poň nekeři  o nás vite, máte-lê doma televizô 
po káblô. Já sô vám z teho eště furt vêplaše-
né, jak mně negdo řiká: „Toť sem vás, pane 
Brané, viděl s tema vašema – v televizê!“ ... 

Nále, ê to se nám hodi – třeba  jak reklama, 
že Vás napadne rozhodnót se, sakra, koneč-
ně k temô, že přêndete. 
Ten dik patři redakcê LN, děvčatum na 
obecnim óřadě, kameramanovi panô Hla-
vinkovi juniórovi a seniórovi a co já vim, 
gdo fšecko eště o tém vi a neco pro to dělá.
Onehdá sem si zajel na pivo do Mlače, a že 
bêl štvrtek, sedělê tam Ô Zlaté křepelkê mis-
tni děvčata. Takové sraz tam majó co tédeň 
– krásné zvêk! Ná protože já každó znám, že 
sem tam takê řádkô let béval a pusobil, hneď 
mně potvrdilê, co o nás fšecko vijó, a takê 
se mě ptalê, ešlê vim, jak se na nekery slova  
zapominá. Toš to potěši! Co bê né!
Keři nás znajó jak pravidelni návštěvnici, 
co trvaly obecenstvo, majó tentokrát mož-
nosť nabrat dôcha a sêlô, protože máme 
téma jednodôchy a duležity: Jaro je tadê – 
vezmem to sportovně, ať máme fšeci sêlô 
na rozdáváni! A pomáhat nám s tém bôde 
Hanácká môzêka! Jak řikám – ve štvrtek na 
Jozefa o šesti večir nechte tôrbaci bokem  
a přêndite mezê nás! 
Těšime se – nedočkavě.

Váš ambasadór Zdenek Brané

Umíte dobře hanácky?
co to je tôrbaci?

(starosti, potíže)
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Místo malých (nejen vesnických) obchůdků na začátku 21. století
Chořelice, Rozvadovice, Vís-
ka, Sobáčov, Tři Dvory. A od 
minulého měsíce také Nová 
Ves. Co mají společného? Jsou 
to vesnice na Litovelsku, ve 
kterých není obchod. V Mys-
lechovicích a Savíně se prodej-
na opakovaně otvírá a zavírá. 
Nakupující v Nasobůrkách, 
Mladči a Myslechovicích vděčí 
za to, že mají kam chodit pro 
potraviny, vietnamským pro-
vozovatelům. 
Jaká je existence malých ob-
chodů nejen na vesnicích  
v době supermarketů? 

nakup a jdi?
Strávila jsem tam necelé dvě 
hodiny. Za tu dobu vešlo pro-
sklenými dveřmi, na nichž byly 
vyvěšeny výsledky voleb do 
obecního zastupitelstva, několik 
lidí, kteří, aniž by museli coko-
li říct, dostali požadovaný ná-
kup. Starší pán si vyzvedl oběd  
v jídlonosiči. Pošťačka se dozvě-
děla, kde bydlí adresát balíku. 
Zákaznice si telefonicky objed-
nala nákup, který jí prodavačka 
připravila. Pošťačka se vrátila od 
nepřítomného adresáta balíku, 
prodavačka jej vyplatila a posla-
la jednoho ze zákazníků doručit 
vzkaz pro skutečného příjem-
ce. Vybírají se tady poplatky za 
popelnice, poskytují informace  
o ordinačních dnech lékařky, 
budované kanalizaci a spoustě 
dalších věcí, které lidi zajímají. 
V šuplíku leží kniha „sekerníků“, 
jakou byste v žádném velkém 
obchodě nenašli, a požadované 
zboží, které mezi nečekanými  
1 400 druhy chybí, majitelka do 
pár dnů zajistí.
Kde jsem? V prodejně smíše-
ného zboží na Březovém, obci 
se 185 obyvateli, minimem pra-
covních příležitostí a prakticky 
neexistující veřejnou dopravou. 
Zajímalo by mě, zda si lidi uvě-
domují, co tady doopravdy mají, 
říkám si, když pozoruji komu-
nikativní majitelku, kterou její 
práce i po 27 letech zjevně těší.
„Já potřebuju být mezi lidma. 
Nedovedu si představit, že bych 

byla doma. A pokud mají lidi 
zájem a chodí nakupovat, jsem 
spokojená,“ říká Jarmila Sládko-
vá, která březovský obchod vede 
od r. 1988 a od r. 1991 je i jeho 
majitelkou.
„Kontakt s lidmi je důležitý. 
Objeví se mezi dveřmi a já už 
vím, co budou kupovat. Baví mě 
práce s lidmi,“ říká také Zdeň-
ka Rozmanová, která má svůj 
obchůdek na Pavlínce na okraji 
Litovle už od roku 1990. Její slo-
va dokládá i to, že obchod ne-
zavřela, i když už má nárok na 
důchod a ve městě jí v průběhu 
času vyvstala konkurence čtyř 
supermarketů. „Ale jak začne 
platit euro, tak končím,“ podo-
týká.
S těmi, s nimiž jsem si povída-
la na diktafon i bez něj, se však 
shoduje na tom, že v dnešní 
době už by si takový obchod ne-
otevřela.

Teď něco o nevýhodách
Na prvním místě vás bezpo-
chyby napadnou finance. Po 
odečtení nákladů na provoz ob-
chodu (a to nejsou jen energie  
a údržba, ale například také 
obalové materiály), to není nijak 
valné. Dnes už ne. (Mimocho-
dem – nejsem nijak stará, a přes-
to si pamatuji, že když jsme šli  
v dětství nakoupit chleba a roh-
líky, vzali jsme si z domu vlastní 
sáček. Kolik lidí to dnes dělá?)   
Řada obchodníků proto provo-
zuje svou živnost sama, dalšího 
prodavače si nemůže dovolit.
A tím se dostáváme k otázce 
času. Pokud je majitel obchodu 
zároveň jediným prodavačem 
(a taky zásobovačem, uklízeč-
kou, účetní...), nezbývá mu než 
stihnout návštěvy lékařů nebo 
úřadů o polední přestávce a re-
gulérní dovolenou si vzít buď  
s tím, že za něj zaskočí některý 
příbuzný, nebo že po tu dobu 
bude zkrátka zavřeno.
„Za dobu, co provozuju obchod, 
jsem měla zavřeno jen dvakrát. 
Když jsem vdávala dceru a když 
jsem byla na svatbě až v Praze  
a dcera za mě nemohla zaskočit, 

protože měla těs-
ně před porodem,“ 
konstatuje paní 
Sládková. 

Jak to chodí
„Ale nepište tam 
jenom, že to je slo-
žité,“ říkali mi. „Je-
nom si stěžovat by 
nebylo objektivní. 
Každá práce má 

svoje.“ A tak se podívejme na to, 
co má tahle práce.
Prodávat potraviny je ošemetná 
věc. Aby chutnaly, aby se nezka-
zily, aby jich na prodejně nebylo 
příliš mnoho nebo málo...
„Já mám takovou zásadu – pro-
dávám to, co jím i já a chutná mi 
to,“ říká Zdeňka Rozmanová.
Nejnáročnější je to s pečivem. 
„Když chodí lidi pravidelně, 
mám odhadnuté, kolik pečiva 
vzít, a zapisuju si i jejich objed-
návky. Ale když nastane nějaká 
nečekaná situace, třeba je nále-
dí a lidi si kvůli němu nejedou 
nakoupit do města, je třeba už  
v 8 hodin všechno pečivo vypro-
dané. Tak požádám někoho, kdo 
jede do Litovle, aby mi nějaké 
přivezl, nebo tam o polední pře-
stávce zajedu sama,“ popisuje 
Jarmila Sládková.
V obchodě je třeba mít od-
had. Očekávat, kdy bude zájem  
o který druh zboží. „Od ledna 
do půlky března je to s prodejem 
vždycky slabé, protože lidi musí 
platit všelijaké poplatky a po Vá-
nocích nemají moc peněz,“ ví už 
za ta léta obchodnice z Pavlínky. 
„O prázdninách je to lepší. Ko-
lemjedoucí si chodí pro nanuky, 
sportovci z nedalekého hřiště 
pro pití, dělníci pro svačinky.  
A samozřejmě se prodává pivo.“

a jak to zajistit
V zásadě má majitel obchodu 
dvě možnosti. Buď se stát čle-
nem prodejního družstva či 
maloobchodní sítě, které více 
či méně ovlivňují, co se bude  
v obchodě prodávat, nebo i to, 
jak bude vypadat. Na druhou 
stranu nabízejí díky hromadné-
mu nákupu zboží prodejci nižší 
ceny a další výhody. Tuto cestu 
volí dnes větší část prodejců.
Jsou však i takoví, kteří si hájí 
svou nezávislost a neprovozují 
prodejnu pod žádnou hlavič-
kou. 
Jedny i druhé však čeká čím dál 
větší administrativa. (Mimo-

chodem o zvyšující se adminis-
trativní zátěži hovoří také lékaři, 
učitelé, podnikatelé v nejrůzněj-
ších oborech... Je opravdu nut-
ná?) 
Loňského roku vznikla i malým 
prodejcům povinnost označit 
každé zboží nejen skutečnou ce-
nou, ale i cenou za měrnou jed-
notku, tj. za 1 kg či 100 g, 1 l atp. 
Zákazník si tak může srovnat, 
který ze dvou produktů v balení 
rozdílné hmotnosti je ve skuteč-
nosti cenově výhodnější. 
Obchodník musí mít oči všu-
de. Sledovat aktuální hygienic-
ké předpisy, trvanlivost zboží 
nebo třeba správnou teplotu  
v chladničce. Očekávat pra-
videlné kontroly zemědělské  
a potravinářské inspekce nebo 
České obchodní inspekce, která 
hodnotí mj. to, zda je v pořádku 
váha. Každé dva roky je povin-
né nechat váhu ověřit, aby měla 
platný cejch. Platí to samozřej-
mě majitel váhy.

co na to zákazník?
Nejčastějšími zákazníky vesnic-
kého obchodu jsou staří lidé, 
maminky na mateřské. Lidé, 
kteří si zapomněli něco koupit 
ve městě. Nebo si v něm udělají 
nákup na celý týden, takže chtějí 
jen čerstvé pečivo. 
„Řada lidí jezdí jenom po ak-
cích, takže se jim zdá, že je to 
tady drahé. Ale já přece nemůžu 
prodávat jenom to, co je ve slevě. 
Když nejsou kvasnice v akci, tak 
budu bez nich?“ říká majitelka 
obchodu na Březovém.
A na rozloučenou si vyslechnu 
krátký příběh o dvou přátelích, 
který se prý odehrál v Němec-
ku. Před společnou cestou zajde 
jeden z nich udělat nákup do 
malého obchodu. „Proč naku-
puješ tady, když jsi mohl zajet 
do supermarketu?“ ptá se ho 
kamarád. „Protože chci, aby  
v budoucnosti, až si do toho su-
permarketu nebudu moct zajet, 
tady ten obchod pořád byl.“     hkNenápadný obchůdek na Pavlínce.

