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Do nové turistické sezóny vítá hlásný s pomlázkou
Krásné svátky Velikonoc letos 
připadly na první dubnový tý-
den. Jejich slavnost tak shodou 
okolností otvírá i novou turis-
tickou sezónu.

Velikonoční ladění
Naladit se na Velikonoce můžete 
na řadě nejen tradičních akcí. 
Hlásný, který vás s pomlázkou 
vítá na titulní straně Litovel-
ských novin, je připraven přiví-
tat návštěvníky i při velikonoč-
ních prohlídkách radniční věže. 
Ty budou probíhat na velko-
páteční večer v 19.30 a 20.30 ho-
din. Protože je počet účastníků 
omezen na dvacet ve skupině, 
doporučujeme si předem rezer-
vovat místo v informačním cen-
tru (tel. 585 150 221).
O den později, na Bílou sobo-
tu, můžete oslavit Velikonoce 
se svými dětmi v Arboretu Bílá 
Lhota. Vedle pletení pomlázek 
si budete moci zkusit vyrobit 
dřevěné hračky s manželi Sý-
korovými, prohlédnout si různé 
techniky výroby kraslic a potěšit 
se zvířaty s jejich mláďaty.
Od Bílé soboty do Velikonoč-
ního pondělí máte příležitost 
zahájit sezónu zámku v Náměšti 
na Hané na velikonočních pro-
hlídkách.
A zapomenout nesmíme na tra-
diční velikonoční výstavu, která 
na litovelském Městském klubu 
potrvá do 4. dubna.

Zahájení turistické sezóny
V sobotu 11. dubna otevře skří-
tek Lesánek na náměstí před 

radnicí sezónu nejen dětem, 
které vybídne k cyklovyjížďce a 
soutěžím na své stezce. Členové 
KČT připravili pro návštěvníky 
vycházky po okolí. S průvodci 
uvidíte řadu budov ve městě no-
výma očima. A budete mít jednu 
z mála příležitostí projet se na 
loďce po Nečízu. Tak nepřehléd-
něte program akce na str. 19.

A co v létě čeká (nejen) turisty?
Radniční věž i kaple sv. Jiří jsou 
zájemcům zpřístupněny už ně-
kolikátý rok. V kapli bude opět 
instalována prozatím tajná vý-
stava. 
Známé už je téma prázdnino-
vé výstavy, která bude k vidění  
v turistickém centru – dětské 
kočárky a kočárky pro panenky 
od roku 1880 po současnost.
V muzeu vystřídá expozici o his-
torii Sokola, která bude k vidění 
do konce července, interaktivní 
výstava Stopa – práce detektiva.
Každý víkend mezi 10. a 17. 
hodinou bude možné navštívit  
i Dům přírody na Šargouně.
Informační centrum připravilo 
pro přespolní návštěvníky čty-
ři turistické balíčky. V rámci 
poznávacích pobytů navštíví 
třeba pivovar nebo keramickou 
dílnu, při aktivní dovolené mo-
hou splouvat Moravu na raftu či 
kánoi. Více se dozvíte na www.
moraviaforyou.cz.
Pro zahraniční návštěvníky je 
vedle anglicky a německy ho-
vořícího průvodce od letoška 
k dispozici i informační leták  
v obou těchto jazycích.                hk

Školní jídelna



V listopadu 2013 začala ná-
ročná akce dekontaminace 
skládky v Nasobůrkách. Kdo 
projíždí po silnici z Nasobů-
rek na Haňovice, vidí po své 
pravici kopce zeminy i jámy  
v zemi, míjí nákladní auta na-
ložená hlínou a odpady. Co se 
na skládce právě děje a v jaké 
fázi jsou sanační a rekultivační 
práce? říká si nejeden z nás.

Rekultivace skládky
Sanační práce na skládce byly 
z větší části dokončeny v listo-
padu 2014. Rekultivační práce, 
které byly (na rozdíl od sana-
ce podzemní vody) přes zimu 
pozastaveny, už jsou zase v pl-
ném proudu. Z prostoru bývalé 
skládky už jsou odvezeny všech-
ny lokalizované nebezpečné 
odpady a také plánovaný podíl 
komunálního odpadu, uložené-
ho volně na terénu v prostoru 
původní staré skládky zejména 
podél silnice. Část komunálního 

odpadu však v prostoru zůstane, 
a to v místě řízené a izolované 
skládky vybudované počátkem 
90. let. 
V místech původní staré sklád-
ky blízko silnice byla vyhlou-
bena rozměrná jáma. Poté, co 
bude důkladně izolována, do ní 
bude ponechaný odpad bezpeč-
ně uložen z důvodu modelace 
terénu. Celá tato jáma u silnice 
včetně izolované a řízené sklád-
ky bude následně shora zatěsně-
na fóliovým těsněním v rámci 
rekultivace. 
Do oblasti zemního valu, kde 
je již všechen odpad odtěžen, 
je v této době navážen vhodný 
rekultivační materiál (zemina). 
Poslouží k vymodelování lehce 
svažitého terénu, který bude ná-
sledně oset travinami.

Sanace vody
Po celou dobu probíhá sanace 
podzemních vod. Za tím úče-
lem v areálu vznikla řada vrtů, 

které slouží jednak k čerpání 
kontaminované vody, která je 
po přečištění vracena jinými 
vrty zpět, jednak k monitorin-
gu. Pravidelné odběry a analýzy 
vody prokázaly výrazný pokles 
kontaminace. Ta je však přes-
to dosud nadlimitní, zejména 
kvůli přítomnosti chlorovaných 
ethylenů.
Pro rozšíření a uspíšení sanač-
ních prací se začínají budovat 
širokoprofilové vrty, které mají 
přispět k rychlejšímu snížení 
kontaminace a dosažení sanač-
ních limitů.
Rekultivace včetně sanačních 
prací má být dokončena letos v 
listopadu. Většina vrtů pak bude 
zrušena, několik jich však bude 
ponecháno. Ty poslouží k prů-
běžné kontrole podzemní vody 
v následujících letech v rámci 
postsanačního monitoringu.
Dekontaminace skládky je vel-
mi nákladná 
akce, spolu-
f i n a n c ov a n á 
e v r o p s k ý m i  
a národní-
mi dotacemi. 
Městu Litovel 
se vedle těch-
to zdrojů po-
dařilo získat 
finanční pří-
spěvek na po-
sílení vlastních 
zdrojů, které 
na akci musí 
vynaložit. Je to 

dotace ve výši 6 milionů Kč od 
Olomouckého kraje a dar ve výši 
4 milionů Kč od Vodohospodář-
ské společnosti Olomouc, a. s. 

Kompostárna
V místech bývalé cihelny,  
v těsném sousedství dekonta-
minované skládky, se v dubnu 
začne realizovat další projekt 
spolufinancovaný dotačními 
prostředky – výstavba městské 
kompostárny. Zařízení, které 
vyřeší zejména ukládání zelené-
ho odpadu z veřejných prostor, 
má být s ohledem na probíhající 
dekontaminaci skládky dokon-
čeno ve druhé polovině letošní-
ho roku.
Stavba kompostárny je z 85 % 
podpořena dotací z Fondu sou-
držnosti Evropské unie. Náklady 
na její vybudování činí přibližně 
5,5 milionu Kč. Práce provede 
Stavební firma Vymětal.        red.
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Popenec obecný (Glechoma hedera-
cea) se užívá ve formě nálevu, odva-
ru, lihové tinktury a masti  z kvetoucí 
natě. 
má širokospektrální léčivé působení 
zejména na dýchací cesty (rozpouští 
hleny v průduškách ), zažívání a mo-
čové cesty. Svým svíravým působením 
tlumí průjmy, zlepšuje trávení, deto-
xikuje a ochraňuje játra. Zde je dobrá 
kombinace s kořenem pampelišky  
a čekanky. Výrazně tlumí záněty  
v těle. má i protirevmatické účinky.
malíři a puškaři v minulosti pili čaj  
z popence, aby z těla vyplavili je-
dovaté těžké kovy (olovo). Zevně se 
popenec používá ve formě odvaru  
do koupelí na špatně se hojící rány  
a kožní vyrážky. 
Známá je i mast proti křečovým žilám.  

Plnou hrst kvetoucí popencové natě 
dáme do 250 gramů nesoleného roz-
taveného sádla a necháme celou noc 
vyluhovat, poté znovu sádlo ohřejeme 
a po scezení natě uložíme mast do 
chladna. Touto mastí lehce masíruje-
me křečové žíly.
na jaře se mladá nať používá do va-
ječných velikonočních pomazánek, do 
polévek, jako koření atd. V minulosti 
benediktinští mniši popenec (starší 
název zádušník) používali při výrobě 
piva místo chmele. 
Stejné účinky jako popenec obecný má 
i u nás méně rozšířený popenec chlu-
patý (Glechoma hirsuta). 
Popenec byl v minulosti u našich 
předků považován za magickou byli-
nu. Dělaly se z něj věnce kolem hlavy, 
které měly u citlivého člověka zvýšit 

jeho jasnovidnost a navázat komuni-
kaci s duchy přírody, vílami a skřítky. 
Také tento věnec o Valpuržině noci ze 

30. dubna na 1. května měl ochránit 
člověka před čarodějnicemi a zlými 
silami.                               Vladimír Vytásek

Litovelský bylinkář: POPENEC OBECNÝ
Vytrvalá plazivá modře kvetoucí trvalka z čeledi hluchavkovitých (Laminaceae).

Roste velmi hojně v lužních lesích a na našich zahrádkách.  

Jak pokračuje dekontaminace skládky v Nasobůrkách

Prostor zemního valu blízko Haňovic je již vytěžen a naváží se sem zemina.

Pohled do vytěžené jámy v místě staré skládky u silnice.
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Vyneseno z radnice

8. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 19. února 2015
Rada města Litovel
 schvaluje uzavření smlouvy se 
společnými nájemci místní orga-
nizací KDU-ČSL a Regio kavárnou  
a potravinami Ječmínek na proná-
jem pozemků na Staroměstském 
náměstí u příležitosti oslav svát-
ku sv. filipa a Jakuba, spojeného  
s uspořádáním pouti dne 3. května
 souhlasí s použitím znaku měs-
ta v rámci propagace plánované-
ho závodu Litovel Spartan Sprint  
a ukládá pořadateli závodu zajistit 
si potřebná povolení od příslušných 
orgánů (mP Litovel, PČR, záchranné 
složky, životní prostředí, odbor do-
pravy, cHKo ČR, Povodí moravy).

4. zasedání zastupitelstva měs-
ta, konané dne 19. února 2015
Zastupitelstvo města Litovel
 schvaluje odprodej části po-
zemku o výměře cca 14 000 m2  

v průmyslové zóně Víska za účelem 
výstavby výrobní a skladovací haly 
firmě eifler Kunststoff – Technik
 schvaluje záměr zveřejnění od-
prodeje pozemku v Průmyslové 
zóně nasobůrky, a to části parcely 
č. 56/19 o výměře cca 8 000 m2 za 
cenu 400 Kč/m2, za účelem vybu-
dování průmyslového objektu, za 
podmínky vybudování přístupové 
komunikace do dané lokality o plo-
še ca 900 m2.

9. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 12. března 2015
Rada města Litovel
doporučuje zastupitelstvu města 
projednat a schválit podíl spolu-
financování na akci Rekonstrukce 
městských hradeb, ul. Jungman- 
nova – úsek c-D dokončení ve výši 
1 200 100 Kč. celkové náklady akce 
činí 1 400 100 Kč, ministerstvo kul-
tury ČR poskytne na akci příspěvek 
ve výši 200 000 Kč.

výběr redakce

Stíny Litovelska
 Dne 1. 3. v odpoledních hodinách 
si holčina odložila na lavičku u hřiš- 
tě v Litovli mobilní telefon a pak 
bez něj odešla domů. Po zjištění, že 
ho nemá, se vrátila, ale na lavičce 
ho již nenašla.
 V podvečer 2. 3. si zase nějaký 
chytrák v Litovli natankoval do bí-
lého auta nezjištěné značky benzín, 
neuráčil se za něj zaplatit a ujel.
 Dne 6. 3. po půlnoci se dosud 
neznámý zloděj vloupal v Litovli na 
Dukelské ulici do areálu prodejny 
Hobby Profi a poškozením i krádeží 
způsobil velkou finanční škodu.
 Dne 9. 3. policejní hlídka v Litovli 
přistihla řidiče osobního auta, kte-
rý neomluvitelně řídil pod vlivem 
alkoholu.
 Dne 17. 3. se domluvili m. S.  
a P. f., že si po práci vyrazí ukrást 
nějakou naftu, a jeli si obhlédnout 
různá staveniště se stavebními 
stroji. Po půlnoci se jim zdála nej-
lepší bývalá skládka komunálního 
odpadu v nasobůrkách, kde pro-
vedli svůj plán a naftu ze stroje 
ukradli. Pak byli ale naštěstí přisti-
ženi policisty.