Březovský obchod je víc než pár metrů čtverečních nákupní plochy.



Po únorovém rozhovoru s mís-
tostarostou Viktorem Kohou-
tem pokračujeme rozhovorem 
s dalším členem rady a zároveň 
předsedou finančního výboru 
Martinem Geprtem.

Vy jste v místní politice vlastně 
nováčkem.
Nikdy předtím jsem nebyl čle-
nem žádné strany, nikdy jsem  
v politice nepůsobil. Spousta 
věcí se mi ale nelíbila. A tak jsem 
dospěl k tomu, že je ta doba, kdy 
bych se chtěl na něčem podílet, 
něco změnit. Ve volbách jsem 
kandidoval za hnutí ANO 2011, 
které uspělo, stal jsem se zastu-
pitelem a posléze i radním.

S jakou vizí jste do politiky šel?
Především mi chyběla transpa-
rentnost. Vadí mi, když si lidé 
nestojí za svým názorem. V Li-
tovli jsme měli několik rozporu-
plných kauz a lidi, kteří v nich 
hlasovali pro, byli schopni po 
nějaké době tvrdit, že hlasovali 
proti. Z toho důvodu měníme 
jednací řád zastupitelstva i rady. 
Vždy bude zaznamenáno, jak 
kdo hlasuje, každý bude za své 
činy zodpovědný.

Nová rada se do své práce pus-
tila velmi dynamicky. Jaké dal-
ší změny jste provedli?
První věc, kterou jsme změnili, 
bylo zavedení přesných rozpo-
čtů. Na radu chodily materiály 
týkající se budování elektric-
kých přeložek, požadavky na 
různé opravy, investiční akce, 
žádosti o příspěvky atd. U ně-
kterých z nich chyběly rozpočty 
a nabídky. Dnes je již vedoucí 
odborů ke všem materiálům 
předkládají, takže je možno 
dohledat každou položku. Díky 
kontaktům na různé firmy si 
navíc mohu ověřit, že uvedený 
rozpočet skutečně odpovídá re-
álným nákladům.

Každý radní má na starosti 
nějakou oblast ve správě měs-
ta, u Vás jsou to právě finance  
a investice. Co se v tomto smě-
ru děje?
Zřídili jsme investiční komisi, 
která projednává problematiku 
výstavby, obnovy městského 
majetku, jeho oprav, rekon-
strukcí a celkového rozvoje 
města. Posuzuje ve spolupráci  
s odborem MH přípravu a zpra-
cování projektových dokumen-
tací, včetně výběrových řízení.
Ve většině měst to bohužel fun-
guje tak, že je vypsána dotace,  

a tak se sáhne do šuplíku, vy-
táhne se nějaký projekt a zkusí 
se uplatnit. A to si myslím, že je 
špatně. Pojďme zodpovědně dě-
lat to, co je potřeba, a ne to, na 
co je dotační titul.

Jste tedy proti využívání dotací?
Dotace jsou dobré, bez nich by 
tady nebyly cyklostezky, ko-
munikace... Ale máme nějakou 
mez. Nejsem zastánce dotací za 
každou cenu, to je krok špatným 
směrem.

Mluvil jste o tom, že chcete 
řešit projekty s pohledem do 
budoucnosti. Co to přesně 
znamená?
Třeba Olomoucký kraj má v plá-
nu úpravy silnice na Dukelské 
ulici. Město Litovel tam bude 
budovat přechody. Existuje pro-
jekt, že se v budoucnu ulice Ja-
voříčská protáhne až ke koupali-
šti. Takže ty úpravy na Dukelské 
by měly být takové, aby na ně 
bylo možné navázat. Nechci 
něco zanedbat. Je důležité, aby 
návaznost byla už v současném 
projektu a při další investici se 
nemuselo nic zbytečně předělá-
vat.

Změny chcete prosadit i ve vý-
běrových řízeních. Proč?
Bohužel se stává, že firma, kte-
rá vyhraje výběrové řízení, to 
prodá někomu jinému. To se  
v minulosti v Litovli stalo něko-
likrát. 
Nedávno firma, která vyhrála 
výběrové řízení na čištění Rad-
niční Moravy, oznámila, že od 
smlouvy odstupuje. Museli by-
chom tedy vzít firmu, která byla 
druhá v pořadí – a o půl milio-
nu dražší. Proto jsme rozhodli, 
že se v tomto termínu řeka čistit 
nebude. Dotace jsou i tento rok, 
takže se vypíše nové výběrové 
řízení tak, aby dodavatelé měli 
dost času a nemohli tvrdit, že na 
práci nemají kapacity. A hlavně 
budou do smlouvy zaneseny 
sankce, zádržné, za odstoupení 
od smlouvy.

Velkou investicí pro město 
byla kdysi průmyslová zóna. 
V roce 2011 se kvůli rozmachu 
budování solárních elektráren 
na zemědělské půdě obrov-
sky zvýšily poplatky za vynětí 
půdy ze ZPF a parcely se staly 
prakticky neprodejné. V sou-
časnosti však vláda schvaluje 
novelu zákona, díky které se 
poplatky sníží na přijatelnou 
míru. Projevuje se to i u nás?

Ano, průmyslová zóna se již 
konečně rozbíhá. Poplatky za 
vynětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu budou rapidně 
klesat, proto investoři přicháze-
jí. Zastupitelstvo už odsouhla-
silo prodej pozemku o výměře  
16 tisíc m2 firmě, která má za-
městnat 60–80 pracovníků.  
A s další firmou město jedná  
o odprodeji asi 7 tisíc m2. 

Jste také předsedou finanční-
ho výboru. Čím se zabývá ten?
Teď se chceme zaměřit na pří-
spěvkové organizace a organi-
zační složky města, jako je třeba 
muzeum, knihovna, Městský 
klub atd. Do těchto organizací 
se dávají velké peníze, které se 
moc neřeší. Jejich činnost sice 
není výdělečná, ale to nezna-
mená, že když to nejsou peníze 
konkrétního člověka, nebude se 
investovat rozumně. 
Takže se každé dva měsíce bu-
deme zabývat jednou příspěv-
kovou organizací nebo orga-
nizační složkou, rozebereme 
její rozpočet a zastupitelstvu k 
tomu dáme své stanovisko.

hk
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Na výzvědách
Každý typ obchodu má své výhody. 
Supermarket nabízí dlouhou otvírací 
dobu, a to i v neděli, množství růz-
ných druhů zboží, velké parkoviště, 
kde může nakupující přijet s vozíkem 
přímo k autu a vyložit do něj nákup 
na celý týden. Malé obchůdky před-
stavují osobní atmosféru, setkávání, 
často jsou blíž domovu, někdy nabí-
zejí nadstandardní služby či speciali-
zované zboží.
Vedle jiného je pro nakupující motiva-
cí i cena. Ve společnosti dosud přetr-
vává názor, že zboží v supermarketech 
je levnější než v malých obchodech. Je 
to pořád tak? nebo se velké obchodní 
řetězce dnes už cenově rovnají men-
ším obchodům?
rozhodla jsem se udělat průzkum. 
navštívila jsem šest různých obcho-
dů a ve všech „nakoupila“ (no, ve 
skutečnosti jsem si jen zapsala ceny) 
tytéž věci. Pak jsem sečetla, kolik by 
mě stejný nákup v jednotlivých pro-
dejnách stál. nejsem žádná agentura 
STeM, takže výsledek mého bádání  
nepovažujte za oficiální zprávu. na-
opak – ověřte si to! Udělejte si svůj 
vlastní průzkum. Možná dojdete  
k jinému výsledku.
Pro své bádání jsem si vybrala tři 
ze čtyř litovelských supermarketů 
(označme je a, B, c), soukromý ob-
chod na frekventované litovelské uli-
ci, malý obchod na okraji města a ob-
chod na vesnici (rovnou přiznávám, že 
na Březovém). Protože chléb, mléko  
a máslo pocházejí od mnoha dodava-
telů a už tím se cenami i kvalitou růz-
ní, bylo objektem mého nákupu jiné 
běžné zboží: rohlík, krupicový cukr  
(1 kg), kilo rýže (Bask), rosické těs-
toviny – vřetena (0,5 kg), bílý jogurt  
z olmy (150 g), Hera, Kofola (2 l), čo-
koláda orion na vaření (100 g) a čisticí 
přípravek Savo original (1 l). 
Ve všech supermarketech měli zrovna 
(v polovině února) na jeden až dva  
z těchto výrobků slevu v rámci akce.
Výsledek? Za nejnižší cenu – 163,80  
Kč – bych nakoupila... v malém ves-
nickém obchodě na Březovém. (ne-
zapomínejte, že na jiných vesnicích 
to může být, a asi i je, jinak.) násle-
doval obchod na frekventované ulici 
(180,10 Kč), obchod na okraji města 
(183,40 Kč), supermarket a (190,70 
Kč, s odečtenými slevami 176 Kč), 
supermarket B (199,30 Kč, se slevami 
187 Kč) a supermarket c (201,80 Kč, 
se slevami 186 Kč).
Závěr? nenabízím. Podstatou byl im-
pulz a ten už máte.                                hk

O rozumném investování s radním Martinem Geprtem

Martin Geprt

 39 let
 Je rodilý Litovelan. Čtrnáct let 
působí jako živnostník v oblasti 
IT, jeho firma zajišťuje instalaci, 
servis a poradenství v oblasti 
výpočetní, kancelářské a anténní 
techniky.
 až do loňských voleb nepůsobil 
v komunální politice. Kandidoval 
za hnutí ano 2011 a v současnosti 
je lídrem jeho litovelské pobočky.


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	



Bůh existuje pro toho, 
kdo v něj věří.

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

3
16. 2.–11. 4., prostory TIc při MK Litovel, Po–PÁ 8–17, So 9–15 hodin, 
vstupné dobrovolné
VÝSTAVA PIDIFRKŮ  výstava vtipných pohlednic ze soukromé sbírky rodiny 
Hejnovy zobrazujících zajímavá místa v Čr, navazujících na sebe a vytvářejí-
cích ojedinělou mapu nebo také největší kreslený vtip na světě

3.–27. 3., Výstavní síň MK Litovel, Po, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17, PÁ 8–13, So 
10–13 hodin
XXIX. MIKOLOVSKÉ NÁLADY  putovní výstava výtvarníků eU za účasti dele-
gace z Polska a Klimkovic; vernisáž: pondělí 2. 3. v 17 hodin

út 3. 3., Koncertní sál MK Litovel, 17 hodin, vstupné: v předprodeji 50 Kč,  
na místě 80 Kč
PUPENY LÉČÍ  přednáška Mgr. Jarmily Podhorné na téma využití léčebných 
účinků bylin a výtažků z pupenů rostlin k léčbě a prevenci civilizačních one-
mocnění

po 9. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hodin, vstupné od 150 Kč, na místě  
+ 50 Kč
ŠVESTKA  divadelní hra v podání Divadla Járy cimrmana

pá 13. 3., Malý sál Záložny v Litovli, 19 hodin, vstupné: v předprodeji 80 Kč, 
na místě 100 Kč
MICHAL ZAPLETAL – KŘEST CD ČERNOBÍLEJ SVĚT  křest loni vydaného 
debutového sólového cD, vlastní tvorba i písně oblíbených interpretů

út 17. 3., Koncertní sál MK Litovel, 19 hodin, vstupné: 80 Kč
DOLEŽALOVO KVARTETO  Václav Dvořák a ondřej Pustějovský – housle, 
Martin Stupka – viola, Jan Zvěřina – violoncello; koncert v rámci KPH

čt 19. 3., Koncertní sál MK Litovel, 18 hodin, vstupné: dobrovolné 
PŘÊNDITE SI SPLKNÓT  pořad pro přátele hanáckého nářečí na téma: Jaro 
je tadê – vezmem to sportovně, ať máme fšeci sêlô na rozdáváni; host: Hanác-
ká môzêka, pořadatel: Hanácká ambasáda

po 23. 3., Malý sál Záložny v Litovli,19 hodin, vstupné: v předprodeji 50 Kč, 
na místě 80 Kč
AOTEAROA  hudebně-poeticko-taneční vystoupení, inspirace ze Zemí dlou-
hého bílého mraku a nového Zélandu, v podání litovelského rodáka Petra 
Blažka (Šimon Sajnt) a evy Blažkové (Živa)

út 24. 3., Velký sál Záložny v Litovli, 10 hodin, vstupné: 40 Kč 
CHOVEJ SE JAKO ČLOVĚK  pravidla slušného chování zpracovaná v krásných 
dětských písničkách Pavla nováka; pro MŠ a I. stupeň ZŠ

po 30. 3., Velký sál Záložny, 19 hodin, vstupné: od 250 Kč, na místě + 50 Kč
Willy Russell: SHIRLEY VALENTINE  divadelní hra se Simonou Stašovou 
v hlavní roli

31. 3.–30. 4., Výstavní síň MK Litovel, Po, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17, PÁ 8–13, 
So 10–13 hodin
PAVEL DAČICKÝ  výstava fotografií a obrazů; vernisáž: 30. 3. v 17 hodin

30. 3.–4. 4., Koncertní sál MK Litovel, Po–PÁ 8–17, So 9–15 hodin, vstupné 
dobrovolné 
Prodejní VELIKONOČNÍ VÝSTAVA  tradiční prodejní výstava velikonočních 
ozdob, kraslic a dekorací, doplněná výstavou dětských prací (ve spolupráci  
s DDM Litovel)

PŘIPRAVUJEME 
a Do PYŽaM! (divadelní komedie s J. Langmajerem, K. Brožovou, D. Suchaří-
pou aj.), Jana SYcHroVSKÁ (koncert v rámci KPH v Mladečských jeskyních), 
JaVoŘÍČKo (film a beseda o vypálení Javoříčka)

Bod zlomu Shirley Valentine
V divadelní hře s excelující Si-
monou Stašovou, kterou můžete 
vidět v pondělí 30. března od 
19 hodin, použil Willy Russell 
nový žánr: one woman show. 
Je to příběh, jenž osloví každou 
ženu středního věku, která si 
pozvolna uvědomuje, že jí život 
v dennodenním plahočení utí-
ká pod rukama a že veškerým 
svým úsilím si vysloužila jen 
pozici domácího robota, kte-

rého nikdo nebere příliš vážně.  
A přitom si uvědomuje, že vlast-
ně není tak stará, aby její život 
skončil. 
Simona Stašová se společně  
s režisérem Zdeňkem Kaločem 
pustila s velkým nasazením do 
fyzicky i psychicky náročného 
monodramatu a podařilo se jim 
vytvořit působivý příběh plný 
proměn, který vás doslova při-
mrazí do sedadel.                     MK

Chovej se jako člověk
Výchovný pořad předkládá 
pravidla slušného chování 
zpracovaná v krásných dět-
ských písničkách Pavla No-
váka. Velmi srozumitelnou 
formou seznamuje děti nejen 
se základy slušného chování, 
ale i vztahů mezi lidmi. Začíná 
se stolováním s praktickými 
ukázkami. Navazuje sezna-
mování se s malou exkurzí 
do pravěku. Zpívá se o kou-
zelných slovíčkách „děkuji“  
a „prosím“, hovoří se o vlíd-
nosti. Pokud se chceme prát, 

tak pouze v ringu. Zazpíváme 
si i o tom, že odpadky na zem 
házet nebudeme. V písničce se 
děti dozvědí, že každá příleži-
tost si žádá jiné oblečení. Zpí-
váme i o toleranci mezi lidmi 
a vzájemném přizpůsobování 
se. 
Zatančíme a zazpíváme si ro-
kenrol o pozdravech a ještě 
mnohem víc, a to 24. března 
v 10 hodin ve Velkém sále Zá-
ložny. Pořad je určen jak dě-
tem z MŠ a I. stupně ZŠ, tak 
samozřejmě i veřejnosti.      MK

Křest CD Michala Zapletala
Litovelský muzikant Michal Za-
pletal vydal na sklonku minu-
lého roku své debutové album 
Černobílej svět. Celá deska od 
natočení nástrojů a zpěvů přes 
mix a mastering až po tvorbu 
obalu je jeho dílem. 
Mladý skladatel i interpret  pro-
šel dnes již zaniklými lokálními 
kapelami Incoma, ř-gř a Marry 
Ann. Zároveň působil jako uči-
tel hudební výchovy na základ-
ní škole a vedl také školní sbor. 
Mezi jeho oblíbené muzikanty 
patří Karel Kryl, Aleš Brich-
ta, Vlastimil Třešňák, Anna K. 
nebo Ivan Hlas.  

Na jeho novém CD, na němž 
pracoval tři roky, proto čekejte 
muziku spíše rockovější, melo-
die doprovázené jeho vlastními 
texty. Michalovy písničky jsou 
upřímné, autentické a mají po-
tenciál.
Na koncert tohoto mladého 
hudebníka Vás zveme v pátek  
13. 3. od 19 hodin na Malý sál 
Záložny.
Těm, keří by se chtěli dozvědět 
více, doporučujeme vrátit se  
k obsáhlému rozhovoru s Mi-
chalem Zapletalem v Litovel-
ských novinách z prosince 2014.

red.



KULTUra / 13 

V rámci koncertů KPH Vás zve-
me na koncert Doležalova kvar-
teta, který se uskuteční v úterý 
17. března od 19 hodin v Kon-
certním sále MK.
Soubor těchto mladých hu-
debníků navazuje na dlouhou 
tradici české kvartetní školy.  
V roce 2003 jim prof. Karel 
Doležal předal jméno kvarteta, 
které bylo založeno roku 1972 
a patří tedy svou tradicí k nej-
starším ansámblům v Čechách. 
Inaugurační koncert nového 
Doležalova kvarteta proběhl 
7. 4. 2005 v rámci cyklu Sym-
fonického orchestru hl. města 
Prahy FOK. Program koncertu 
předurčil směřování souboru  
k novým a neotřelým projek-
tům.
V současném složení – Václav 
Dvořák a Ondřej Pustějovský 
housle, Martin Stupka viola  
a Jan Zvěřina violoncello – hraje 
soubor od roku 2008 a již stihl 
uspět na soutěži Maxe Regera  
v Německu, odkud si v říjnu 

2009 odnesl 3. cenu a pozvá-
ní na koncerty v Itálii. Pra-
cuje pod vedením prof. Mi-
lana Škampy a zajíždí také na 
konzultace k prof. Eberhartu 
Feltzovi do Berlína. 
Kvarteto již nahrávalo pro 
Českou televizi. Úspěšně re-
prezentovalo Českou repub-
liku na mezinárodní soutěži 
v Ósace, kam bylo na zákla-
dě nahrávky vybráno pou-
ze 10 kvartet z celého světa  
a Doležalovci se dostali do 
semifinále. Ve světové pre-
miéře natočili Kvartet B dur 
H. W. Ernsta pro Český roz-
hlas.
 
Již původní Doležalovo kvar-
teto má za sebou nesčetná oce-
nění na mezinárodních soutě-
žích, festivalech a prestižních 
pódiích. Je laureátem soutěže 
Pražského jara 1975, na soutěži 
ve francouzském Bordeaux ob-
drželo stříbrnou medaili. Opa-
kovaně hostovalo především  

v evropských zemích, mimo-
řádně úspěšné bylo také jeho 
hostování v zámoří. Doležalovo 
kvarteto nahrávalo pro Arta re-
cords, ale i pro jiné společnosti. 
Také pro Český rozhlas, Radio 
New York Times a jiné rozhlaso-
vé stanice v Paříži, Stockholmu  
a Kolíně nad Rýnem.              MK

Zahrají smyčce mladých mužů z Doležalova kvarteta

Jarmila Podhorná představí v Litovli gemmoterapii
co je to gemmoterapie
Gemmoterapie je terapie, léčba 
pomocí výtažků z pupenů rost-
lin a stromů. Je součástí fyto-
terapie, kterou lidstvo využívá  
k prevenci a léčbě různých zdra-
votních potíží a chorob. 
Na jejím počátku byl akademik 
Filatov, který upozornil na sku-
tečnost, že za určitých podmí-
nek vznikají v rostlinách látky, 
které se zde za běžných okolnos-
tí nevyskytují a mají mimořád-
né léčebné vlastnosti. Jeho práce 
zaujaly belgického lékaře Paula 
Henryho, který se zaměřil na 
pupeny a zárodečné tkáně stro-
mů a rostlin. Zjistil, že se v nich 
vyskytují látky, které se v těle 
dospělé rostliny nebo stromu 
neobjevují. 
Gemmoterapie se začala rozví-
jet, nejvíce ve Francii, kde ji šíři-
li homeopaté. V České republice 
se o ní zmínili pan Janča a pan 
Zentrich v jedné části Herbáře.