Policie ČR

Telefonní číslo

V seznamu lékařů, který byl 
uveřejněn v lednovém čísle Li-
tovelských novin, došlo nedo-
patřením k chybě v telefonním 
čísle interní lékařky MUDr. Pe-
try Maškové. Správné číslo mo-
bilního telefonu je 728 070 775. 
Omlouváme se za případná ne-
dorozumění, která byla touto 
chybou způsobena.                hk

Pomozte dopadnout sprejery
Možná jste si toho také všimli. 
V posledním období se na fa-
sádách domů v Litovli objevi-
la nová graffiti. Autor se tímto 
jednáním dopouští trestného 
činu poškozování cizí věci podle 
§ 228 odst. 2 trestního zákona, 
neboť poškodil cizí věc tím, že 
ji postříkal, pomaloval nebo po-
psal barvou nebo jinou látkou. 
U tohoto trestného činu není 

důležitá výše způsobené škody, 
ale skutečnost, že cizí věc po-
škodil.
Pokud Vám toto vandalství není 
lhostejné, pomozte nám zjistit 
autora.

Městská policie Litovel
Havlíčkova 818, Litovel

tel. 585 341 568, 602 133 721
e-mail: mp@mestolitovel.cz

Příklady nápisů na litovelských zdech.

Slavnostní otevření náměstí

V úterý 24. března bylo přestři-
žením pásky otevřeno čerstvě 
zrekonstruované náměstí Pře-
mysla Otakara. Kapela Swing 
Dixie z Vojenské hudby Olo-
mouc nejen navodila příjem-
nou atmosféru klasickými me-
lodiemi, ale také zahájila celý 
akt starou slavnostní fanfárou 
zahranou z věže. Z proslovů 
představitelů města a zástupce 
Stavební firmy Vymětal, kte-
rá rekonstrukci prováděla, se 
účastníci dozvěděli o provede-
ných pracech, ale i o plánované 
úpravě spodní části morového 
sloupu a na náměstí navazují-
cích chodníků v r. 2016.         red.

Dámy a pán v historických kostýmech 
nabízeli zúčastněným koláčky.

Na slavnostním přestřižení pásky se podílel i hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.

Městská televize
Premiéra st     1. 4. v 18.45 hod.
 st   15. 4. v 18.45 hod.
 st   29. 4. v 18.45 hod.
Repríza denně v 6.45, 11.00,
 18.45 a 23.00 hodin
on-line: infokanal.litovel.eu
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Jak fungují motivační programy jindePlánovaná zeleň na náměstí

Zrekonstruované náměstí zatím moc ze-
leně nenabízí. Závěsné květinové koše se 
na lucernách z technických důvodů sice 
neobjeví, od dubna či května však prostor 
ozdobí 14 květinových mís rozmístěných po 
celém náměstí. Město také zvažuje umístě-
ní truhlíků do oken domů. Zároveň vyzývá 
obyvatele centra – přispějte také k lepšímu 
vzhledu města, ozdobte svá okna květinami.

Nabídka práce

Mateřská škola Slavětín vyhlašuje výběrové říze-
ní na místo učitelky MŠ s nástupem od 1. 9. 2015 
(zástup za mateřskou dovolenou).
Strukturovaný životopis, kopii dokladů o dosaženém 
vzdělání, koncepci rozvoje mŠ a motivační dopis 
(včetně dovedností, které můžete nabídnout) zasí-
lejte ihned na adresu ms.slavetin@seznam.cz. 
Více se dozvíte na telefonním čísle 585 345 229.

město Litovel nabízí k pronájmu nebytové pro-
story v Poděbradově ulici č. 748 (dříve prodejna 
PRo-SPoRT) určené k podnikání. Prostory o rozloze 
216,2 m2 (prodejna + kancelář; nájemné 770 Kč/m2/
rok) a 81,5 m2 (sklad + sociální zařízení; nájemné 
480 Kč/m2/rok) jsou volné ihned. Prohlídku umožní 
a bližší informace podá p. Polívková, vedoucí oddě-
lení bytového hospodářství, na tel. 585 153 120.
Žádosti s uvedením podnikatelského záměru za-
sílejte do 7. 4. do 11 hodin k rukám tajemníka na 
adresu městský úřad Litovel, nám. Př. otakara 778, 
Litovel. obálku označte heslem Poděbradova 748.

Nabídka pronájmu

Seznam cvičení v Litovli na webu města

V odpovědi na časté dotazy zájemců o růz-
ná cvičení vytvořila pracovnice infocentra 
Kateřina Gelová přehled cvičení v našem 
městě, včetně časů, míst a kontaktů. Najde-
te jej na stránkách města (www.litovel.eu) 
v rubrice Turistika  Litovel v pohybu  
Přehled cvičení.                        red.

 

kompletní servis autoskel 
čištění interiérů, renovace laků  

leštění světlometů 
 

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

inZeRce

Co dělá Orgán sociálně-právní ochrany dětí
Jednou z agend sociálního a správního od-
boru městského úřadu je orgán sociálně-
-právní ochrany dětí (OSPOD). Ačkoli si 
to nikdo nepřeje, přesto se může dostat do 
situace, kdy bude potřebovat jeho pomoc. 
Představíme si proto jeho činnost. Soci-
álním tématům se chceme více věnovat  
v příštích číslech.

OSPOD se zabývá těmito záležitostmi:
 problematikou náhradní rodinné péče 
(osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče 
na přechodnou dobu, poručnictví, svěření 
do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče)
 situací dětí v rodině v souvislosti s rozvo-
dem rodičů
 úpravami styku dětí s rodičem
 záležitostmi svobodných matek
 úpravami výživného
 popřením a určením otcovství

 dětmi s nařízenou ústavní výchovou nebo 
jiným výchovným opatřením
 trestnou činností dětí a mládeže
 výchovnými problémy dětí a mládeže (zá-
školáctví, útěky z domova, užívání návyko-
vých látek atd.)
 trestnou činností páchanou na dětech (tý-
rání, zneužívání, zanedbávání, ohrožování 
výchovy)
 dalšími činnostmi a aktivitami zaměřují-
cími se na prevenci sociálně patologických 
jevů

Kontakt na OSPOD
Bc. Marcela Spurníková, tel. 585 153 226
Bc. Monika Krylová, tel. 585 153 232

Náhradní rodinná péče, kurátor
Bc. Radim Sléha, tel. 585 153 229

red.

Třídění odpadu je jedna z věcí, na niž klade 
naše město důraz, snaží se ji stále rozvíjet  
a k ekologickému chování motivovat co nej-
více obyvatel. A právě motivační programy 
na třídění odpadu zavedly zástupce Litovle  
v nedávné době do moravských obcí Vrano-
vice a Mikulov, které se s touto problema-
tikou vypořádaly originálním a efektivním 
způsobem.
Před několika lety se jihomoravské město 
Mikulov rozhodlo v rámci programu Inte-
ligentní systém nakládání s odpady nabíd-
nout domácnostem, které projeví zájem, 
vlastní nádoby na tříděný odpad. Při jejich 
pravidelném svážení je díky čipu zazname-
náno množství vytříděného odpadu. Úměr-
ně jeho hmotnosti jsou poplatky jednotli-
vých domácností zapojených do programu 
za svoz odpadu nižší až o 70 %.
Podobný postup zvolili loni i ve Vranovi-

cích. Čtečka zaznamenává, nakolik je oči-
povaná popelnice na tříděný odpad té které 
domácnosti naplněná, a na základě ročního 
výsledku poskytuje obec třídičům slevu.
Program je vždy dobrovolný, přesto se do 
něj zapojilo velké množství domácností.  
V obcích, které motivační programy zaved-
ly, se výrazně zvýšil podíl tříděného odpadu 
a snížilo množství odpadu směsného.
V Litovli máme dosud společné nádoby na 
tříděný odpad přímo na ulicích. Za vytřídě-
né množství získává město každým rokem 
částku od společnosti EKO-KOM, díky níž 
není třeba zvyšovat poplatky občanů za svoz 
odpadu. Díky efektivnějšímu třídění by však 
mohli platit ještě méně. Proto i naše město 
nyní zvažuje vhodnou formu motivačního 
programu založeného na zodpovědnosti  
každé domácnosti. Zkušební provoz by 
mohl začít snad už v příštím roce.              red.
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Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve 
spolupráci se Sluňákovem – centrem eko-
logických aktivit města Olomouce otevřela  
v loni na podzim Dům přírody Litovelského 
Pomoraví. Dům přírody má dvě části. Gale-
rii v přírodě, kterou tvoří patnáctihektarový 
přírodní areál doplněný uměleckými stav-
bami v Horce nad Moravou, a Informační 
středisko Chráněné krajinné oblasti Litovel-
ské Pomoraví – Šargoun.  
Vlastníkem Domu přírody je Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR, provozova-
telem je Sluňákov. Dům přírody bude pro 
veřejnost otevřen od dubna do září. Areál 
v Horce nad Moravou je volně přístupný,  
o víkendech je možné navštívit komentova-
né prohlídky, při nichž si mohou návštěv-
níci prohlédnout jinak uzavřené objekty 
Rajské zahrady a Sluneční hory snů. V dub-
nu zde připravujeme několik akcí pro veřej-
nost, z nichž asi nejvýznamnější bude Den 
snů v živelné krajině v sobotu 18. dubna. 

Informační středisko CHKO Litovelské Po-
moraví – Šargoun bude poprvé otevřeno 
široké veřejnosti 11. dubna v rámci zahá-
jení turistické sezóny v Litovli. Návštěvníci 
budou mít možnost si prohlédnout veřejné 
prostory domu s expozicí věnovanou vče-
lařství a zhlédnout 3D film o Litovelském 
Pomoraví. Pro děti budou ve spolupráci 
s Městským klubem v Litovli připraveny 
drobné aktivity. V objektu Šargounu plánu-
jeme nabízet výukové programy pro školy, 
příměstský tábor a další aktivity pro ná-
vštěvníky i obyvatele Litovle. Doufáme, že 
se nám zde do budoucna podaří rozvinout 
spolupráci s městem Litovlí, místními vče-
laři, případně i jinými spolky a zájmovými 
organizacemi, aby mohl Šargoun sloužit 
místním lidem co nejvíce.
Pro bližší informace o pořádaných akcích  
a otevírací době jsou od 1. dubna 2015 zá-
jemcům k dispozici internetové stránky 
www.dumprirody.cz.
Přemysl Heralt, foto interiéru DP Petr Zifčák

Po březnovém rozhovoru s Martinem Ge-
prtem jsme se setkali s dalším z radních, 
tentokrát Zdeňkem Jančí.

Jako každý člen rady města máte i Vy na 
starosti konkrétní oblast. Která to je?
Díky svému povolání mám spolu s mís-
tostarostou Viktorem Kohoutem na starosti 
oblast školství. Jsem také předseda Komise 
sboru pro občanské záležitosti. Ta má na 
starosti gratulace k životním jubileím, vítání 
občánků do života, předávání maturitních 
vysvědčení. 
Byla také vytvořena pracovní skupina škol-
ství, která má řešit aktuální problematiku  
v této oblasti.

Co řeší teď?
Opravu bývalé prádelny na sídlišti Gemer-
ská. Je vypracovaný projekt na rekonstruk-
ci této budovy na nový objekt domu dětí a 
mládeže.

Takže je jisté, že se tady bude DDM budo-
vat?
Není. Ne všichni členové zastupitelstva jsou 
s touto myšlenkou ztotožněni. Sídliště by si 
sice rekonstrukci zasloužilo, ale že by tady 
měl být zrovna DDM, o tom nejsem na sto 
procent přesvědčen ani já.

Poloha zařízení by nebyla úplně ideální...
To je pravda. Přesun z obou základních škol 
sem by dětem trval desítky minut. Taky by 
se snížil počet parkovacích míst na sídlišti, 
kde jsou s parkováním potíže už dnes. Na 
rekonstrukci objektu by navíc šlo 12 milio-
nů, a to se zdá všem informovaným lidem 
hodně. Naše komise proto vypracuje dopo-
ručení na řešení situace, které následně pro-
jde jednáním rady a zastupitelstva.

Jedním z velkých témat, které rada řeší, je 
rekonstrukce objektu po ZŠ pro zrakově 
postižené, kam se má stěhovat úřad...
Když před třemi lety škola z Litovle odchá-
zela, mluvilo se o tom, že za to mohlo město. 
Zřizovatelem školy byl ale kraj a město do 
toho nemohlo nijak vstupovat. Já nejsem 
dodnes ztotožněn s tím, že měla škola odejít. 
Navíc v letošním roce de facto zanikla slou-
čením se SŠ Svatý Kopeček. (pozn. red. Nová 
škola má název Střední škola, Základní škola 
a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olo-
mouc–Hejčín. Základní škola tak již nemá 
vlastní vedení.)
Každá škola je život, a proto v žádném pří-
padě nejsem pro rušení mateřských, základ-
ních ani středních škol. Třeba na provoz ma-
lotřídky v Nasobůrkách se doplácí. Školka se 
sice naplní, ale když mají děti nastoupit do 
1. třídy, rozhodne se část rodičů dát je do 
školy ve městě. 