Jak vznikají gemmoterapeutika
Základním principem a filozofií 
gemmoterapie je metoda bylin-
né medicíny, která využívá pří-
pravky na bázi pupenů, semen, 
mladých výhonků rostlin – zá-
rodečných tkání. Ty jsou sklíze-
ny v jarním období, kdy se pu-
peny nalévají a obsahují největší 
množství biologicky aktivních 

látek, nezbytných pro další růst 
a vývoj rostliny. Jsou velmi účin-
né i pro lidský organismus. 
Aktivní látky jsou ze zárodeč-
ných tkání extrahovány do smě-
si ethanolu a glycerinu a dalším 
zpracováním vznikají výtažky, 
které lze použít na řadu zdra-
votních potíží. Zvyšují obra-
nyschopnost organismu, zlep-
šují funkci centrální nervové 
soustavy, stimulují vylučovací 
orgány, působí očistným způso-
bem a usnadňují detoxikaci or-
ganismu. Celkově jej omlazují  
a do budoucna mohou přispět 
k léčení chorob dosud neléči-
telných. 
Gemmoterapie může být vhod-
ným doplňkem k dalším alter-
nativním metodám pro udržení 
zdraví, jako např. k různým dru-
hům masáží, akupunktuře atd. 
Svým působením mohou gem-
moterapeutika pomoci zlepšo-
vat zdraví dnes, a tak nepřímo 
působit i na kvalitu zdraví v bu-
doucnu. 

naděje Jarmily Podhorné
V Brodku u Konice se nachází 
firma Naděje, která se výrobou 
výtažků z bylin a pupenů rost-
lin  přímo zabývá. V roce 1999 ji 
založila Mgr. Jarmila Podhorná. 
Suroviny pro výrobu gemmo-
terapeutik získává firma přímo  

z čisté přírody Drahanské vr-
choviny, zčásti se pěstují i na je-
jích pozemcích. Nejžádanějšími 
gemmoterapeutiky jsou výtažky 
z pupenů topolu, jalovce, vřesu, 
černého rybízu, lichořeřišnice 
či olše. Některé vybrané druhy 
jsou navíc obohaceny o složku 
beta-glukan, která patří mezi 
tzv. imunomodulátory. Vznikla 
tak nová řada produktů zvaných 
gemmoglukany. 
Firma v současné době vyrábí 
70 druhů výtažků z bylin a stej-
né množství výtažků z pupenů 
rostlin, dále masti, oleje a kou-
pele. Všechno jsou to čistě pří-
rodní produkty. 

Přednášky a poradenství
V rámci individuálního pora-
denství paní Podhorná sestavuje 
speciální kúry, složené z několi-
ka lahviček bylinných a pupeno-
vých tinktur, které komplexně 
pomohou řešit zdravotní potíže. 
Poradenství funguje telefonicky, 
ale hlavně e-mailovou kores- 
pondencí. 
Vedle toho zakladatelka firmy 
Naděje, jejíž tinktury jsou mj. 
držitelem značky Haná regio-
nální produkt, pořádá seminá-
ře a přednášky. Jedna z nich se 
uskuteční v úterý 3. března od 
17 hodin na Koncertním sále 
Městského klubu.              jp a red.

Aotearoa
Jsme dva mladí lidé, co se roz-
hodli odložit své minulé iden-
tity a začít od země. Výsledkem 
byla víc jak dvouroční cesta 
převážně po jižní polokouli. 
Předáváme dál v hudbě, tanci 
a poezii, co se do nás otisklo  
a vrylo z hlasů mýtické Aotea-
roy: Země dlouhého bílého 
mraku, jak Maoři nazvali svou 
zem. Dnes ji známe pod jmé-
nem Nový Zéland. 
Poselství Aotearoy je především 
ukázat cesty jinou formou než 
jako poznávání významných 
či zajímavých míst a součas-
né kultury, která často již zcela 
překryla kultury původní. Naše 
různé umělecké projevy jsou 
vlastně výsledkem skutečného  
a velmi fyzického pobytu v od-
lišné zemi, kdy ruce jsou zabo-
řené v hlíně, nohy bosé a hlava 
přitisklá ke kameni v místech, 
kde nemůže nikdo vyrušit. 
Diváky necháme nahlédnout 
do maorské mytologie pouze  
v kontextu s tvorbou naší. Ne-
klademe si za cíl předvádět či 
napodobovat maorskou kul-
turu. Chceme poukázat na její 
ozvěny v současnosti, propojit 
se s něčím původním v člově-
ku. Každému je nám bližší jiný 
druh tvorby: můj muž se proje-
vuje především skrze svou kyta-
ru a hlas. Uslyšíte ho však hrát i 
na didgeridoo nebo mandolínu. 
Já se ze své civilizované podoby, 
kde je mým hlavním médiem 
psané slovo, stávám příběhy vy-
právěnými pohyby svého těla. 
Občas promluvím, zazpívám, 
vyloudím tóny na flétnu. Za tím 
vším v pozadí poběží projekce 
fotografií z míst, kde se naše 
písně, tance a básně rodily.
Vstupte s námi do pohádko-
vých původních lesů s prastarý-
mi kapradinami a vodopády, do 
jeskyň posetých svítícími červy 
i do jeskyň zatopených mo-
řem, prociťte atmosféru lidu-
prázdných pláží s ohromnými 
kamennými tvářemi,  vypravte 
se s námi do skalních labyrintů  
i na zasněžené vrcholky hor, 
kam nevedou žádné cesty... Tře-
ba taky uslyšíte, jak si povídají 
Papa-tua-nuku (Země) s Ran-
gim (Nebem) nebo děsivý hlas 
Hine-nui-Te-po (Smrti).
Vystoupení se koná na Záložně 
v pondělí 23. 3. od 19 hodin. 

Pozvánkou vám budiž nejen 
text Evy Živy Blažkové, ale také 
rozhovor s jejím mužem o cestě 
nejen na Nový Zéland na násle-
dující straně.


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	





Setkali jsme se proto, abychom si popoví-
dali o vystoupení Aotearoa, inspirovaném 
pobytem na Novém Zélandu, se kterým 
se v březnu spolu se svou ženou představí  
v Litovli. Rozhovor s litovelským rodákem 
Petrem Blažkem byl ale nakonec tak pou-
tavý a bohatý, že alespoň část z něj nabízí-
me i vám.

S Vaší ženou jste dva roky putovali a po-
bývali ve vzdálených zemích. Jak k tomu 
došlo?
Dlouho jsem měl vnitřní pocit, že mám 
vycestovat někam daleko, jenže jsem  
k tomu neměl odvahu. Moje žena už ale byla 
zcestovalá, měla zkušenosti, a tak mi dala 
sílu, abych to udělal. Opustil jsem přáte-
le, rodinu, dobrou práci, byt, prodal auto...  
a šel jsem do neznáma. Na té cestě jsem pak 
pochopil spoustu věcí, osvobodil se, došlo  
k mé osobní transformaci.

Kam jste se vydali?
Na konci roku 2012 jsme odletěli do Austrá-
lie. Všechno jsme si zařídili přes agenturu. 
Zajistili nám letenky, školu, ubytování na 
první měsíc. Přijeli jsme tam a všechno, co 
bylo naplánované, bylo špatně. Češi dosta-
nou jen studijně-pracovní víza, takže jsme 
museli kromě práce chodit i do školy. Z toho 
jsme byli hodně vyčerpaní. Navíc jsme dělali 
au-pair v rodině milionářů se čtyřmi malý-
mi dětmi a neměli jsme ani jeden den vol-
na. Rodiče s dětmi skoro nebyli a ony trpěly 
nedostatkem jejich pozornosti. Každé mělo 
nějaké problémy.
V Austrálii to pro nás byly 4,5 měsíce trápe-
ní. Tak jsme se nakonec rozhodli, že pojede-
me na Nový Zéland.

Tam jste zůstali déle?
Na Zéland jsme odjeli v polovině března 
2013 a zůstali tam do konce května 2014. 
Tam se nám hodně líbilo.

Jaké to bylo?
Rozhodli jsme se jet na Jižní ostrov. Koupi-
li jsme si letenku do Christchurch a to bylo 
všechno. Neměli jsme nic zajištěné, ani ho-
tel. Měli jsme jen představu, že si po příletu 
koupíme karavan, budeme jezdit po ostrově 
a hledat práci na vinicích, protože zrovna 
dozrávalo víno.

Což se podařilo?
Ano. Hned den po příletu jsme na ulici našli 
pěknou dodávku na prodej. Koupili jsme ji  
a vyrazili do hor. Seděli jsme v autě, řídili 
vlevo... A takhle začalo úžasné dobrodruž-
ství a neuvěřitelná svoboda.
Když jsme přijeli do kraje vinic a ptali se po 
práci, uspěli jsme hned u prvního majitele. 
Úžasné bylo, že nás znal snad deset minut 
z krátkého rozhovoru a hned nám dal klíče 
od hlavní brány od vinice, kanceláří, vino-
téky... Ukázal nám, kde si můžeme postavit 
stan, rozdělat ohniště. Nebyl tam sebemenší 
náznak nějaké pochybnosti. 
Pracovali jsme tam měsíc, vydělali si peníze. 
Skončili jsme v polovině května a začátkem 
června začíná na Novém Zélandu zima, kte-
rá trvá do konce srpna.

Na severu Jižního ostrova, kde jste byli, je 
zima mírná, pracovních příležitostí v ze-
mědělství ale tolik není. Co jste dělali?
Nechtěli jsme, aby cesta byla zaměřená jen 
na práci a vydělávání peněz. Proto jsme se 
rozhodli strávit zimu wwoofingem. (pozn. 
red.: WWOOF = World Wide Oportuinities 
on Organic Farms., celosvětová organizace 
zprostředkující dobrovolnou práci na ekofar-
mách atp.) 
První paní, u které jsme pracovali, byla 
bylinkářka, měla včely, koně a sad s kiwi. 
Mimo jiné měla i firmu na alternativní po-
hřbívání – místo náhrobku se zasadí strom, 
nepoužívají se nátěry na rakev... Paní byla 
velmi zajímavá, ale bohužel nás nechala celý 
týden vytvářet neuvěřitelně dlouhé záhony, 
což byla dost monotónní práce. V dobrém 
jsme se rozloučili a vydali se dál.

A tak jste potkali spoustu inspirativních 
lidí i zajímavé práce...
Stavěl jsem třeba green house, což je obdo-
ba skleníku. Tam jsem si poprvé vyzkoušel 
udělat dřevěnou konstrukci a jednoduchý 
krov. Nebo hliněnou pec na chleba a piz-
zu. Tahle zkušenost nás okouzlila, propadli 
jsme stavění z hlíny.
Na Novém Zélandu jsou běžnou věcí hot 
tub, takové venkovní vany, pod kterými 
se zatápí. Člověk pak leží pod hvězdami  
v horké vodě. Přišli jsme k paní, která měla 
dvě takové vany a chtěla kolem nich udělat 
chodník. Žena, která je hodně kreativní, vy-
myslela, že ho uděláme v podobě velryby. 
Ploutev byla udělaná jako mozaika z barev-
ných střepů a hřbet tvořily kamenné lavice. 
Potom jsme stavěli stáj pro koně. Pracoval 
jsem s výborným tesařem, který mě toho 
hodně naučil.

To musíte být velice manuálně zruční.
Vůbec ne. Moje žena je studijní typ, věnuje 
se psaní a malování. A mně odmalička vště-
povali, že jsem nešikovný, že žádnou ma-
nuální práci dělat nemám. A já tomu až do 
svých 30 let věřil. 
Až na Zélandu, kde jsme se dostali k těmto 
projektům, jsem zjistil, že vůbec nešikovný 
nejsem a že mě obrovsky baví dělat ruka-
ma. Jde jen o překonání strachu z toho, že 

to nepůjde. A ne-
poslouchat žádné 
negace. Máte-li 
touhu něco udě-
lat, udělejte to. 
Půjde to.
Zkušenosti z No-
vého Zélandu mě 
přivedly až ke 
stavbě kruhového 
domu ve Francii. 
Dnes si myslím, 
že bych dokázal 
postavit menší 
dům, saunu, kůl-
nu... Za dva roky, s více zkušenostmi, možná 
i velký dům.

Mluvil jste o kruhovém domě...
O kruhový prostor jsem se začal zajímat, 
když jsme na Zélandu týden žili v mongol-
ské jurtě. Je to neuvěřitelně silné místo, prv-
ní noc jsme nemohli vůbec usnout. 
Protože nás to očarovalo, začali jsme se 
kruhovými domy zabývat. Potkávali jsme 
stavby ze slámy, palivového dřeva. A proto-
že si takový dům chceme postavit, přihlásil 
jsem se na měsíční kurz Tonyho Wrenche ve 
Francii, kde jsme kruhový dům stavěli. 
Pokud si takové obydlí o průměru 8 m po-
stavím sám s přáteli, vyjde mě na půl milio-
nu, šest set tisíc. Jsem si vědom toho, že ta-
kový dům tady nebude stát 200 let jako třeba 
zděný barák. Ale to já přece nepotřebuju. Já 
vím, že mi vydrží celý život.

Vraťme se na závěr ještě k Vašemu vystou-
pení. Pobyt na Novém Zélandu Vám při-
nesl hodně inspirace.
Nový Zéland má neuvěřitelnou sílu – ma-
gická příroda, ptáci, stromy, hory, oceán... 
Byla jen otázka času, kdy to přijde. 
Já jsem chtěl odmalička hrát na kytaru,  
a i když mě od toho rodiče odrazovali, uká-
zalo se, že co člověk chce, to přijde. Začal 
jsem hrát, skládat do šuplíku. Než jsme od-
jeli do Austrálie, napsali jsme se ženou sbír-
ku básní Cesta k ní a já k němu přidal CD  
s deseti písněmi. Měli jsme pak mj. koncert 
v litovelské kapli sv. Jiří. Bylo to poprvé, kdy 
jsem vystupoval před lidmi, a byl to neuvě-
řitelně silný zážitek, úplně to mnou otřáslo. 
A začal jsem toužit hrát.
V Austrálii jsem začal hrát před lidmi na uli-
ci a zjistil jsem, že na ně můžu přes muziku 
působit. Na Zélandu jsem na ulici hrál dost 
často, žena při tom prodávala své obrazy. 
Předtím jsem pět let působil jako zdravotní 
záchranář a taková práce přináší stresy. Tady 
byla jen fyzická práce, úžasní lidé, svoboda... 
Neuvěřitelná inspirace. Za ty dva roky jsem 
vytvořil asi 40 skladeb.

Kde kromě koncertu je uslyšíme?
Připravuji své stránky www.simon-sajnt.
com. (pozn. red.: Umělecké jméno Petra Blaž-
ka je Šimon Sajnt, jeho žena vystupuje pod 
jménem Živa.) Ale dřív než v polovině břez-
na, kdy má být hotový i videoklip, se na ně 
nedívejte. Ošidili byste se.                         hk
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„Ať ti, co říkají, že to nejde, neruší ty, co už to dělají,“ říká Petr Blažek
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Studánky a prameny lidé uctívali od pra-
dávna. Pramen čisté vody poskytoval úlevu 
lidem i zvířatům. Stávalo se, že pití vody 
nebo omývání se vodou přímo z pramene 
mělo uzdravující účinky. Zaposlouchání se do 
uklidňujícího zvuku zurčení vody může být  
i dnes uzdravující. Pro turisty jsou studánky 
příjemným překvapením a zajímavým turis-
tickým cílem. 

Šrámkova studna
Šrámkova studna není studánka v pravém 
slova smyslu. Je to opravdu spíš studna, 
byla vykopaná uměle. Nachází se asi 1 200 
m od obce Seničky u potoka Blata. Cesta ze 
Seničky k ní vede kolem krásného výletiště  
s názvem Rajčur. S jejím vznikem je spojený 
trochu smutný příběh.
V druhé polovině 18. století se zjistilo, že 
svah Zadních Kopanin tvoří vrstvy břidli-
ce. Byla to doba, kdy se střechy přestaly po-
krývat došky a šindelem a po břidlici byla 

poptávka. Pokrývač Šrámek z Vilémova si 
vyřídil na obci povolení k dobývání břidli-
ce, třebaže ho od toho mnozí zrazovali. Za-
městnal pomocníky a dal se do práce. Břid-
lice se našla a byla kvalitní, ale bylo jí málo. 
Šrámek kopal několik metrů do hloubky, ale 
voda z potoka Blata vykopanou jámu vždy 
zalila. Postavil pumpu, ale ta nestačila vodu 

odčerpávat. Šrámek se musel břidlice po 
třech letech úsilí vzdát a asi 6 metrů hluboká 
jáma se zalila vodou. A tak vznikla Šrámko-
va studna. V roce 1871 vyhořela polovina 
Seničky. Krytina, kterou Šrámek tak draze 
vytěžil, ale stačila pouze na pokrytí střechy 
jednoho gruntu. Hluboká tůň na skalnatém 
břehu působí tajemně. Byly zde zklamány 
naděje nešťastného Šrámka.     
Kolem Šrámkovy studny vede Naučná stez-
ka Elišky z Kunštátu. Okruh měří asi 10 km, 
má 9 zastavení a úvodní  je v Senici na Hané. 
Odtud pokračuje kolem Svaté vody u Cako-
va do Seničky a kolem protipovodňových 
zídek zpět do Senice na Hané. 

Šrámkova studna a dalších 12 studánek  
a pramenů vyšly v propagační skládačce Stu-
dánky a prameny Mikroregionu Litovelsko.  
O studánkách se bude psát i v některém z dal-
ších čísel Litovelských novin.      

Eva Vaňková

Studánky a prameny Litovelska, část IV.

V sobotu 31. 1. 
jsme měli mož-
nost zhlédnout 
ve Velkém sále 
Záložny dvacá-
tý šestý ročník 
soutěže Dívka 
roku ČR 2015 
základního kola 
v Litovli. Je urče-
na dívkám od 13 
do 15 let a jejím 
záměrem je uká-
zat, že hezké dív-
ky jsou zároveň 
chytré a že kombinace inteligence a krásy by 
jim měla pomoci v životním uplatnění.
Sedm dívek z Litovle, Blanska, Šebro-
va, Rovenska, Zábřehu na Moravě, Loštic  
a Zavadilky soutěžilo o titul Dívka roku  
v šesti disciplínách. První i druhou disciplí-
nu absolvovaly soutěžící již v dopoledních 
hodinách. Byl jí test všeobecných znalostí  
a zkouška zručnosti a dovednosti. V letoš-
ním roce musely dívky zhotovit z modelo-
vací hmoty květinu. Hodnotil se nápad, fan-
tazie a výtvarné provedení.
Již na pódiu před diváky následoval rozho-
vor s moderátorem, při kterém se hodnoti-
la konverzace, reakce na otázky, schopnost 
samostatného vyjadřování a čistota českého 
jazyka. Dále se děvčata představila v aero-
biku, při němž předvedla své pohybové 
schopnosti. V letošním roce je připravovala 
Mgr. Iveta Němcová. 
Při páté disciplíně,  volné, se účastnice před-
vedly v step aerobiku, sportovním aerobi-
ku, disko dance, mažoretkovém vystoupení  
s pom-pomy a hře na keyboard. 
Poslední disciplínou byla módní přehlíd-
ka. Ta je vždy vyvrcholením soutěže. Dívky 
předvedly modely společenských šatů vy-
půjčené od firmy MAX fashion paní Mol-

nárové. Porota hodnotila kulturu pohybu, 
způsob předvedení modelu a celkový vzhled 
dívky.
Soutěž byla doplněna doprovodnými pro-
gramy, jako byla vystoupení tanečních 
kroužků Kaster a Trips při DDM Litovel. 
Mezi další kulturní zážitky patřilo vystou-
pení zpěvačky Ivy Stáncové Kevešové a kou-
zelnická show.
O přestávce byli do soutěže zapojeni i diváci, 
kteří volili Dívku publika. V letošním roce 
se jí stala Tereza Gallasová z Litovle. 
Odborná porota pak nejlépe ohodnotila ta-
lent Báry Hoškové ze Zábřehu na Moravě, 
která se tak stala Dívkou roku ČR 2015 zá-
kladního kola v Litovli. Na druhém místě se 
umístila Alice Minářová ze Šebrova u Blan-
ska a třetí místo patřilo Tereze Gallasové  
z Litovle. Vítězkám blahopřejeme a těšíme 
se na úspěch v castingu Malého kola Mora-
vy v Ostravě.
Děkuji ještě jednou všem sponzorům, bez 
kterých by se tato akce nedala realizovat. 
Na závěr se obracím k dívkám, které splní  
v příštím roce věkovou kategorii, aby včas 
našly odvahu a přihlásily se do soutěže Dív-
ka roku 2016 základního kola v Litovli. 