Co kapacita v mateřských školách? V mi-
nulosti se rodiče potýkali s potíží, kam 
umístit své dítě.
Udělali jsme dobře, že jsme v období popu-
lačně slabších ročníků školky nerušili jako 

v jiných městech. Zachovali jsme i MŠ na 
vesnicích – v Nasobůrkách, Unčovicích. MŠ 
Svatojánek, která vznikla v budově Charity, 
nám navíc pomáhá potřebu vykrýt. Takže 
chybějící místa ve školkách v současnosti 
nejsou problémem.

V posledních letech ovšem dochází  
k tomu, že se při zápisu do 1. třídy hlásí víc 
dětí na ZŠ Jungmannova, která má menší 
kapacitu než ZŠ Vítězná.
Je pravda, že je pro školy vytvořena určitá 
spádovost, ale nedodržuje se. ZŠ Jungma-
nnova je zatím schopna další první třídu 
pojmout. Ale nepůjde to tak donekonečna. 
Bude třeba vstoupit do jednání s ředitelkami 
obou škol a najít nějaký kompromis.

Radní, s nimiž jsem hovořila před Vámi, jsou 
razantní, prosazují hodně změn. Co Vy?
Já jsem v tomto velice opatrný. Protože už 
jsem v minulosti v radě města pracoval, vím, 
že ne všechno jde rychle, spousta věcí trvá 
delší dobu. Ne každá změna musí být nutně 
dobrá.

Jaká velká témata teď rada řeší?
Rozpočet je schválený a nyní se všichni ba-
víme o dotačních titulech. Protože je vždy 
třeba finanční spoluúčast města, není dobré 
se zajímat o všechny. Na přesun části měst-
ského úřadu do budovy na náměstí navazuje 
i otázka domu v Kostelní ulici. Ten je teď vy-
stěhovaný a zvažujeme, co s ním v budouc-
nu udělat.
Shodli jsme se na tom, že by občané měli mít 
přístup k informacím a taky vědět, jak kdo 
hlasoval. Na posledním zastupitelstvu už 
se hlasování zapisovalo a od poloviny roku 
bude elektronické hlasovací zařízení.          hk

S radním Zdeňkem Jančí
o školství, projektu domu dětí i uvážlivém rozhodování

Zdeněk Jančí
 50 let
 Pracuje jako vedoucí učitel odborného výcviku 
a vedoucí domova mládeže na Střední odborné 
škole v Litovli. Ve školství působí již téměř 30 let.
 Do zastupitelstva byl poprvé zvolen v roce 
1998 a od té doby v něm působí bez přestávky až 
dosud. Potřetí je členem rady města.
 Je členem oDS, za niž pravidelně kandiduje.

Dům přírody otvírá
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Ze společnosti

Byli oddáni
v měsíci březnu
ivana malíková a Roman Domes z Uničova

Odešli
v době od 21. února do 20. března
Blanka malá z nasobůrek (78 let)
Božena Kuchaříková z choliny (59 let)
Jarmila Prokešová z Litovle (68 let)
Ludmila Štěpánková ze Tří Dvorů (90 let)
Anna navrátilová z Unčovic (86 let)
milan Poprach z Litovle (64 let)
Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Litovel a Hrandop.

Poděkování

Děkuji pohřební službě Hrandop za bezchybné 
zajištění pohřbu mé maminky. Velmi oceňuji profe-
sionalitu jejích služeb.          MUDr. Věra Zahradníčková

osadní výbor nová Ves děkuje paní Daně Kuchařo-
vé za dlouholeté hlášení místním rozhlasem. Paní 
Kuchařová hlásila obecním rozhlasem nepřetržitě 
od roku 1982. Děkujeme.            OV Nová Ves

Posíláme velký, upřímný dík ředitelství a pracov-
níkům Kimberly Clark za důležitý konkrétní podíl 
na úpravě historického toku nečízu a navíc za velko-
rysý dar ve prospěch občanské veřejnosti. Jste obdi-
vuhodným příkladem občanské solidarity ve složité 
situaci. Přejeme vám stálý úspěch ve vaší činnosti.

obyvatelé Karlovské ulice

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: 777 276 746  e-mail: info@geodezielitovel.cz 
www.geodezielitovel.cz

Zprávy ze Seniorklubu Litovel

inZeRce

Na konci měsíce února jsme se s cestovate-
lem panem Jiřím Škůrkem vydali na cestu 
do zajímavé země z nechvalně proslulé „Osy 
zla“ – do Íránu. Podnikl sem v roce 2013 
třítýdenní cestu nejprve na kole, při které 
spolu s kolegou ujeli přes 1 100 kilometrů, 
a potom i po části území kolem Kaspické-
ho moře veřejnými dopravními prostředky.  
Z Teheránu se přes hory dostali až do Ta-
brízu (kde prý vznikl vůbec první bazar na 
světě !?), a pak po části Hedvábné stezky 
do střediska středověké arabské kultury 
Isfahánu. Tam žil v 1. století našeho leto-
počtu snad nejvýznamnější arabský učenec 
Ibn Sína (latinsky Avicenna), autor asi 300 
spisů, ze kterých proslulý Kánon medicíny 
platil až do novověku. Všude se setkávali  
s přátelskými lidmi, po samopalech a mi-
nách ani památky. Máme skutečně přesné 
informace?
Ve středu  11. března se po krásných sluneč-
ných dnech trošku zatáhlo, což asi přispělo 
k bohaté návštěvě již tradičního tanečního 
odpoledne Vítání jara a loučení se zimou  
v Koncertním sále MK (místo klečení na zá-
honku). Účast 105 návštěvníků tvořilo nejen 
88 našich seniorů, ale i starosta města Ing. 
Zdeněk Potužák a Mgr. Pavel Procházka, ve-
doucí Odboru sociálního a správního MěÚ, 
a 15 hostů seniorů z Choliny, kteří zahájili 
akci svým tanečním vystoupením (Mírová 
mise a Melodie 60. a 70. let). A pak už se 
to rozjelo – ne sto pět, ale ostošest! Hudba 
pana Miloše Němce z Olomouce zašla mezi 
hosty a vyprovokovala první odvážlivce na 
parket, na kterém později nebylo ani k hnu-
tí. Nejaktivnějšími tanečnicemi byly cho-
linské seniorky, našim mužům seniorům se 

do tance nějak příliš nechtělo. V podvečer 
vystoupil s pásmem „hanáckéch pěsniček“  
sbor Koledníci pod vedením pana Vlastimi-
la Nedomy. Závěr patřil mistrům a dá se říci, 
že zábava i občerstvení byly perfektní. Díky 
všem, kdo se na úspěchu akce podíleli – čle-
nům samosprávy Seniorklubu Litovel i těm 
členkám, které pomohly s obsluhou. 

Na začátku dubna, ve středu 8. 4., bude další 
cestopisné povídání, tentokrát o Jižní Ko-
reji s Mgr. Andreou Buchtovou, doplněné 
zajímavými snímky. Sejdeme se v 16 hodin  
v Malém sále Záložny. 
Opět na středu, 22. 4., je připraven autobu-
sový zájezd po trase cesty po pevnůstkách 
císařsko-královské olomoucké pevnosti  
s průvodcem Ing. Jiřím Hambálkem. Začne 
se na Fortu XVII. v Křelově, následovat bude 
Prachárna, potom oběd na Svatém Kopečku 
a na  závěr návštěva pevnůstky v Radíkově. 
Příspěvek účastníka je 100 korun, odjezd  
v 9 hodin z autobusového nádraží.
 Chystejte si pohorky a kola, květen bude ve 
znamení putování! Nejprve jen „jako“ – na 
besedě se členy Klubu českých turistů TJ Ta-
tran Litovel 13. 5. od 16 hodin v Malém sále 
Záložny. Ale 27. 5. startují cyklisté ve 14 ho-
din od DPS, aby se v 15 hodin mohli setkat 
jednak s pěšími turisty, jednak s méně zdat-
nými kolaři u Domu přírody na Šargouně, 
kde proběhne beseda s vedoucím Odboru 
životního prostředí MěÚ Ing. Pavlem Kur-
fürstem a pracovníky Chráněné krajinné 
oblasti Litovelské Pomoraví. 
 Tak doufejme, že bude počasí našim akcím 
přát. Těšíme se tedy na hojnou účast!     

  hj 

Inzerce

nově otevřená Pedikúra – Hana Lorková 
Palackého 843, Litovel (naproti Staroštíkovu mlýnu)
Tel.: 605 260 932
po, út, čt 8.30–17 hodin (nebo dle objednání)
nabízíme i mobilní pedikúru – ošetření u vás doma.

nová Manikúra, pedikúra – Dana Skácelová
Palackého 843, Litovel (naproti Staroštíkovu mlýnu)
objednávky na základě telefonické domluvy na čísle 
737 323 183.
Více na: pedikura-a-manikura-litovel.webnode.cz

Pozor na padělek čističe na brýle Optiglein
Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) 
upozorňuje spotřebitele na nebezpečný vý-
robek – falzifikát čističe na brýle, monitorů 
a dalších zařízení značky Optiglein. Zároveň 
vyzývá veřejnost, aby v případě, že padělek 
vlastní, neprodleně kontaktovala Oblastní 
inspektorát ČIŽP Olomouc, oddělení odpa-
dového hospodářství (tel. 585 206 557).

Inspektoři obdrželi informaci o nehodě 
spočívající v poleptání prstů na ruce spo-
jené s používáním výrobku Professionell 
Optiglein, který byl uváděn na trh v Čes-
ké republice v rámci předváděcích akcí  
v obchodních centrech na území republiky. 
Podle informací od společnosti, která jako 
první uvedla výrobek Optiglein na trh v ČR, 
jde o padělek. Ten se liší od originálu jiným 
složením. 
„Nebezpečí padělku spočívá v jeho nízkém 
pH, analýzou byla zjištěna hodnota 1,4. 
Vzhledem k vysoké kyselosti může mít tato 
směs dráždivé až žíravé účiny a způsobit 
poleptání. Z toho důvodu by měla být kla-
sifikována jako nebezpečná,“ upozornil Erik 
Geuss, ředitel ČIŽP. Dodal, že výrobek není 
v souladu s požadavky evropské směrnice 

(1999/45/ES) týkající se klasifikace, balení  
a označování nebezpečných přípravků.
Falzifikáty byly zajištěny v říjnu 2014 na 
předváděcím stánku v obchodním centru 
Interspar (nyní Albert) v Prostějově. Podle 
informací inspekce se padělky mohly vysky-
tovat v rámci předváděcích akcí především  
v Olomouckém a Zlínském kraji.
Originály mají na dně lahvičky natištěno 
datum expirace, což je hlavním rozpozná-
vacím prvkem. Výrobek byl nahlášen do 
v ý s t r a ž né -
ho systému 
RAPEX a 
spotřebitelé, 
kteří ho za-
koupili, mají 
právo na 
jeho vrácení 
distr ibuto-
rovi podle 
zákona č. 
1 0 2 / 2 0 0 1 
Sb., o obecné 
bezpečnosti 
výrobků.

ČIŽP Lahvičky se liší i typem uzávěru.



Naproti Husovu sboru a v sousedství kraj-
ského soudu v Olomouci stojí od roku 
1996 budova, jež do svých sedmi pater po-
jala kilometry písemných i obrazových do-
kumentů naší minulosti. V četných posuv-
ných regálech klimatizovaných depozitářů 
je ukryt i celý litovelský archiv, který až do 
90. let zabíral budovu dnešní knihovny. 
Nejen za ním se vydáváme do sídla Stát-
ního okresního archivu Olomouc. (Pro 
úplnost dodáváme, že ve stejné budově je 
umístěna i olomoucká pobočka Zemského 
archivu v Opavě.)

Kolik kilometrů má archiv?
Nebo abychom se vyjádřili přesněji – kolik 
kilometrů měří všechny ty kartony plné pí-
semností, knihy, kroniky, fascikly záznamů, 
když je poskládáme vedle sebe? 
Chvíle času na tipování...
Správná odpověď: sedm a půl.
Tato pomyslná řada, kolem níž by prů-
měrný turista prošel za necelé dvě hodiny, 
je rozdělena do 3 300 archivních fondů  
a sbírek. Fond se říká souboru písemností 
od jednoho původce. Tím může být jak in-
stituce (třeba obec, škola, spolek), tak sou-
kromá osoba.
Jak v takovém množství najít to, co hledá-
me? Také od toho jsou tu archiváři (nyní jich 
ve státním okresním archivu, dále SOkA, 
pracuje devět), kteří fondy zpracovávají  
a inventarizují. V inventářích, jichž už je na 
dva tisíce, najdeme záznamy o většině his-
torických fondů do roku 1945. Přístupné 
jsou i na webových stránkách archivu www.
archives.cz.