 Hedvika Weberová, DiS.

Dívkou roku 2015 je Barbora Hošková

Zápisy do MŠ
Zápis dětí do mateřských škol G. Frišten-
ského, Čihadlo, Unčovice, Gemerská a Kol- 
lárova se uskuteční od 16. do 31. března.
Žádosti o zařazení do MŠ se v této době 
přijímají na ředitelství MŠ Gemerská i MŠ 
G. Frištenského. Při jejich podání je třeba 
předložit rodný list dítěte. Výsledky přijí-
macího řízení budou zveřejněny nejpozději 
do 16. dubna.

Pozvánka MSL
DO MUZEA ZA HUDBOU 
čt 19. 3. v 17 hodin, muzeum Litovel

Muzejní společnost Litovelska pořádá v březnu 
hudební podvečer. Přednášející bude naše členka 
Mgr. Hana Kaštanová, Ph.D., pedagožka ze Základ-
ní umělecké školy v Litovli. Do výstavních prostor 
litovelského muzea si připravila besedu na téma 
Hudební život na Litovelsku. 
V přehledu se seznámíme s osobnostmi a událostmi 
hudebního života v Litovli, několik zajímavostí zazní 
i o osobnostech spjatých  s okolními místy. Budeme 
se zabývat především první polovinou 20. století  
s drobnými přesahy do doby starší i novější. Těšit se 
můžete i na hudební ukázky. 

Srdečně zve Výbor MSL

Zápisy do 1. ročníků
V lednu proběhly zápisy do 1. ročníků zá-
kladních škol. Na litovelskou ZŠ Jungman- 
nova bylo zapsáno 60 dětí, na ZŠ Vítězná 56. 
V Nasobůrkách to bylo 6 dětí, na Července 
27, v Haňovicích 10, v Cholině 12 a v Pňo-
vicích 14. Některé z dětí však pro odklad 
zatím do 1. ročníku nenastoupí.



V Olomouckém kraji probí-
hala od září do ledna zajímavá 
soutěž – Fit s müsli. Pro žáky 
osmých tříd ji zorganizovalo 
sdružení OK4Inovace ve spolu-
práci s firmou Úsovsko FOOD, 
a. s., a Pedagogickou fakultou UP  
s cílem přitáhnout pozornost 
vycházejících žáků k zeměděl-
ským a potravinářským obo-
rům.
Naši žáci Kateřina Dospivová, 
Roman Nevrlý a Marek Solov-
ský, tým Delta, v této náročné 
soutěži ukázali, že na to mají. 
Vyhráli první cenu – 30 000 Kč. 
A jak se teď cítí? „Jsme šťastní, 
že jsme to dokázali. Od začát-
ku jsme byli odhodlaní dát do 
soutěže všechny své dovednosti, 
znalosti, svůj čas i práci. Ale že 
to dotáhneme až na první místo, 
v to jsme nedoufali ani ve snu.“ 
Díky svému vítězství na vlast-
ní kůži pocítili, jaké je to stát 
tváří v tvář televizní kameře  
a s množstvím mikrofonů před 
sebou odpovídat na všetečné 
dotazy novinářů.
A o co v soutěži šlo? Soutěží-
cí museli v několika etapách 
soutěže vyřešit náročný pade-
sátiotázkový kvíz, uspořádat 
ochutnávky müsli tyčinek a do-
tazníkový průzkum, navrhnout 
složení vlastní müsli tyčinky, 
vymyslet pro ni název a obal. 
Poté museli zpracovat obchod-
ní model, tzn. vypočítat výrob-
ní náklady na tyčinku, stanovit 
prodejní cenu, vymyslet komu  
a jakým způsobem budou tyčin-
ky prodávat, jak zajistí propaga-
ci. A to všechno museli nakonec 
ve finále předvést a obhájit před 

početnou odbornou porotou.

Protože informace o soutěži  
i rozhovory s vítězným týmem 
už byly k přečtení v mnoha 
médiích, dovolím si místo toho 
pár poznámek z pozice učitelky  
s dlouholetou praxí.
Velmi kladně hodnotím fakt, že 
soutěž žákům ukázala, jak dů-
ležité jsou pro život vědomosti 
získané ve škole. Při prvním 
zběžném přečtení pravidel to 
vypadalo, že soutěž vůbec se 
školou nesouvisí, a i to na ní bylo 
pro některé žáky lákavé. Teprve 
až v jejím průběhu zjistili, že při 
řešení řady úkolů se neobejdou 
bez vědomostí a dovedností 
nabytých ve škole. Bez znalostí  
z matematiky, informatiky, pří-
rodopisu, ale i dalších předmětů 
by se soutěž zvládnout nedala. 
Najednou si uvědomili, že ty 
podle nich často „blbosti“, které 
jim učitelé vnucují, jsou pro ži-
vot v praxi nepostradatelné.
Další přínos soutěže vidím  
v tom, že žáci sami přišli na to, 
že k velkému úspěchu vede cesta 
přes spoustu drobných úkonů. 
Že je potřeba si práci napláno-
vat, stanovit dílčí cíle a vypra-
covat strategii jejich plnění. Že 
záleží na každé drobnosti. Že 
každá velká věc je složená z vel-
kého množství detailů a úspěš-
nost výsledku záleží právě na 
poctivém zpracování každého  
z nich.
Velmi oceňuji pracovní nasazení 
týmu Delta. Zatímco jejich spo-
lužáci trávili podzimní prázdni-
ny relaxací s kamarády, naši tři 
soutěžící většinu času pracovali 

na soutěžních úkolech. Počíta-
li, vyhodnocovali, zpracovávali 
získané výsledky a sestavova-
li závěrečnou zprávu z druhé 
etapy soutěže. Podobné to bylo  
i o vánočních prázdninách, kdy 
připravovali závěrečnou prezen-
taci. Od září až do ledna se po 
vyučování scházeli, promýšleli 

další činnost, rozdělovali si úko-
ly, a pak je společně vyhodno-
covali a zpracovávali. A ani si 
při tom nevšimli, že se tím učí 
spoustě nových, pro život uži-
tečných dovedností.
Katko, Marku, Romane – děkuji 
vám, jste úžasní.

Mgr. Lenka Sedlářová 
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Díky nejlepší müsli tyčince i obchodní strategii vyhráli osmáci 30 tisíc

Pro ty, kdo nevědí...

Soutěže fit s müsli se zúčastnilo více než 200 dětí. 
Litovelský tým Delta zaujal müsli tyčinkami s příchutí štrůdlu, složenými 
z domácích surovin – sušených jablek, ovesných vloček, lískových oříšků, 
medu, másla... Při přípravě použil i vlastnoručně vyrobený jablečný papír.
Promyšlenou měli mladí tvůrci i obchodní strategii. Protože za cílovou zá-
kaznickou skupinu určili žáky základních škol, umístili na obaly tyčinek, které 
sami navrhli, nenápadné taháky. cenu svého produktu vypočítali na 9 Kč.
Spolupořádající firma Úsovsko food, a. s., limitovanou edici těcho müsli  
tyčinek i vyrobila.

Zleva: Kateřina Dospivová, Roman Nevrlý, Marek Solovský při přípravě müsli tyčinek.

Minipodnik Školní časopis na Vítězné
Jak jsme psali v minulém čísle 
Litovelských novin, v letošním 
školním roce se účastní naše 
škola projektu EU Všechno  
v mém životě souvisí. V rámci 
tohoto projektu jsme vytvořili 
čtyři minipodniky. 
Jedním z nich je Školní časopis 
jménem Prskavka. V minulém 
pololetí jsme vydali dvě čísla 
(podzimní a vánoční speciál). 
Každé číslo vyšlo nákladem pa-
desáti výtisků. Redakční radu 
tvoří patnáct stálých redaktorů, 
ostatní jsou stálí dopisovatelé  
a reportéři. Šéfredaktorem je 
pan učitel Václav Novák. V na-
šem časopise se vždy dovíte  
o událostech, které se na škole 
děly, dějí a teprve dít budou. Na-

jdete v něm také úspěchy našich 
žáků, příručky pro informatiky, 
křížovky, souřadničky, kvízy, 
tipy na výlety, co si můžete vy-
robit. 
Letos se chceme účastnit soutě-
že o nejlepší časopis roku, kte-
rou pořádá škola v nedalekém 
Úsově. Uděláme vše pro to, aby-
chom se umístili co nejlépe.
Náš redakční tým: Tereza Fal-
tusová, Michaela Balcárková, 
Alena Labonková, Martina 
Mikulková, Kateřina Labonko-
vá, Martina Ivanova, Michaela 
Vaňková, Adéla Protivánková, 
Denisa Chytilová, Štěpán Kra-
tochvíl, Radek Müller, Karolina 
Fedor, Vladyslava Fedor, Michal 
Kobza, Marie Molnárová a pe-

dagogové Mgr. Zuzana Absolo-
nová a Mgr. Václav Novák.
Děkujeme našim sponzorům, 
hlavně Papíráku pana Macháč-
ka.            Tereza Faltusová 

a Štěpán Kratochvíl, IX. A

Část redakční rady časopisu Prskavka..

Pozvánka
ZA JAPONSKOU HUDBOU NA GJO
po 9. 3. ve 12.15 hod., aula gymnázia

V rámci mezinárodního projektu set- 
kávání japonských a českých kultur  
Jablúčko a sakura 2015 se na gymná-
ziu uskuteční společný koncert sopra-
nistky nao Higano, klavíristky Yukiko 
Sawa a pěveckého sboru Palora. Vedle 
skladeb Leoše Janáčka, Josefa Melna-
ra či Miroslava Košlera zazní řada písní 
japonských skladatelů (akira nakata, 
rentaro Taki, Tadashi Manjohme, Yoko 
Kanno). aulou zazní např. ringo no 
uta (Píseň jablka), Soshunfu (Píseň 
časného jara) nebo Hana wa saku 
(Květ rozkvétá pro fukušimu).
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Mateřské centrum Rybička
UKÁZKOVÁ HODINA A ZÁPIS DO MINIŠKOLKY
úterý 3. 3. od 8.30 do 11.30 hodin
 Pro děti od 2 let. S sebou svačinu, pití, přezůvky. Tato lekce je zdarma pro nové ucha-
zeče, dále již platba předem, dle přihlášení. cena za dopoledne je 100 Kč.
PRODEJ ČEPIČEK  
prodej: čtvrtek 5. 3. od 16 do 17 hodin
prodej + možnost výměny: čtvrtek 19. 3. od 9.30 do 11.30 hodin
 Prodej nejen dětských jarních čepiček od paní Kvapilové z Příkaz.
REFLEXE kurzu KLÍČ KE ZDRAVÝM VZTAHŮM S DĚTMI
středa 11. 3. od 16.30 hodin
 Lektor Ing. P. Mečkovský. cena přednášky je 100 Kč. Hlídání dětí je zajištěno.
BAZAR – PRODEJ OD MAMINEK 
úterý 17. 3. od 8.30 do 17 hodin  
středa 18. 3. od 8.30 do 11 hodin
 Prodej dětského oblečení, těhotenského oblečení, věcí na děti, sportovního vybave-
ní apod. Bližší informace v Mc.
HODNÝ VERSUS ZODPOVĚDNÝ RODIČ  
čtvrtek 26. 3. od 16 hodin
 Lektorka Magda Mečkovská. Přednáška pro rodiče na téma výchovy dětí. co vede 
děti k větší samostatnosti a zodpovědnosti? Máme být sluhy dětí? Schopnost dětí nést 
zodpovědnost v různém věku. Hlídání dětí zajištěno, cena přednášky je 100 Kč.
DOPOLEDNE PRO MIMINKA
od 6. 3. vždy v pátek od 9.30 do 11.30 hodin
 opět začínáme s pravidelným pátečním dopolednem pro maminky s dětmi do  
1 roku. Sdílení, povídání, cvičení.
 
cHarITnÍ MaTeŘSKÉ cenTrUM rYBIČKa (Jarmila Dospivová)
sídlo v budově charity Litovel, ul. Vítězná 1129, Litovel
tel. 739 246 016, mcrybickalitovel@seznam.cz, www.mcrybicka.cz

Sportovní pozvánky

HÁZENÁ
 8. 3. v 9 hodin
Turnaj starších žáků carex cup 2015
 14. 3. ve 13 hodin
mladší dorost – Sokol Juliánov
 14. 3. v 15 hodin
starší dorost – KH Zbrojovka Vsetín
 14. 3. v 17 hodin
extraliga mužů – Hc Zlín
 15. 3. ve 12 hodin
turnaj mladších žáků rakola cup 2015

FOTBAL
 28. 3. v 15.30 hodin
Litovel – Konice (muži) 

FLORBAL
 1. 3. v 8 hodin
muži – SK K2 Sportcentrum Prostějov B
 1. 3. v 10.40 hodin
muži – fbc Playmakers Prostějov
 22. 3. v 8 hodin
turnaj přípravek

JEZDECTVÍ
 14. 3. v 8.30 hodin
halové skokové závody ve Dvoře nové 
Zámky
od 13 hodin je pro děti připraveno vo-
dění na ponících. Zajištěno je bohaté 
občerstvení.

5. března  Recitační soutěž / Jana Čekelová
      recitační soutěž pro školy, která se uskuteční ve čtvrtek 5. března v budově  
      DDM Litovel na Staroměstském náměstí od 13 hodin.     
15. března  Jarní karneval / Mgr. Miroslava Grulichová
     Přehlídka tanečních kolektivů a soutěž jednotlivců v disco dance a dance 
     mix, cvičení s hudbou pro všechny diváky. Začátek ve 14 hodin ve Velkém  
      sále Záložny v Litovli. Přihlásit se můžete v kanceláři DDM nebo na e-mailu 
     grulichova@ddmlitovel.cz do středy 4. 3.
21. března  Za bobry kolem Oskavy / Ing. Pavel Sova
      Přírodovědná vycházka spojená s návštěvou zařízení akvaTera Uničov. Sraz  
   účastníků v 7.50 hodin na autobusovém nádraží Litovel. návrat bude  
      v odpoledních hodinách. cena akce činí 50 Kč za osobu.    
21. března  Semifinále Moravy soutěže Dívka roku / H. Weberová
  Zájemci, kteří chtějí jet do ostravy podpořit vítězky základního kola  
     z Litovle, se mohou přihlásit do 19. 3.  
22. března  Vynášení Moravy / Hedvika Weberová, DiS.
      Začátek ve 13.30 hodin v Hradečné u Bílé Lhoty.
25. března  Tvořivé odpoledne – pedig / Jana Čekelová
      Přijďte si uplést ošatku jako dárek či pro vlastní potřebu ve středu 25. 3. od 
    16 hodin do DDM na Staroměstské náměstí. cena: 100 Kč. Je potřeba se  
      předem přihlásit (kvůli zajištění dostatku materiálu) na tel.: 775 550 963.

na začátek měsíce dubna připravujeme
2. dubna  Pohádkový sklep strašidel v Ostravě / Monika Pospíšilová
     Výlet pro malé i velké děti do stálé expozice, která jim přiblíží pohádkový  
      svět. cena 450 Kč (doprava, oběd, vstupné). Informace na tel. 720 995 102  
      nebo pospisilova@ddmlitovel.cz.

DDM, Komenského 719/6, Litovel tel. 585 342 448, e-mail: ddm@ddmlitovel.cz

Dům dětí a mládeže Litovel
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NA VYPRÁVĚNÍ O ŽIVOTĚ V TIBETU
út 3. 3. v 18 hod., Expozice času

Malý Tibet. Tak se jmenuje beseda, 
na níž se hlavního slova ujme lékařka 
Pavla Kolková. Podělí se o svoje po-
střehy z cesty, kterou zorganizovala 
obecně prospěšná společnost Most.
na programu bude promítání doku-
mentárního filmu a povídání o tibet-
ských klášterech, o pomoci v Himála-
jích, o podpoře místních škol a tradic 
i o mandalách. Zájemci si budou moci 
navíc zakoupit drobné předměty vyro-
bené Tibeťany.
akci pořádají Městská kulturní zaří-
zení společně s Českým červeným kří-
žem. Vstupné činí 50 korun, výtěžek 
bude věnován oPS Most na podporu 
Ladákhu (oblast indického státu Dža-
mmú a Kašmír mezi pohořími Karáko-
ram a Himálaj) a Malého Tibetu.

ZA EXPEDIČNÍ KAMEROU
so 28. 3. v 17 hod., Hodovní sál štern-
berského hradu

expediční kamera, přehlídka nej- 
úspěšnějších cestovatelských a out-
doorových filmů minulé sezóny, se 
po roce vrací na hrad Šternberk. na 
všechny návštěvníky čeká přibližně 
čtyřhodinové pásmo celkem sedmi 
snímků. Každý z nich byl pečlivě vy-
brán na základě ocenění na světových 
festivalech. 
co tedy letos filmový festival expe-
diční kamera nabídne? Mezi hlavní 
taháky bude patřit světově proslulý 
ultraběžec a skialpinista Kilian Jornet 
a jeho úchvatné výkony na alpských 

vrcholcích. cykloexpedici přes Himálaj 
s humanitárním poselstvím představí 
film alegría. Diváci se stanou svědky 
psychicky i fyzicky náročné přeplavby 
Indického oceánu na veslici nebo žen-
ské výpravy do Mongolska na sjezd 
jedné z posledních řek bez přehrady, 
ve společnosti lezeckých es Stefana 
Glowacze a chrise Sharmy zdolají prv-
ní cesty v ománské jeskyni...
Vstupné na festival činí 99 korun pro 
dospělé, děti do 15 let, studenti a se-
nioři zaplatí 59 korun a děti do 6 let 
mají vstup zdarma. festival přináší 
agentura2G ve spolupráci se Státním 
hradem Šternberk. Partnerem akce je 
Tri-atlet shop Šternberk, který věnu-
je třem vylosovaným návštěvníkům 
poukaz na servis kola v hodnotě 300 
korun. 
Více informací najdete na stránkách 
www.hrad-sternberk.cz.

NA VELIKONOČNÍ DÍLNY
so 28. 3. v 15 hod., Expozice času

Pokud byste se rádi připravili na Veli-
konoce, pak si nenechte ujít rodinné 
hrátky v expozici času. Se svými rato-
lestmi si zde můžete uplést vrbovou 
pomlázku a ve výtvarné dílně vyrobit 
spoustu velikonočních dekorací: třeba 
proutěná hnízda, zajíčky a kuřátka 
nebo věnečky k zavěšení na dveře. 
Sobotní odpoledne pak oživí svým 
vystoupením soubor Hagnózek Hno-
jice s velikonočním pásmem písniček 
a tanců.
Jednotné vstupné je 50 korun. na ro-
dinné hrátky zvou Městská kulturní 
zařízení.

Pozvánky do Šternberka



18 /   InZerce

Firma Logaritma, a. s., Uničovská 444/1, Mohelnice, hledá pro nově 
vybudované prostory v Moravičanech pracovníky na tyto pozice:

TECHNOLOG

Náplň práce: návrh technického řešení mon-
tážních strojů a zařízení  rozpočty, prezentace  
a garance technického řešení strojů a zařízení  
příprava technické dokumentace  vedení realiza-
ce svěřených projektů
Požadavky: SŠ/VŠ technického směru  technic-
ké myšlení, samostatnost  kreativita  praxe  
v oboru průmyslové automatizace výhodou  zna-
lost aJ výhodou
Nabízíme: práce v dynamické a perspektivní firmě

MECHATRONIK

Náplň práce: provádění technické údržby, oprav  
a úprav řídicích systémů  realizace změn, úprav  
a inovací systémů při provozu a náběhu nových pro-
jektů  diagnostika a předcházení poruchám  
komunikace se zákazníky a dodavateli technologií
Požadavky: středoškolské vzdělání ideálně v oboru 
mechanik – elektronik, elektrotechnik, mechatro-
nik  praktické zkušenosti s údržbou, opravami  
a seřizováním PLc systémů  vyhláška 50/1978 Sb. 
výhodou

PROGRAMÁTOR PLC/ROBOTŮ

Náplň práce: úpravy programů a programování 
PLc – Mitsubishi  úpravy programů a programo-
vání robotů – aBB  nastavování parametrů
Požadavky: SŠ/VŠ technického směru  technické 
myšlení, samostatnost  znalost programování  
praxe v oboru průmyslové automatizace výhodou 
 znalost aJ výhodou
Nabízíme: vhodné i pro absolventy  práce v dy-
namické a perspektivní firmě

MECHANIK

Náplň práce: mechanické úpravy existujících mon-
tážních přípravků  výroba a montáž nových strojů 
a přípravků  opravy strojů
Požadavky: vyučení nebo SoŠ strojírenského za-
měření  znalost práce na obráběcích strojích  
zručnost, spolehlivost, pečlivost, kreativní myšlení 
 výhodou znalost práce na cnc a řídicích systémů

ELEKTROMECHANIK

Náplň práce: montáž, osazování a zapojování 
elektrických rozvaděčů  montáž a zapojení elek-
tropneumatických komponentů na montážních 
přípravcích  asistence při oživování
Požadavky: vzdělání v oboru elektro  vyhláška 
č. 50/1978 Sb.  znalost práce s technickou doku-
mentací  samostatnost, zodpovědnost, pečlivost
Nabízíme: vhodné pro absolventy  možnost 
pracovního postupu

ELEKTRIKÁŘ

Náplň práce: elektrické opravy a úpravy na elek-
tropneumatických rozvodech  instalace elektro- 
pneumatických komponentů
Požadavky: vzdělání v oboru elektro  vyhláška 
č. 50/1978 Sb.