Skrýše pro uplynulá staletí
V archivu může pátrat každý z vás a brzy 
vám řekneme i jak. Ovšem nezanedbatelnou 
informací je, po čem vlastně pátrat. Stručně 
řečeno, SOkA shromažďuje dokumenty z ce-
lého olomouckého okresu.
V nezkrácené verzi to znamená, že zde mů-
žete najít: fondy městských a obecních ar-
chivů, archivy okresních úřadů (jeden z nich 
sídlil až do r. 1960 i v Litovli), okresního sou-
du i státního zastupitelství (do r. 1994 proku-
ratury), fondy četnických stanic a velitelství. 
Uložené jsou zde písemnosti hospodářských 
spolků a institucí (cechů, živnostenských 
společenstev, výrobních a zemědělských 
družstev, komunálních podniků...), škol-
ské fondy (a to od nejstarších materiálů  
z farních městských škol až po klasické školy  
z doby poměrně nedávné), fondy kulturních 
institucí (je zde např. písemná pozůstalost  

z původního litovel-
ského muzea, které 
fungovalo jako sa-
mostatná instituce 
do r. 1960) a stov-
ky drobných fondů 
různých spolků, 
politických stran 
atd. Nechybí písem-
nosti římskokatolic-
ké církve z farních, 
příp. děkanských 
úřadů. A zapome-
nout nesmíme na 
osobní fondy kon-
krétních osobností 
(v litovelském ar-
chivu je zahrnut 
např. rodinný archiv 
Vácslava Sochy, MUDr. Jana Smyčky nebo 
Eugena Stoklase).
Vedle listinných záznamů najdeme v archi-
vu i mapy, obrazovou dokumentaci, pečetě  
i pečetidla atp.
Ač omezen místem působení, není SOkA 
omezen časem. Shromažďuje dokumenty 
od středověkých až po současné. Nejstarší 
archiválií je v něm zakládací listina králov-
ského města Uničova z roku 1223 (nejstarší 
známá městská listina v českých zemích!), 
která má jako jediný objekt v SOkA statut 
kulturní památky.

Zaostřeno na Litovel
Sto sedmdesát sedm fondů uložených  
v SOkA má původ v Litovli. Z nich nejvý-
znamnější je archiv města Litovle (tedy 
dokumenty související se správou města), 
který rozsahem předčí jedině archiv olo- 
moucký. Pro svou téměř kompletní zacho-
vanost je navíc ten náš vzorem mezi archivy 
středně velkých moravských měst. Na jeho 
219 metrů dlouhé trase se setkáme s 1 291 
kartony spisového materiálu, 108 listinami, 
1 915 úředními knihami, téměř 450 regist-
raturními pomůckami, jako jsou rejstříky  
a indexy (pro nezasvěcené – jde o samostat-
né, poměrně objemné knihy) nebo 73 ma-
pami a plány.

Třešničky z litovelského archivu
Na prvním místě se musíme zmínit o nej-
starší litovelské listině, pocházející z roku 
1287. Jde o privilegia, která král Václav II.  
udělil fojtu Jindřichovi (synovci lokátora 
Jindřicha Epicha). Vyjmenovává zde maje-
tek místního fojtství, jeho práva a výsady.  
Z listiny se dozvíme třeba to, že při zakládá-
ní bylo město rozděleno na 60 parcel (57 pro 
občany a 3 pro fojtství), mlýn a jatka.
Nejvýznamnějším dokumentem je však 
druhá nejstarší listina, jež vzešla rovněž od 
Václava II. Roku 1291 jí král udělil Litovli 
základní městská práva. Bylo mezi nimi 
právo usadit se ve městě (vrchnost nesměla 
svým poddaným bránit odejít ze svých stat-
ků a usadit se v Litovli) nebo právo nakupo-
vat půdu od šlechty, církve i soukromníků. 
(Díky tomu si Litovel vytvořila poměrně 
rozsáhlý velkostatek, který si podržela  
i v době, kdy už nebyla královským měs-

tem.) Díky udělenému právu vyrábět slad 
a vařit i čepovat pivo můžeme rok 1291 po-
važovat za počátek místního pivovarnictví. 
Mílové právo zase zakazovalo provozování 
většiny řemesel v okruhu 1 míle (asi 11 km) 
od města. Listina platila až do zrušení feuda-
lismu roku 1848.
Ve třetí nejstarší listině z roku 1327 potvr-
zuje král Jan Lucemburský Litovli městská 
práva a povoluje stavbu městských hradeb.
Po listinách, které jsou nejstaršími archiv-
ními dokumenty (mimochodem, do ruliček 
se motaly jen v pohádkách, ve skutečnosti 
se skládaly do psaníček), přišly knihy. Nej-
starší litovelská městská kniha, která je záro-
veň třetí nejstarší na Moravě, byla založena  
r. 1357 a psalo se do ní asi do r. 1577. Zapi-
sovaly se do ní informace o koupi či prodeji 
domu, pozemku (tyto události byly později 
zaznamenávány do gruntovních a pozemko-
vých knih), usnesení městské rady a soudu, 
je zde i několik pamětních záznamů.
Zajímavých archiválií bychom mohli jme-
novat ještě řadu, ovšem nezbylo by nám 
místo pro poučení potenciálních badatelů.

Badatelům
Kdo chce materiály osobně prostudovat, 
má příležitost přijít do badatelny v přízemí 
archivu (po, st 8–17 hod., út, čt 8–15 hod.). 
Většinu dokumentů vám obsluha přinese 
bez objednání a zdarma. Můžete použít fo-
toaparát i notebook, nic však nesmíte vyná-
šet.
Ale pozor! Řada archiválií již byla naskeno-
vána a umístěna na webové stránky archivu 
(opakujeme: www.archives.cz). Osm milio-
nů snímků je přesto jen zlomek celkového 
rozsahu všech dokumentů. Nicméně mate-
riály, které lze dohledat v digitální podobě,  
již archiv kvůli jejich ušetření nepůjčuje.
Podstatnou část digitalizovaného materiálu 
tvoří dokumenty zemského archivu – matri-
ky, gruntovní knihy. Brzy mezi nimi budou 
i sčítací operáty. To jsou zdroje informací, 
jichž využívají převážně lidé sestavující ro-
dokmen. A protože obliba genealogických 
bádání vzrůstá a protože máme v olomouc-
kém archivu svou oporu, rozhodli jsme se 
do tvorby rodokmenu pustit i my. A od příš-
tího čísla přizvat všechny, kteří se do toho  
v návodném seriálu chtějí pustit s námi.     hk

DĚJinY KoLem nÁS / 7 

Okresní archiv uchovává kilometry záznamů o naší minulosti

Litovelská gruntovní kniha z let 1703–1766 má přes 1 800 stran.

Depozitáře jsou tvořeny množstvím posuvných regálů.
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Stalo se v Litovli
 Roku 1535 byly rozšířeny a městskou radou 
potvrzeny nejstarší cechovní artikule rybá-
řů, které vydal Karel z Vlašimi již kolem r.1510. 
Kdo chtěl být přijat do rybářského cechu, musel 
se vzdát jiných řemesel a plně se věnovat ry-
bářství. Řeka byla rozdělena na díly a každému 
členu byla přidělena část. Vrše, převážně z prou-
tí, směly být pokládány ve vzdálenosti poloviny 
loďky od souseda, žádný rybář jich však nesměl 
položit víc než 45. ostatní litovelští občané směli 
volně lovit ve středu a v pátek dopoledne. 
 11. 4. 1885 se v Holešově narodil Jan 
Helsner. Působil jako okresní správce silnic  
v Litovli. Byl obětavým veřejným pracovníkem  
a nadšeným divadelním ochotníkem. Patřil také 
k zakladatelům církve československé v Litovli. 
Především se ale věnoval sokolské práci. Stal se 
správcem nově postavené sokolovny, starostou 
litovelské sokolské jednoty a místostarostou 
Severomoravské župy. 8. října 1941 byl zatčen  
s větší skupinou občanů v rámci tzv. sokolské 
akce, vězněn v olomouci a pak odvlečen do osvě-
timi. Tam byl 20. března 1942 umučen.
 1. 4. 1925 zemřel náhle ve věku 49 let  
JUDr. Jan Slaměník, jehož jméno je spojeno se 
známou Kolářovou vilou. na počátku 20. století 
bylo litovelské notářství na rohu Boskovicovy  
a Havlíčkovy ulice (pozdější kino). Roku 1921 
však budovu koupila okresní lidová záložna  
a začala ji přestavovat na Lidový dům, středis-
ko lidové strany. Tehdejší notář JUDr. Slaměník, 
rodák z Přerova a syn významného pedagoga, 
si proto nechal roku 1923 postavit nádhernou 
rodinnou vilu na své zahradě u Uničovského 
rybníka v Kollárově ulici. Stavbu prováděl otakar 
Douša z Litovle a inženýr Julius Schmalz z olo-
mouce, sgrafita jsou dílem litovelského malíře 
františka Doubravy. Roku 1924 si Slaměníkovu 
dceru Růženu vzal znojemský advokát dr. Kolář  
a převzal po tchánovi notářskou praxi. Vila je od 
té doby známa jako Kolářova.
 9. 4. 1925 byl zko-
laudován kostel sv. 
Cyrila a Metoděje  
v Chudobíně. Do-
stavěn byl roku 1924, 
nejspíš jako první 
kostel Československé 
církve v republice. Jeho 
stavbu inicioval farář 
Josef Žídek poté, co katolická církev a zámecký 
pán nedovolili nové církvi používat zámecký 
kostel. Když spor nikam nevedl, podnikavý Žídek 
zorganizoval sbírku na stavbu nového kostela.  
27. května 1923 byl v chudobíně za účasti bis-
kupa Gorazda položen základní kámen. Z Litovle 
se vypravil mohutný průvod věřících, slavnosti se 
zúčastnil i patriarcha Dositej a množství význam-
ných hostí. Kostel, postavený podle návrhu lito-
velského stavitele Václava Volného, byl dokončen 
již v lednu roku 1924.                                   L. Šik

Výsledky archeologického výzkumu na náměstí

V průběhu měsíců června až října roku 2014 
provedli pracovníci Národního památkové-
ho ústavu, územního odborného pracovi-
ště v Olomouci, záchranný archeologický 
výzkum při rekonstrukci náměstí Přemysla 
Otakara v Litovli.
Zemní práce započaly v těsné blízkosti no-
vověkého kamenného zaklenutí Nečízu 
– ramene řeky Moravy, které protéká pod 
radnicí i litovelským náměstím. V archeolo-
gické sondě (5 × 5 m) v místech budoucího 
odlučovače ropných látek, situované něko-
lik metrů východně od stávající balustrády 
Nečízu z roku 1856, byla zdokumentována 
situace, která v tomto místě předcházela stá-
vajícímu pískovcovému schodišti – přístupu 
k hladině Nečízu. Byla prozkoumána raně 
novověká dlažba (tzv. kočičí hlavy), která 
se plynule svažovala od severu, přičemž její 
nejnižší část se nacházela téměř 2,5 metru 
pod stávajícím povrchem náměstí. Přilehlá 
část klenutí moravního ramene byla přibliž-
ně před 150 lety přestavěna, přičemž toto 
klenutí plynule navazuje na jeho starší fáze. 
Ty byly rovněž v průběhu zemních prací 
částečně odhaleny a zdokumentovány. 
Přibližně uprostřed náměstí, a to přímo 
v jeho severojižní ose v prodloužené linii 
Masarykovy ulice (směr Uničov) a ulice  
1. máje (směr Olomouc), byl odkryt kamen-
ný klenutý most o délce 8,5 m a šířce 7 m. 
Byl tvořený jedním obloukem přes rame-
no Nečíz a měl dochovanou dlažbu. Most 
fungoval již v průběhu 15. století, přičemž 
jeho počátky lze s největší pravděpodobnos-
tí klást až k přelomu 14. a 15. století. Most 
zakomponovaný do mladší klenby Nečízu je 
stále ve velmi dobrém stavu, a ačkoliv není 
v současné době na stávajícím povrchu ná-
městí patrný, slouží pod úrovní terénu své-
mu původnímu účelu až do dnešních dnů. 
Jde tedy o nejstarší zachovalý funkční ka-
menný most na Moravě vůbec.

V jihozápadní části náměstí, před stávajícím 
domem č. 785, byl zjištěn a prozkoumán 
pozůstatek kamenného základu pranýře  
z období raného novověku. Pranýř měl ovál-
ný půdorys o maximálním průměru 2,9 m 
a dochovalo se z něj jen torzo o mocnosti 
pouze 20 cm s fundamentem pro středový 
sloup. Nadzemní deska pranýře mohla mít 
průměr kolem 2,6 m.
V průběhu srpna a září proběhla další eta-
pa terénních výzkumů v blízkosti morového 
sloupu. Nejprve byla zdokumentována trasa 
novověké kanálové stoky (podél severozá-
padní strany morového sloupu) a poté násle-
doval výzkum plochy 3,5 × 3,5 m pro druhý 
odlučovač ropných látek (severovýchodně 
od morového sloupu). V tomto prostoru, 
pod suťovitými a jílovitopísčitými dorov-
návkami terénu z průběhu 15. až 16. století, 
s mocností více než 0,5 m, byl zdokumen-
tován kamenný kanálek (tzv. trativod). Ten 
byl datován rovněž do 15. století, přičemž 
bylo zjištěno, že během své funkce byl nej-
méně jedenkrát čištěn. Následovaly úrovně 
pochůzných terénů ze 2. poloviny 13. století 
a 14. století, které byly tvořeny organogen-
ními vrstvami střídanými se štěrkovitými  
a kamennými posypy – jednoduchými zpev-
něními tehdejšího povrchu náměstí. Bylo 
nalezeno množství keramiky, několik min-
cí, velmi dobře zachovalé kovové předměty 
(podkovy, část přezky), fragment keramické 
aquamanile (nádoba k umývání rukou) ze 
14. století a části dřevěných předmětů.
Poslední fáze výzkumu spočívala v dohledu 
nad snižováním terénu a formou detektoro-
vé prospekce.
Již v přípravné fázi celé rekonstrukce ná-
městí se podařilo projekt přizpůsobit poža-
davkům na ochranu cenných historických 
terénů a ty až na nezbytné plošně omezené 
zásahy zůstaly v maximální míře uchovány. 

Pavel Šlézar

Zveme vás na přednášku 
pracovníků národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v olomouci

Archeologické objevy při rekonstrukci náměstí Přemysla Otakara v kontextu historie města Litovle

v úterý 14. dubna v 17 hodin na malém sále Záložny.
Přednášející: Karel faltýnek, Pavel Šlézar a Tomáš Zlámal, pracovníci odboru archeologie nPÚ


pohled na část odhaleného mostu
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Litovelské uliceKnihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Já, Poutník / Terry Hayes
Sedmý smysl / Ilka Pacovská

KARLA SEDLÁKA 

Jedno z litovelských sídlišť ve městě je pojme-
nováno po osobnosti, jejíž jméno je spjato s mi-
nulostí města. Karel Sedlák (31. 10. 1887 Třebíč 
až 6. 8. 1967 olomouc) se po pražských studiích 
stal v roce 1913 profesorem litovelského gym-
názia. Za války byl vzhledem ke svému protině-
meckému smýšlení vězněn, ale po osvobození 
se vrátil do vedení gymnázia. Po roce 1948 byl 
však opět z politických důvodů odvolán a ná-
sledně dokonce z města vystěhován. 
Během svého působení na gymnáziu zasaho-
val i do veřejného života ve městě. Byl členem 
městského zastupitelstva, předsedou výboru 
městské spořitelny a členem různých spolků. 
Do dějin Litovle se zapsal také jako vlastivědný 
pracovník, významně se podílel na zpracování 
a zpřístupňování muzejních sbírek a městské-
ho archivu. napsal několik vlastivědných prací  
z historie města, zasloužil se o vydávání muzej-
ních ročenek a dodnes se v archivu města na-
chází nejstarší kronika Litovle psaná jeho rukou.

Sídliště Karla Sedláka se nachází na severu 
města. Jde o oblast mezi Gemerskou ulicí  
a Staroměstským náměstím. Hlavní ulice sídliš-
tě vyúsťuje do křižovatky ulic Uničovské, Loštic-
ké a Staroměstského náměstí. 
V roce 1990, kdy se jednalo o názvu pro tuto 
panelovou výstavbu z 80. let 20. století, bylo 
v plánu do nového názvu zahrnout i část ulice 
Uničovské. Pro nesouhlas občanů se však tento 
záměr nakonec neuskutečnil. Jméno Karla Sed-
láka bylo zvoleno mimo jiné za účelem uctění 
památky komunisty pronásledovaného profe-
sora gymnázia.

Název: Karla Sedláka – nové sídliště + část 
Uničovské ulice (1990)  část Uničovské ulice se 
vrátila k názvu Uničovská (červen 1990)

ivana Kubíčková

Dobový snímek najdete na straně 20.

Rozdávání

Dát všechno všem – jak mile zní ta slova
i jejich zvuk se tuze krásně slyší,
dát všechno všem – to opakujte znova,
popularitu vám to zcela jistě zvýší.

Dát všechno všem má jedinou jen chybu,
že rozdávat vždy musíte mít z čeho,
vy sice máte plnou náruč slibů,
jen všech je víc, než může býti všeho.

Lubomír Šik: Doteky času, 2014

Pro dospělé
Thriller je oblíbený žánr u čtenářů i čtená-
řek. Slovo pochází z anglického thrill, což 
znamená otřást, vzrušit. Kniha, či film, má  
u čtenáře nebo diváka vyvolat napětí, vzru-
šení. Žánr je podobný hororu, ale na roz-
díl od něj má reálné postavy a nebojíme se  
v něm o sebe, ale o hrdinu. Thriller se také 
může blížit k detektivkám, tam ale jde pře-
devším o postupné rozkrývání spáchaného 
zločinu, kdežto v thrilleru se hrdina snaží 
zločinu zabránit.
Kniha Já, Poutník od Terryho Hayese, která 
vyšla v závěru minulého roku, patří k tomu 
nejlepšímu, co se dá zařadit do tohoto žán-
ru. Autor, původně investigativní novinář, je 
scénáristou úspěšných australských a ame-
rických filmů (např. Šílený Max, Vertical 
limit). 
Děj románu Já, Poutník klade otázku, zda 
se dá spáchat dokonalý zločin. Poutník je 
přezdívka muže, který neexistuje. Adoptiv-
ní syn zámožné americké rodiny kdysi vedl 
tajné oddělení vyšetřující zločiny uvnitř 
špionážních a zpravodajských služeb. Než 
se stáhl do ústraní absolutní anonymity, na-
psal knihu o moderních vyšetřovacích me-
todách. Svérázná příručka se mu však stala 
osudnou: kdosi ji použil coby návod, jak 
někoho zabít, znemožnit určení totožnos-
ti oběti a zahladit po sobě jakoukoli stopu. 

A někdo jiný s její pomocí Poutníka našel 
a přiměl ho zapojit se do vyšetřování této 
vraždy. Na první pohled pouhý kriminální 
případ, ač výjimečný a problematický, se 
ale jako mávnutím proutku změní v děsivý 
závod s časem, kde jde o mnohem víc než  
o vypátrání pachatele zločinu.

Pro děti
Svět fantasy literatury je velmi bohatý  
a pestrý a v současné době velmi oblíbený. 
Dospělí i děti se setkávají s magií, bájnými 
bytostmi, nadpozemskými technologiemi. 
Žánr je blízký lidovým bájím a legendám  
a jeho původ sahá až do 19. století. Snad 
nejvíce jej proslavil J. R. R. Tolkien a jeho 
trilogie o Pánu prstenů a samozřejmě Harry 
Potter.
České autory píšící fantasy pro děti zastu-
puje například Ilka Pacovská. Osmidílnou 
sérii, původně psanou pro internet, nazva-
la Sedmý smysl. Pro velký úspěch ji vydá-
vá knižně. Jde o napínavé, tajuplné čtení, 
ve kterém se prolíná reálný svět s fantasy. 
Příběhy Hanky, Sváti a Rafana připomí-
nají Harryho Pottera a autorka nezapírá, 
že ji knihy o Harrym inspirovaly, nicméně 
vytvořila nový svět a nové hrdiny, kteří žijí 
svým vlastním životem. Sedmý díl Sedmého 
smyslu vyšel letos v lednu.

LF

Maniaci se vrací

Práce obou autorek nejsou jen výtvarné artefakty, určené do 
výstavních prostor. Jsou to samostatně existující organismy, 
které nelze vlastnit. Je možné s nimi koexistovat ve vzájemné 
symbióze a přijmout je jako součást nové formy bytí v jiné di-
menzi ve smyslu různé časoprostorové reality. 
I když Iva a Alexandra zvolily ženský přístup k tvorbě, podařilo 
se jim úspěšně vyhnout známým klišé a zároveň respektovat 
divákovu jedinečnost i v kontextu s podstatou jejich tvorby. 
Podobně jako Iva Prucková nenásilně formuluje skrze své dílo 

Zhruba po třech letech nabízí komediální 
skupina Maniaci nový program plný hu-
moru, stínohry, gagů a jiných úletů, satiry, 
parodie, prostě legrace. 
Skupina, složená z nadšenců a vyzna-
vačů legrace ve všech formách, vznikla  
v roce 1991. V minulých letech vystupovala  
s programy Indiana Jones na poslední bobří 
výpravě a Maniaci v HD rozlišení, s jejichž 
reprízami objela náš kraj. 
Nejnovější program – Řvali až spadli XIII 
aneb Maniaci na cestách časem – je tvořen 
na sebe navazujícími scénkami, které Vás 
dostanou od kosmu až na pevnost Boyard. 
Každá minuta bude nečekaná a plná překva-
pení. Nepřehlédnete Gagarina, Armstronga 
na Měsíci, hovado, komára, Pilarku, rudl, 
slavné olympioniky i třeba hříšný tanec.
V nevšedních rolích hrají nebo se vyskytují: 
Kamila Navrátilová, Luba Faltus, Dino No-
vák, Viktor Kohout, Špunt (Tomáš Sedlá-
ček), Tomáš Fryblík, Tomáš Ostřanský, Věra 
Jarošová, Radim Beza, Cipis. 
Premiéra se bude konat 16. 4. v 19 hodin 
ve Velkém sále Záložny. Další vystoupení 
proběhnou v Unčovicích (21. 4.), Medlově  
(23. 4.) a olomouckém Divadle na Šantovce 
(30. 4.). Na podzim se chystáme do Choliny, 
Jeseníku a Bělkovic-Lašťan.  
Předprodej vstupenek v CK Bavi.              vk

Pozvánka

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

inZeRce

NA HUDEBNÍ VEČERY DO VODÁCKÉ HOSPODY 
so 4., 11., 18. a 25. 4. od 20 hodin
vodácká restaurace v Litovli

V sobotu 4. dubna se na loděnici představí známá 
rocková kapela Herrgott, ovšem v klubové verzi.
Dva muzikanti, Jiří Válek a ivan Drážný, předvedou 
11. dubna blues, swing, bluegrass, jazz i kytarové 
duo.
Autorský bigbeat uslyšíte od kapely SVL rock v so-
botu 18. dubna.
A známá litovelská folkrocková kapela noaco zahra-
je v nové sestavě 25. dubna.
místa si lze rezervovat na tel. 721 067 106.



Taky si vzpomínáte na dlou-
hé fronty u okýnka o obědo-
vé přestávce, pestrobarevné 
stravenky, jídelníček s jedním 
jídlem na každý den, nevraži-
vé pohledy kuchařek za nedo-
jezený oběd... a slavnou UHO 
(univerzální hnědou omáčku), 
která nerozlučně doprovázela 
většinu mas? Co z toho ještě 
platí pro současnou školní jí-
delnu? I to jsme se dozvěděli 
ve Školní jídelně Litovel, která 
svými obědy zásobuje nejen 
studenty gymnázia a žáky ZŠ 
Jungmannova.

Jak je to s tou UHo?
„Něco jako univerzální omáčky 
již nepoužíváme. Dodržujeme 
technologické postupy a použí-
váme takové ingredience, které 
obsahují dané recepty,“ usmívá 
se Irena Halířová, která školní 
jídelnu vede posledních osm let. 
Za tu dobu z ní dokázala vytvo-
řit moderní a vyhledávanou or-
ganizaci, jejíž činnost přesahuje 
náplň obyčejného stravovacího 
zařízení pro školáky. „Konku-
rence samozřejmě je, a tak se od 
ní musíme lišit. Každé září proto 
přicházíme s něčím novým. Ať 
už je to přebudování prostor jí-
delny, nebo třeba zavedení zdra-
vé stravy,“ vysvětluje.

Strávníci
Až na jeden prázdninový měsíc 
v roce, kdy ji zastoupí jídelna ZŠ 
Vítězná, vaří Školní jídelna Lito-
vel nepřetržitě. Mezi jejích 950 
strávníků totiž nepatří jen žáci 
gymnázia a několika základních 
škol, ale také děti z mateřských 
škol a téměř dvě stovky mimo-
školních zákazníků. Ti mají 
možnost najíst se v odděleném 
prostoru jídelny, odnést si oběd 
v jídlonosiči nebo, jsou-li z Li-
tovle, objednat si dovoz až do 
domu či do práce.
Růžové, modré, zelené lístečky  

s vytištěným datem už jsou mi-
nulostí. Místo stravenek mají 
žáci čip a obědy si mohou ob-
jednat či zrušit taky přes inter-
net nebo mobil. 
Ani možnost „buď špenát, nebo 
nic“ dnes už neplatí. Každý den 
kromě pátku nabízí jídelna vý-
běr ze tří jídel. To třetí bývá bez-
masé a „zdravé“.