PROCESNÍ INŽENÝR

Náplň práce: řízení technologických a strojních 
náběhů nových projektů  zdokonalování stáva-
jících technologických projektů a procesů, neustálé 
zlepšování, optimalizace linek  efektivita a opti-
malizace procesů, normování, analýzy  vytváření 
a udržování procesní dokumentace, pracovní návo-
dy  spolupráce s útvary údržby, výroby a kvality 
Požadavky: min. SŠ technického směru  zku-
šenosti v automobilovém průmyslu výhodou  
pokročilá znalost nJ nebo aJ podmínkou  logické 
myšlení  velmi dobrá znalost práce na Pc (zna-
lost práce v Hoc, eDI výhodou)  dobrá znalost 
práce v programech excel, Word, PowerPoint  
schopnost číst výkresovou dokumentaci  komu-
nikační a organizační schopnosti, aktivní vystupo-
vání, schopnost samostatně se rozhodovat a řešit 
problémy  časová flexibilita, ochota cestovat  
a vzdělávat se  ŘP sk. B

V případě zájmu o výše uvedené pozice 
volejte na telefonní číslo 733 534 848.

ŘIDIČ

Požadavky: vyučen  ŘP sk. c, profesní průkaz  
praxe v řízení nákladních vozidel  spolehlivost, 
zodpovědnost, samostatnost, flexibilita  směnný 
provoz

SKLADNÍK

Náplň práce: příjem, výdej, naskladnění a vysklad-
nění materiálu pro výrobu  zodpovědnost za svě-
řený úsek
Požadavky: vyučen s maturitou nebo SŠ vzdělání 
s maturitou  znalost práce na Pc  ŘP sk. B  
zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost, flexi-
bilita  práce v týmu  průkaz VZV  směnný 
provoz

Kontaktní osoba pro výše uvedené pozice:
roman.hohn@logaritma.eu

SEŘIZOVAČ

Náplň práce: obsluha montážních linek a techno-
logií  seřizování montážních přípravků a praco-
višť  péče o svěřené zařízení
Požadavky: vyučen nebo USo vzdělání technické-
ho směru, SŠ s maturitou  ŘP sk. B  zodpověd-
ný přístup k práci  zodpovědnost, spolehlivost 
flexibilita  práce v týmu  orientace v technické 
dokumentaci  směnný provoz

DĚLNÍK MONTÁŽNÍCH ZAŘÍZENÍ

Požadavky: vyučen  zručnost, spolehlivost, 
zodpovědnost, samostatnost, flexibilita  směnný 
provoz
Nabízíme: práce v týmu  pozice vhodná pro ženy

Kontaktní osoba pro výše uvedené pozice:
pavel.kozelouzek@logaritma.eu 
telefonní číslo 777 756 757

REFERENT KVALITY

Požadavky: znalost práce v programech Word, ex-
cel, outlook express a s internetem  ŘP sk. a, B 
 SŠ/VŠ vzdělání strojního směru  minimálně 3 
roky praxe  základní znalost anglického / němec-
kého jazyka  znalost mezinárodních standardů 
ISo 9001, ISo 14001 a oHSaS 18001
Pracovní náplň: dohled nad realizací zakázky po 
kvalitativní stránce včetně dekorativních vad  ře-
šení kvalitativních/dekorativních problémů sériové 
výroby ve spolupráci s VK  dodržování systému 
fIfo  dodržování požadavků zákazníka a udr-
žování jeho dokumentace  správné nakládání  
s neshodnými díly a jejich evidencí  kontrola kon-
trolních listů dle varianty sériové výroby 

V případě zájmu volejte na tel. 775 584 422
nebo pište na logaritma@logaritma.eu.

 

kompletní servis autoskel 
čištění interiérů, renovace laků  

leštění světlometů 
 

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

InZerce
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Začíná jaro a příroda se probouzí k životu. Můžeme 
sklízet jarní bylinky, jako je kopřiva, podběl, pýr, po-
penec  atd. Mezi nejvýznamnější léčivky patří česnek 
medvědí.

Česnek medvědí (allium ursinum) je  náš zelený po-
klad, který v ostatních lesích, kde není tak úrodná  
a vlhká půda, neroste. Léčivá je celá rostlina. nejvíce 
se sbírají čerstvé listy, které jsou první jarní zeleni-
nou vhodnou do pomazánek či polévek a v kombi-
naci s kopřivou nahrazují špenát.
Medvědí česnek má široké spektrum léčivých účinků. 
očišťuje celé tělo od zplodin, které se v těle nahro-
madily přes zimu, čímž také odstraňuje jarní únavu.
Je to výborné antibiotikum, které působí od dý-
chacích cest až po ledviny a střeva. Snižuje vysoký 
krevní tlak, cukr, cholesterol v krvi, upravuje srdeční 
činnost, zlepšuje prokrvení koronárních cév a pod-
poruje výkonnost srdce. 
Zároveň je to mírné projímadlo s protihnilobným  
a protihlístovým působením.
Má vysoký obsah vitamínu c a dalších pro tělo vý-
znamných stopových prvků. 

Pomáhá při kožních onemocněních, která vznikla na 
základě poruchy látkové výměny.
Kromě listů se používají i šťavnaté stopky a květy. Po 
skončení vegetace se užívají i cibulky, které se v lese 
těžko hledají, ale při pěstování na zahrádce se dají 
najít snadno. Kdo chce medvědí česnek pěstovat, 
měl by vědět, že tato léčivka po-
třebuje dobrou úrodnou půdu, 
polostín a hodně vlhka.
na zimu se dá z listí udělat lihová 
tinktura, která pomáhá zvyšovat 
imunitu v době nachlazení.
Je zajímavé, že i v jiných částech 
světa se na jaře používají podob-
né druhy česneků. V rusku je to  
česnek hadí (allium victorialis) 
a v americe česnek trojzrnný 
(allium tricocum), který roste od 
Kanady až po Georgii. Má téměř 
totožné léčivé účinky jako náš 
česnek medvědí a nejvíce ho lé-
čebně využívají indiáni z kmene 
Menorionů od jezera Michigan. 

o dalších jarních březnových léčivkách na očistu led-
vin a jater se můžete dovědět na mé další přednášce, 
která se uskuteční 24. března v 18 hodin v kavárně 
Modrá kočka v Litovli.

Vladimír Vytásek

Litovelský bylinkář: ČESNEK MEDVĚDÍ
Vytrvalá bylina patřící do čeledi česnekovitých (Alliaceae). 

Roste hojně na vlhkých místech v lužních lesích v Litovelském Pomoraví. 

V Litovli frčí pidifrky, tak přifrčte do infocentra na jeden velký óbrfrk

PÁR INFORMACÍ NAVÍC

 Pidifrky vznikly v jižních Čechách, postupně však začaly pokrývat 
celé Čechy a dnes už pronikly i na Moravu.
 Pidifrk zachycující Litovel zatím neexistuje, měl by ale vzniknout  
v průběhu tohoto roku. Pidifrky téměř ze všech okolních měst a zčásti 
i významných vesnic však k dostání jsou!
 Na óbrfrku v jeho současné podobě figuruje 9 209 postav skuteč-
ných a 273 pohádkových. K dispozici je jim 3 261 domů. Přepravovat 
se můžou v 678 vozidlech, na 203 lodích a 160 jízdních kolech. A ne-
smíme zapomenout na 69 čerpacích stanic Pivoil.
 „Nenechte se na óbrfrku zmást dvěma Červenými Karkulkami, 
jedna z nich je totiž její mladší sestra, Červená Stáňa. To je ta, která 
byla v den babiččiných narozenin po škole a popřát babičce vyrazila, 
až když se vlk nažral,“  uvádí autor.

Víte co jsou to pidifrky? Pod tímhle netypickým slův-
kem se ukrývají pohlednice, ale ne ledajaké. Ilustrují  
hrady, zámky, města a všelijaké další pozoruhodnos-
ti z České republiky i ze zahraničí. Navíc jsou plné 
výrazných i skrytých vtípků, fórů, narážek a všemož-
ných frků. Jednotlivé pohlednice na sebe navazují  
a tvoří dohromady óbrfrk. 
Za jejich zrodem stáli Ivan Rillich a Zdeněk Hofman, 
kteří svým jedinečným způsobem propojili cestová-
ní, sběratelství a humor. Pidifrky spatřily pulty info-
center v roce 2005 a dnes je jich v prodeji téměř 600. 
A právě takto rozsáhlou (rozumějme kompletní) sbír-
ku máte možnost spatřit v Turistickém informačním 
centru Litovel až do 11. dubna 2015.

 Srdečně  zve rodina Hejnova a TIC Litovel.
  Ze Šternberka plynule přejdete nalevo do Uničova nebo napravo na Svatý Kopeček.

Malý výsek z velkého obrázkového cestopisu po ČR.  
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Ohlédnutí za rekonstrukcí náměstí Přemysla Otakara

V úterý 24. března v 15 hodin 
bude náměstí slavnostně ote-
vřeno k užívání.
na toto odpoledne je připra-
ven i doprovodný program. 
Protože v době uzávěrky Ln 
nebyl ještě potvrzen, zůstává 
i pro čtenáře překvapením.

Práce na náměstí na první po-
hled ustaly již začátkem roku, 
na polovině u morového slou-
pu přesto dosud stojí zábra-
na. To proto, že v současnosti 
probíhají úpravy a opravné 
práce, především v zádlažbě 
chodníků. Dokončeny mají 
být na jaře.

květen 2014

květen 2014

srpen 2014

září 2014

červen 2014
červenec 2014

září 2014

červen 2014

září 2013 únor 2015