Zdravá strava
„Vaříme i pro školky, takže veš-
kerá strava musí být vyvážená. 
Během měsíce musí děti do-
stat všechny potraviny důležité 
pro jejich zdravý růst a tvorbu 
správných stravovacích návy-
ků,“ říká Irena Halířová. 
Označme tedy pokrmy, které se 
v dnešní době stávají čím dál vy-
hledávanější, za (dosud) alterna-
tivní. Tofu s medovou omáčkou 
a celozrnnými těstovinami nebo 
papriky zapečené s mozzarellou 
a olivami kupodivu v Litovli 
běžně nenabídne žádná restau-
race. Jen školní jídelna.
„Někdy je těžké se zavděčit.  
Mám pocit, že některé děti nejí 
vůbec nic, nebo snad nejsou 
zvyklé na pestřejší stravu. Jen 
sladká jídla, omáčky a guláše 
bychom mohli nabízet každý tý-
den. Samozřejmě nás pak mrzí, 
když naše snaha zůstane bez 
odezvy,“ popisuje vedoucí jídel-
ny. „Proto jsem přemýšlela, co 
by dětem mohlo chybět. A tak 
jsme zavedli možnost bezmasé-
ho jídla. Loni, když jsme začí-
nali, nebyl zájem moc velký, ale 
letos už stoupá.“
„Alternativní“ strava však neza-
jímá jen ty, kterým nevyhovuje 
většinový životní styl. Jíst potře-
bují i lidé s dietetickými omeze-
ními, celiaci, strávníci s alergií 
na laktózu... Těm se rozhodl 
vyjít vstříc Evropský parlament  
a Rada EU, podle jejichž naří-
zení je od konce loňského roku  
každé veřejné stravovací zaří-

zení povinno u nabízených po-
krmů uvést i seznam alergenů, 
které jsou v něm obsažené. Pro 
kuchaře to tak znamená po-
drobné zkoumání složení jed-
notlivých přísad a potravin. Má 
to skutečně smysl?
„Kdybych byla alergik, na re-
staurace bych se nespoléhala,“ 
zdůrazňuje Irena Halířová. 
Bezpečné dietní jídlo může při-
pravit jen vyškolený nutriční 
terapeut. To by však pro jídelny 
představovalo pracovní úvazek 
navíc kvůli malému množství 
strávníků. „Z finančního hledis-
ka není možné, aby takto vařila 
každá jídelna. Kdybychom se ale 
stali centrální jídelnou, která by 
tuto službu zajišťovala pro širo-
ké okolí, šla bych do toho,“ říká 
paní Halířová.

Hostina v jídelně
Toho, kdo plánuje uspořádat 
oslavu nebo raut, asi nenapadne 
obrátit se zrovna na školní jídel-
nu. Ta litovelská však nabízí ca-
teringové služby už několik let. 
V prostorách jídelny se konají 
večírky, oslavy, svatební hostiny.  
O tom, že to byl krok dobrým 
směrem, svědčí i fakt, že už teď 
jsou v jídelně obsazeny praktic-
ky všechny víkendy až do října. 
Její pracovníci dokáží zajistit 
caterig v jídelně i mimo ni. Na 
obsluze a přípravě hostin se ved-
le nich podílejí i kuchařští učni, 
neboť školní jídelna je odbor-
ným pracovištěm SOŠ Litovel.

Přece jen školní jídelna
Vraťme se však k základní funk-
ci tohoto zařízení – stravování 
žáků školy. To podléhá vyhláš-
ce č. 107/2005 Sb., o školním 
stravování. V něm je zmíněn 
i tzv. spotřební koš. Aby jíd-
lo předkládané dětem bylo co 
nejzdravější a nejvyváženější, 
stanovuje vyhláška doporučené 
měsíční dávky vybraných po-

travin (masa, ryb, mléka a mléč-
ných výrobků, ovoce a zeleniny, 
brambor, luštěnin, volných tuků 
a cukrů) i maximální odchylku, 
kterou si jídelna může dovolit. 
Sestavování jídelníčku tak pro-
bíhá s ohledem na uplatnění 
všech povinných komodit.
„Někdy je těžké maminkám 
vysvětlit, že sladké jídlo nebo 
knedlíky můžou být jen dvakrát 
měsíčně,“ usmívá se vedoucí.

Pohled do zázemí
Devět pracovníků kuchyně 
připraví denně na 950 obědů 
(tří druhů), 320 přesnídávek  
a odpoledních svačin. A aby se 
jídlo stihlo včas rozvézt, začíná 
se opravdu brzo. Dvě kuchařky 
přicházejí už v pět hodin, aby 
nachystaly suroviny. O půl šesté 
se začíná vařit a do devíti jsou 
všechna jídla kompletně připra-
vena. V půl desáté už jsou pokr-
my v termoportech a nastupují 
cestu do škol a školek.
Povinností jídelny i výdejen je 
zajistit správnou teplotu jídla při 
podávání. Ta je 65 °C a skutečně 
se měří teploměrem.
Kdo zažil vojenské časy, vzpo-
míná si na loupání obrovského 
množství brambor. Je takovou 
malou vojnou i školní jídelna? 
„Dvě stě kilo brambor se jen 
tak neoškrábe, takže kupujeme 
brambory už oloupané. Kořeno-
vou zeleninu ale většinou zpra-
cováváme sami, pouze ve výji-
mečných případech ji zastupuje 
mražený polotovar,“ říká Irena 
Halířová, která pro kuchyň vyu-
žívá i regionální zdroje – chleba 
z Příkaz, vejce z Újezda. Chystá 
se i spolupráce s Alibonou.
A co nádobí? Myčka umyje jen 
talíře, ale černé nádobí, hrnce  
a pekáče, se musí umývat ručně. 
Práce kuchaře, to je nekonečný 
příběh. Dílo, které nepřetrvá.  
A přece se s ním musí začít kaž-
dý den znova.     hk
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Dospělí strávníci mají k dispozici oddělenou část jídelny, kde je u prostřených stolů  
obsluhují učni z litovelské SOŠ.

O půl desáté už je vše uvařeno a připraveno k expedici.

Není jídelna jako jídelna, ani když je školní
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K Modré kočce nejen na kávu

„Kavárna stojí hlavně na kva-
litní kávě, dobrých zákuscích 
a příjemném prostředí. Sna-
žím se, aby to všechno tady 
lidé našli,“ říká Jana Axma-
nová, která od prosince roku 
2013 provozuje litovelskou 
kavárnu Modrá kočka. „Před-
tím jsem takovou práci nikdy 
nedělala. Pracovala jsem jako 
správcová celého objektu a do 
Modré kočky jsem chodila na 
kafe. Když jsem se od původní 
majitelky dozvěděla, že chce  
s kavárnou skončit, přišlo mi to 
škoda. A tak jsem se rozhodla, 
že ji převezmu,“ dodává.
Nevelký prostor s pěti stolky, 
kam se pohodlně vejde dvacet 
hostů, má zvláštní vlastnost – 
člověk zde může sedět celou 
dobu sám, aniž by si připadal 
hloupě nebo nepříjemně. Ma-
jí-li hosté zájem, majitelka si  
s nimi povídá. Třeba o pastelo-
vých kresbách Světlany Bom-
berové, které zdobí stěny ka-
várny. Nebo o koláči z červené 
řepy, který zdejší dvě kavárnice 
připravují samy, stejně jako do-
mácí štrúdly a chlebíčky. Kdo 
bude mít chuť, přečte si čerstvé 
noviny. Nebo sáhne pro knihu 
do knihotoče. Knihy v poličce 
pocházejí od návštěvníků ka-
várny, a kdo chce, může si je 
odnést domů. Nebo zase do-
nést nějakou svou.
„Část lidí sem přijde náhodou. 
Turisté, kteří projíždějí, lidé, 
kteří čekají na autobus. A řada 
lidí se sem vrací – maminky  
s dětmi, pro které máme hrací 
místnost, důchodci na kafíčko, 
dva mladí lidé sem dokonce 

jednou za čas chodí hrát ka-
nastu. A v poslední době sem 
hodně začali chodit muži, mí-
vají tady obchodní schůzky, ale 
chodí i sami,“ vypráví majitelka 
o návštěvnících, kteří do kavár-
ny vnášejí i vlastní inspiraci  
a schopnosti.
V zadním prostoru kavárny tak 
začala fungovat malá galerie,  
v níž se obrazy místních autorů 
budou střídat s fotografiemi. 
Rozjíždějícím se záměrem jsou 
nejen autorská čtení. Prostor 
mají jak literáti z Litovelska, tak 
čtenáři, kteří se chtějí podělit  
s ostatními o nějakou zajíma-
vou knihu.
Nedílnou součástí kavárny 
jsou už od dob předchozí ma-
jitelky přednášky a semináře 
na různá témata. „Nejsme za-
měřeni jedním směrem, třeba 
jen na ezoteriku. Jsme otevření 
všemu. Může tady klidně být  
i kurz háčkování, proč ne,“ říká 
Jana Axmanová. Proběhla tady 
přednáška o Bachově květové 
terapii, malba rodového stro-
mu nebo předvánoční bazárek 
domácích výrobků. Probíhá 
zde kurz Mohendžodáro, tant-
rická jóga, která pomáhá obje-
vit vnitřní ženství, ale i seminář 
zaměřený na mužskou identitu. 
Do budoucna je naplánován 
kurz první pomoci a znakování 
pro děti nebo krasoterapie – 
malování obrazů pro ženy.
„Kdo něco umí a chce to tady 
prezentovat, může přijít,“ říká 
kavárnice, jejímž záměrem je 
vytvářet místo, kde se lidé cítí 
dobře a navíc se tam něco do-
zvědí.    hk

DUDBNOVÉ AKCE V MODRÉ KOČCE

11.–12. 4.   Kvantové léčení – přednáška B. Čejkové s meditací
16. 4. v 17 hod.   Posezení s přírodní kosmetikou značky TianDe  
19. 4.   Duchovní odpoledne s Lenkou Kovaříkovou – Andělinkou

Více na www.kavarnamodrakocka.cz, facebooku a v Kalendáři akcí.

INSPIRACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Hambáče trochu jinak

100 g uvařené cizrny  50 g mletých lískových oříšků  1/4 cibule   
45 g jemně nastrouhané mrkve  1/2 vejce  drcený barevný pepř  suše-
ný tymián  mletý římský kmín  mletý koriandr  hladká mouka  olej

cizrnu umeleme. Do mísy přisypeme ořechy a přidáme jemně nakráje-
nou cibuli. Do mrkve, z níž vymačkáme přebytečnou šťávu, zašleháme 
vejce a přidáme ke směsi. ochutíme kořením, osolíme a na závěr dle po-
třeby zahustíme moukou. Ze směsi připravíme burgery, které necháme 
hodinu v chladu. Potom každý potřeme olejem a opékáme v rozpálené 
grilovací pánvi. 
Podáváme v rozkrojené nahřáté hamburgerové bulce se zeleninou a ci-
bulí. Kdo má rád dresink, ať ochutí zakysanou smetanu česnekem, solí  
a troškou pažitky. Tato zálivka dokáže nahradit tatarku plnou nezdravých 
tuků. Hamburgerová bulka se dá zase třeba nahradit nahřátou opečenou 
tmavou raženkou. Je to zdravé, chutné a vyzkoušené.

Koutek dobrých zpráv
Extraligoví házenkáři Tatranu Litovel darovali 10 000 Kč 
na nákup zdravotních pomůcek pro malého Míšu z Litovle, 
jenž bojuje se zdravotním hendikepem. Částka se skládá 
jednak z příspěvků, které věnovali návštěvníci 2. házenkář-
ského plesu, jenž se konal letos 31. ledna, jednak z nemalé-
ho obnosu, který pak přidali sami házenkáři. 
„Děkujeme moc našim házenkářům a jsme rádi, že tako-
vý nápad někomu pomoct vůbec vznikl a že si vzpomněli 
právě na hendikepované děti,“ uvedla maminka Míši při 
předání částky, které proběhlo za účasti celého týmu po 
vítězném extraligovém zápase házenkářů doma se Zlínem 
14. března.                         rš

Osobní zamyšlení nad litovelským stravováním
naše společnost je projektovaná pro 
většinu, a přesto plná menšin. Levá-
ci, lidé s pohybovými obtížemi, lidé 
nekonfekční velikosti, géniové, ase-
xuálové, vegetariáni... Ač to zní para-
doxně, většina z nás je součástí nějaké 
menšiny.
A právě ta poslední jmenovaná mě 
přivedla k zamyšlení nad stavem lito-
velských restaurací. Teprve když člo-
věk nejí maso, zjistí, že je při návštěvě 
restaurace odkázán jen na smažený 

sýr. Teprve při stravovacím omezení 
si uvědomí, že zdejší restaurace se liší 
jen interiérem, zatímco jejich menu je 
prakticky totožné.
Díra na litovelském trhu přímo vybízí k 
zaplnění. V jiných městech jsou alter-
nativní stravovací zařízení vyhledáva-
nými místy. Při lákavé nabídce, jakou 
dnes kvalitní, lehká a zdravá strava je, 
by se podobná restaurace (ne nutně 
plně vegetariánská) prosadila i u nás. 
Takže...?        hk
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Městský klub Litovel 

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

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

16. 2.–11. 4., prostory Tic při mK Litovel, Po–PÁ 8–17, So 9–15 hodin
VÝSTAVA PIDIFRKŮ  výstava vtipných pohlednic, zobrazujících zajímavá 
místa v ČR, navazujících na sebe a vytvářejících ojedinělou mapu

31. 3.–30. 4., Výstavní síň mK, Po, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17, PÁ 8–13, So 10–13 
hodin
UMĚLECKÁ POKUŠENÍ – PAVEL DAČICKÝ a PICTORIS  výstava obrazů  
a fotografií

st 8. 4., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hodin, vstupné: 200 Kč 
VESELÁ TROJKA  lidové písně v podání miroslava Hrdličky (klávesy), Jaromí-
ra Kozelky (akordeon) a Pavla Krška (heligonka); pořadatel: mAmUT AGencY

pá 10. 4., Koncertní sál mK, 19 hodin, vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 
200 Kč
CHANTAL POULLAIN  na koncertu zazní vlastní písně chantal a tradiční 
francouzské šansony za doprovodu kapely pod vedením Štěpána markoviče 
(saxofon), v níž dále hrají ondřej Kabrna (klavír) a Vít Švec (kontrabas)

so 11. 4., náměstí Přemysla otakara, Litovel a okolí, 9 hodin, vstup volný
ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY V LITOVLI  zpřístupnění památek Litovle 
s komentovanými prohlídkami (radnice a radniční věž, kaple sv. Jiří, muzeum, 
knihovna, nově – muzeum harmonik a Dům přírody na Šargouně), doprovod-
ný program: Skotačení se skřítkem Lesánkem (písničky, soutěže), cyklovýlet 
po Lesánkově cyklostezce, procházky po Litovli a okolí, stánek KČT Litovel, 
atrakce pro děti, občerstvení

út 14. 4., malý sál Záložny, 17 hodin, vstupné v předprodeji 30 Kč, na místě 
50 Kč
ARCHEOLOGICKÉ OBJEVY PŘI REKONSTRUKCI NÁMĚSTÍ PŘEMYSLA 
OTAKARA  přednáška Karla faltýnka, Pavla Šlézara a Tomáše Zlámala, pra-
covníků národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště  
v olomouci

čt 16. 4., Velký sál Záložny v Litovli, 19 hodin, vstupné: 100 Kč a 90 Kč
ŘVALI AŽ SPADLI XIII ANEB MANIACI NA CESTÁCH ČASEM  komediální 
představení, pořadatel: cK Bavi 

pá 17. 4., Velký sál Záložny v Litovli, 10 hodin, vstupné: 20 Kč 
JAVOŘÍČKO, 70 let od vypálení „moravských Lidic“  promítání do-
kumentárního filmu o Javoříčku spojené s besedou s mgr. filipem Žáčkem, 
předsedou iniciativy pro podporu vypálených obcí; pro žáky ii. stupně ZŠ a SŠ

pá 17. 4., Velký sál Záložny, 18 hodin, vstupné: v předprodeji 30 Kč, na místě 
50 Kč
JAVOŘÍČKO, 70 let od vypálení „moravských Lidic“  pro veřejnost

po 20. 4., mladečské jeskyně, 18 hodin, vstupné: 120 Kč
JANA SYCHROVSKÁ – koncert v Mladečských jeskyních  mezzosoprán 
za doprovodu klavíru a violy, koncert v rámci KPH; odjezd autobusu z náměstí 
Př. otakara v 17.15 hodin se zastávkami Palackého, nasobůrky, Sobáčov – re-
staurace SToP (jízdenka je v ceně vstupného)

20. 4.–30. 5., prostory Tic při mK Litovel, Po–PÁ 8–17, So 9–15 hodin 
JINÁ DIMENZE  výstava ivy Pruckové a Alexandry Dragounové

po 27. 4., Velký sál Záložny, 19 hodin, vstupné: od 250 Kč, na místě + 50 Kč
JEAN-CLAUDE ISLERT: JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ  francouzská konver-
zační komedie v hlavních rolích s Jiřím Langmajerem a Adélou Gondíkovou 
(náhrada za představení A do pyžam!)

MK připravuje...                  5/6
11. 5. VZPomÍnKoVÁ PiAnoTHÉKA RicHARDA PoGoDY (písničky V+W  
a Ježka)
15. 5. KReYSon A RefLeXY
17. 5. ČTYŘLÍSTeK V PoHÁDce (divadelní pohádka pro celou rodinu)
21. 5. ZUZAnA STiRSKÁ A fine GoSPeL Time (koncert v kostele) 
13. 6. HAnÁcKÉ BenÁTKY (Hradišťan, Kristína, Lake malawi, HARLeJ, Dila-
ted, Roman Vojtek s kapelou, Blue effect, módní přehlídka Luďka Hanáka)

Koncert v Mladečských jeskyních
Již tradičně na závěr sezóny 
KPH zveme všechny přízniv-
ce na koncert do jedinečného 
prostředí Mladečských jeskyní  
u Litovle, a to v pondělí 20. dub-
na od 18 hodin. Posluchači se 
mohou těšit na koncert muziká-
lových, filmových písní a šanso-
nů v podání Jany Sychrovské za 
doprovodu klavíru a violy. 
Mezzosopranistka Jana Sych-
rovská působila ve Zpěvohře 
Národního divadla v Brně a v 
Hudebním divadle Karlín v Pra-
ze. V současnosti se věnuje pe-
dagogické činnosti, koncertuje 
na soukromých akcích a verni-
sážích. Spolupracuje například 
s Jiřím Přibylem, sólistou olo-
moucké opery, nebo s Jakubem 
Hrubým, členem opery Národ-
ního divadla v Praze. Mívá pra-
videlné recitály a koncerty na 
Státním zámku ve Slatiňanech. 
Účastní se hudebních festivalů 
vážné hudby.
Na klavír ji bude provázet Petr 
Hostinský, absolvent AMU  
v Praze, který se věnuje kon-
certní činnosti a zároveň půso-
bí jako profesor na pardubické 
konzervatoři. Na violu zahraje 
violista Aleš Křivský, absolvent 
pardubické konzervatoře.

Odjezd autobusu z náměstí Pře-
mysla Otakara je v 17.15 hodin 
se zastávkami Palackého, Na-
sobůrky, Sobáčov – restaurace 
STOP (jízdenka je v ceně vstup-
ného).

Díky vstřícnosti Obecního úřa-
du Mladeč, Správy Mladečských 
jeskyní a především mecenáše 
kulturních akcí, generálního 
sponzora Ing. Ladislava Vitoula, 
Vápenka Vitoul, s. r. o., můžeme 
tento koncert zrealizovat.

MK

Jó, není to jednoduché
náhradní představení za hru A do pyžam!

Francouz-
ská kon-
v e r z a č n í 
k o m e d i e 
o tom, jak 
může do-
p a d n o u t 

doučování matematiky pod pe-
řinou. „Zamilovat se je vroucné 
přání vypadat mladší ve stáří  
a starší v mládí.“
Představení potvrzuje starou 
známou pravdu, že totiž čím je 
muž starší, tím mladší je jeho 

druhá žena. Tato komedie při-
náší příjemnou atmosféru a di-
váky jednoznačně pobaví.
Její autor Jean-Claude Islert vy-
studoval filozofii, ale i drama-
tickou konzervatoř v Toulouse. 
Je autorem i hercem úspěšných 
komedií, které píše pro divadlo 
i televizi.
V komedii se představí Jiří 
Langmajer, Adéla Gondíko-
vá, Monika Timková, Karolína 
Krejčová a David Punčochář.

MK

1 + 1
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Fotograf Pavel Dačický a malířská skupina Pictoris vystavují v MK
V pondělí 30. března byla ve 
Výstavní síni MK zahájena vý-
stava Umělecká pokušení. Na 
ní se fotografie Pavla Dačické-
ho setkávají s obrazy olomouc-
ké malířské skupiny Pictoris, 
vedené lektorkou a pedagož-
kou PaedDr. Mgr. Miroslavou 
Dačickou.

Představte nám svou fotogra-
fickou tvorbu, pane Dačický.
Účelem mých výstav je zpro-
středkovat veřejnosti fotografic-
ké umění a jeho vliv na člověka. 
Svými fotografiemi chci přispět 
k tomu, aby si lidé uvědomili 
krásu, křehkost a zranitelnost 
přírody a zamysleli se nad ní.
Má fotografická tvorba je zamě-
řená hlavně na přírodu a indu-
striál. Snažím se vždy zachytit 
jejich různé nálady v daném 
okamžiku, tak jak se o to pokou-
šeli impresionisté. V dnešním 
uspěchaném světě, kde nikdo 
nemá na nic čas a kdy často lidé 
vidí smysl života v hmotných 
věcech a požitcích, nevšímají 
si, co krásy je v přírodě kolem 
nás. Chci lidem představovat, 
že země není zatím vyprahlá 
planina, ale že zde žijí ve vzá-

jemné symbióze zvířata, rostliny  
a lidé. 

Čemu se věnuje Vaše litovelská 
výstava?
Tato výstava je tentokrát věno-
vaná ženě jako vrcholnému vý-
tvoru našeho stvořitele, protože 
ona je nedílnou součástí příro-
dy. Živá krása ženského těla byla 
po staletí inspirací pro umělce  
i pro všechny, kteří krásu milu-
jí. O tyto půvaby se chci pokusit 
podělit s těmi, kteří je rovněž 
dokáží vnímat a těšit se z jejich 
neopakovatelnosti.

Představme si výtvarnou sku-
pinu Pictoris, jejíž obrazy na 
výstavě uvidíme.
Olomoucká výtvarná skupina 
Pictoris byla založena před čtyř-
mi lety jako malířský kroužek 
lidí, kteří chtěli účelně a zajíma-
vě prožívat volný čas. Někteří  
z nich začínali jako úplní ma-
lířští „elévové“. Všechny je spo-
jovalo nadšení pro výtvarnou 
tvorbu, i když jejich věk a povo-
lání jsou různé. I při náročnosti 
svých profesí si členové skupiny 
najdou čas scházet se, tvořit, 
navzájem si pomáhat a zároveň 

malířsky růst. Zabývají se mal-
bou i kresbou a samozřejmě bez 
pravidelného vhledu do dějin 
výtvarného umění by to nebylo 
to pravé. V současnosti má sku-
pina 15 členů. 
V průběhu let se každý z nich 
rozvíjel a vyprofiloval umělecky 
i lidsky. Pro svou tvorbu užívají 
sobě vlastní malířskou techniku, 
která nejlépe vyjadřuje vztah  
i vnímání okolního světa každé-
ho z nich.

Jaké práce budou k vidění na 
výstavě?
Na výstavě si prohlédnete vý-
tvarné práce z období posled-
ních dvou let. Originály i fo-
toreprodukce. Techniky prací 
jsou akryl, akvarel, pastel, olej, 
tempera a tužka. Jejich témata 
mají rozpětí od portrétu přes 
postavu, zátiší všeho druhu, až 
po krajinné výjevy. Také směry, 
které malíře nadchly, jsou různé.

pd, red.

Fotograf Pavel Dačický představí na výstavě žánr portrétu, aktu a glamour.

Chantal Poullain, původem 
Francouzka, se narodila v Mar-
seille. Po maturitě na gymnáziu 
krátce žila v Anglii a nakonec 
zamířila na studia Divadelní 
akademie v Ženevě. Zde hosto-
vala ve Státním divadle a měla 
namířeno za lepším životem do 
USA. Už měla údajně v kapse 
letenku, když její život navždy 
změnilo setkání s českým her-
cem Bolkem Polívkou. Byla 
to láska na první pohled, a tak 
Chantal místo do Ameriky ná-
sledovala své srdce do komunis-
tického Československa.
V Čechách se za Bolka provdala 
a natrvalo se zde usadila. Zá-
roveň pokračovala v divadelní 
dráze. S Bolkem cestovala po 
světě jako asistentka režie jeho 
vystoupení a příležitostně v nich 
i vystupovala. Později hrála také 
v Klicperově divadle v Hradci 
Králové a na pražských scénách 
Ungelt, Na zábradlí a činohře 
Národního divadla.
Objevila se také v několika čes-
kých filmech a televizních insce-
nacích. Za všechny jmenujme 
například Šašek a královna, Ko-
pytem sem kopytem tam nebo 
Král Ubu.

Chantal je i zakladatelkou a pa-
tronkou nadace Archa Chantal.
Kromě herectví se věnuje hu-
dební dráze. Její šansony, to je 
hluboko posazený sexy hlas, la-
hodná francouzština, atmosféra 
sladké Francie. Chantal zpívá 
jednak svoje písně, jednak tra-
diční francouzské šansony s šar-
mem sobě vlastním. Koncertem 
provází v češtině a díky svému 
charismatu okouzlí publikum, 
jak to umí jen ona. Nejde o hal-
fplayback, s Chantal vystupuje 
poloakustická, jazzově laděná 
kapela pod vedením Štěpána 
Markoviče (saxofon), v níž dále 
účinkuje Ondřej Kabrna (kla-
vír) a Vít Švec (kontrabas).
Na její koncert Vás zveme  
10. dubna od 19 hodin.         MK

Javoříčko je malá vesnice na-
cházející se v lesích nedaleko 
pohádkového hradu Bouzova 
na území Olomouckého kraje. 
Dnešní Javoříčko si žije poklid-
ným životem a málokterý z jeho 
návštěvníků – mířící zejména 
do zdejších jeskyní – si je vědom 
toho, čím je toto místo pozna-
menáno.
Avšak na samém sklonku  
2. světové války, v době, kdy již  
v Praze probíhalo povstání, 
vpadli do této obce nacističtí 
vojáci, domy vypálili a zavraždi-
li 38 jejích mužských obyvatel. 
Psal se 5. květen 1945.
Osud Javoříčka však není tak 
pevně zakořeněn v povědomí 
široké veřejnosti, jako je tomu 

například v případě Lidic a Le-
žáků. Olomoucké vzdělávací 
sdružení usiluje ve spolupráci  
s dalšími subjekty o rozšíření 
povědomí o této tragédii, aby 
tak přispělo k zabránění opa-
kování obdobných událostí  
v budoucnosti.
U příležitosti 70 let od vypále-
ní Javoříčka vytvořilo sdružení 
Iniciativa pro podporu vypále-
ných obcí krátký dokumentární 
film, který Vám v Litovli před-
staví předseda sdružení Mgr. Fi-
lip Žáček za účasti režiséra pana 
Theodora Mojžíše.
Pokud máte zájem zhlédnout 
film a zúčastnit se besedy, máte 
možnost v pátek 17. dubna od 
18 hodin.                   MK

Šansony madame Chantal 70 let od vypálení Javoříčka
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NA DIVADELNÍ HRU ŠVEJKU!!!
so 11. 4. v 16 hodin (předpremiéra)
so 11. 4. v 19 hodin (premiéra)
pá 17. 4. v 19 hodin (repríza)
so 18. 4. v 19 hodin (repríza)
pokaždé na sokolovně

Divadelní odbor Sokola Litovel a jeho 
ochotnický soubor S.o.S. pro Vás při-
pravily na letošní sezónu nové před-
stavení. Je to komedie s písničkami  
s názvem ŠVeJKU!!!
Jak již název sám napovídá, inspirova-
li jsme se nesmrtelným dílem Jarosla-
va Haška. Jeho knihu osudy dobrého 
vojáka Švejka jsme si po letech znova 
přečetli a udělali z ní malý výtah, ze 
kterého pak následně i scénář insce-
nace. Přidali jsme několik nových po-
stav a známých vojenských písniček, 
odstranili mnoho a mnoho dnes již 
klasických hlášek a obratů a výsledek 
Vám chceme předložit. 
co nedoporučujeme: Srovnávat naše 
herecké výkony s profesionály (nikdo 
z nás nejsme Hrušínský, Kopecký ani 
Beneš).
co doporučujeme: Vzít s sebou dob-
rou náladu, své rodinné příslušníky  
a přátele, chuť pobavit se na účet svých 
dobrých známých, kteří se za Vás potí 
na prknech, která znamenají svět,  
a v neposlední řadě i poslouchat  
a reagovat na vojenské povely Vašich 
i našich velitelů. A abychom neza-
pomněli, doporučujeme také vzít  
s sebou 80 Kč na vstupné.
Předprodej začne v okamžiku vyvě-
šení plakátů v knihkupectví Atlas Alfa 
na náměstí Přemysla otakara.
Více informací, fotografií a ukázek na 
www.divadlolitovel.estranky.cz.
Přejeme Vám příjemnou zábavu!

Vaši ke všemu ochotní ochotníci.

Pozvánka
na ochotníky

V Turistickém informačním 
centru v Litovli proběhne ve 
dnech 20. 4.–30. 5. výstava Ivy 
Pruckové a Alexandry Dragou-
nové Jiná dimenze: autorská 
tvorba aneb individuální duše, 
fantazie a jednoduchost. Přes-
tože se Iva Prucková zabývá 
designem nábytku a objektovou 
tvorbou a Alexandra Dragouno-
vá se zaměřuje na oděv a oděvní 
doplňky, obě autorky spoju-
je kromě dlouholetého přátel-
ství také osobité pojetí objektu  
v prostoru a čase. Reagují v něm 
na aktuální trendy v současném 
designu a ve své tvorbě propo-
jují jedinečné funkční prvky  
s nadčasovým a přitom zábav-
ným vizuálem. 
I když Iva a Alexandra zvolily 
ženský přístup k tvorbě, podaři-
lo se jim úspěšně vyhnout zná-
mým klišé a zároveň respektovat 
divákovu jedinečnost i v kontex-
tu s podstatou jejich tvorby. Iva 
Prucková realizuje objekty, které 
přes svou formální nekompli-
kovanost vyvolávají v divákovi 
otázky a motivují jej k mentál-
ním hrám. Cílem je hledání va-
riability a tvořivé podstaty člo-
věka. Skříň, židle, lampa nebo 
věšák, vše je přirozenou součástí 
životního prostoru, zhmot-
ňují se jako tajné myšlenky a 
představy v jednotvárné realitě  

a laskavě vedou člověka k vnitř-
ní proměně a kultivaci. 
Alexandra Dragounová se za-
měřila na design oděvu. Muž-
ské, velké, rovné, čisté a ne-
komplikované oděvy proměnila  
v křehké formy, aniž by narušila 
jejich podstatu a zároveň jimi 
rafinovaně podtrhla ženskost  
a smyslnost případných nosite-
lek. Podobně jako Iva Prucková 
nenásilně formuluje skrze své 
dílo vlastní myšlenkový svět. 
Přirozeně a otevřeně jej předsta-

vuje jako vnitřní svět ženy, mo-
derní, sebevědomé a za všech 
okolností přitažlivé až ikonic-
ké, jejíž největší moc tkví právě  
v samotné podstatě ženství. 
Výstava svou kvalitou přesahuje 
hranice regionu. Také proto se 
vyplatí ji navštívit a nechat se 
proměnit hlubokým prožitkem 
z čistých, otevřených a kultivo-
vaných forem v díle obou auto-
rek. 

Mgr. et MgA. Kristýna Boháčová

Alexandra Dragounová (vlevo), 29letá absolventka UTB ve Zlíně, oborů Design obuvi  
a inženýrství a Hygiena obuvi, a Iva Prucková (vpravo), 28letá absolventka oboru De-
sign výrobků na pražské UMPRUM.                            foto: Michaela Linhartová

Výstava současného designu z dílny místních autorek

Litovelský Sokol si výstavou připomene výročí

Položení základního kamene sokolovny v roce 1924.

Dne 28. dubna bude v muzeu 
zahájena výstava o historii  
i současnosti Sokola Litovel. 
Jedním z výročí, které touto 
akcí oslaví, je 80 let od otevření 
nové sokolovny.

Původní sokolovna
První sokolovnu si litovelská 
jednota postavila už roku 1892. 
Jejím stavitelem byl dlouholetý 
náčelník Sokola Otakar Douša. 
Vinou sporů s německou částí 
obyvatelstva ale byla slavnost-
ně otevřena až roku 1893. Svou 
současnou podobu sokolovna 
získala až kolem roku 1909. 
Dnes v budově sídlí Husův sbor.

nová sokolovna
Při příležitosti 50 let od založení 
sokolské jednoty položili Litove-
lané roku 1924 základní kámen 
k nové budově sokolovny. Stav-
ba se však stále odkládala. 
Akce byla velmi nákladná. Po-
vinná sokolská daň i vklad sta-
vebního a bytového družstva či-
nily jen zlomek potřebné částky.  

Sokol se tedy pustil alespoň do 
vybudování stadionu, který byl 
otevřen 21. 8. 1933 lehkoatletic-
kým utkáním s Křelovem.
Teprve pod vedením nového 
starosty Sokola Josefa Lešenara 
byla roku 1934 zahájena stav-
ba budovy. Peníze pocházely ze 
stovek divadelních představení, 
zábav i akademií a samozřejmě 
darů. Práce prováděli přednost-
ně nezaměstnaní sokolové a le-
gionáři, kteří tak měli možnost 

vydělat si na živobytí.
Vedle prostorů ke cvičení byla 
budova zařízena i pro divadelní 
představení a společenské akce, 
byly zde i parní a vanové lázně. 
Slavnostní otevření nové chlou-
by Sokola proběhlo 8.–10. červ-
na 1935. Jedním z bodů progra-
mu byl i řecko-římský zápas za 
účasti Gustava Frištenského, 
jednoho z řady sponzorů stavby, 
která v nezměněné podobě pře-
trvala dodnes.                      red.
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Setkání čtyř kontinentů ve třídě litovelského gymnázia

Setkali jsme se v jedné třídě 
litovelského gymnázia. Dva-
cetiletá studentka psycholo-
gie Letícia z Brazílie, dvaa-
dvacetiletá Tamta z Gruzie 
studující norštinu a perštinu, 
stejně starý Johns z Taiwanu, 
který studuje ekonomii, Me-
xičanka Sofy, pětadvacetile-
tá studentka mezinárodních 
vztahů a politologie, a dva-
cetiletý ukrajinský student 
výpočetní techniky Roman.  
V Litovli strávili jeden ze šes-
ti týdnů, po které trvá jejich 
pobyt v ČR. V rámci projektu 
Edison pořádaného organiza-
cí AIESEC poznávají naši kul-
turu a na oplátku nám dávají 
nahlédnout do té své.

V České republice bydlíte kaž- 
dý týden v jiné hostitelské ro-
dině. Jaké to je?
S: Bydlela jsem v rodině, kde se 
učil anglicky jen šestiletý chla-
pec, který toho ale samozřejmě 
ještě moc neuměl. Jinak nikdo. 
Bylo to dost komplikované.
L: Mým jediným problémem 
bylo jídlo. Moje hostitelská ro-
dina mě pořád krmila spoustou 
skvělého jídla, takže jsem při-
brala čtyři kila. Byli ale velmi 
milí. Včera jsem se setkala s je-
jich dcerou, která je jedináček, 
a řekla mi, jak moc jí scházím.
R: Rodina, kde jsem teď bydlel, 
tady žije už 18 let, ale pochází 
z Ukrajiny. Maminka je ze stej-
ného města jako já. Takže jsme 
měli hodně námětů k hovoru.

Povězte mi, jaké jsou vaše nej-
silnější zážitky z ČR.
L: Poprvé v životě jsem viděla 
sníh. Ten v Brazílii nemáme.

Vidíte, a já jsem si říkala, že 
lepší by bylo přijet na jaře, až 
bude modrá obloha, květiny...

L: Modrou oblohu můžu vidět 
doma každý den.
J: I já jsem viděl skutečný sníh 
poprvé. Objevil jsem, jak hlu-
boký může být. 
L: Byli jsme jako děti. Hráli 
jsme si se sněhem, stavěli sně-
huláka...
J: Když cestujeme po Evropě 
jako turisté, jdeme s průvod-
cem, který nám jenom ukazuje 
kostely, sochy... Díky rodinám, 
které tady žijí, ale poznáváme 
místa, kam bychom se jinak 
nedostali. Teprve tímto způso-
bem můžeme ocenit evropskou 
kulturu.
Velice silným zážitkem pro mě 
bylo, když jsem slyšel poprvé 
hrát varhany. Bylo to v olo-
mouckém kostele sv. Mořice.

Překvapilo vás něco v ČR?
J: Hodně pijete.
S, R, L: V Mexiku, na Ukrajině, 
v Brazílii pijeme víc.
T: Mě překvapilo, že máte kaž-
dý den na oběd polévku.

A jaká jsou typická jídla  
v Gruzii?
T: Je jich hodně. Třeba chača-
puri, lobio, sacivi...

S: Včera jsme vařili naše národ-
ní jídla pro kolegy z AIESEC. 
Jak se jmenovalo to tvoje jídlo, 
Romane?
R: Dělal jsem svoje oblíbené 
tradiční jídlo varenyky. Bylo 
by opravdu chutné. Kdybych 
ho nevařil já. Požádal jsem  
o recept mámu. Jenže kuchaři, 
kteří nejsou profesionální, jako 

mámy, vaří všechno „na oko“. 
Protože jsem vařil brambory na 
příliš malém ohni, trvalo to dvě 
hodiny. Připravil jsem těsto, vy-
robil varenyky. A pak přišla zá-
sadní chyba – neuvařil jsem to 
dost, bylo to syrové. Chutnalo 
to jako nic s bramborami.

L: Já jsem připravila brigadeiro.  
Stačí na něj tři přísady – kaka-
ový prášek, kondenzované mlé-
ko a máslo. To se smíchá a vaří 
asi 5 minut, než to začne bublat. 
Je to superjednoduché a chutná 
to jako nutela.

V ČR navštěvujete školy od 
mateřských po střední a před-
stavujete žákům svou zemi. 
Představte ji i nám.
L: Brazílie je pátá největší země 
na světě. Žiju v hlavním městě, 
které má 2 miliony obyvatel.  
A teď bydlím v Lošticích. Je to, 
jako kdybych byla na farmě.
S: Lidi si myslí, že Mexiko jsou 
jenom drogy a opilci. Kultura 
tequily a drog. Přitom máme 
krásnou přírodu. V Mexiku je 
pět ze sedmi světových ekosys-
témů. A je tam jedno z největ-
ších a nejlidnatějších měst na 
světě – Mexico City, které má 
25 milionů obyvatel. 

Vy musíte všechno vnímat  
v jiných rozměrech. Česká re-
publika měří od východu na 
západ 500 km. Pro vás je to 
nic, pro nás celá země.

L: Když cestuju ze svého státu 
do jiného státu, je to, jako když 
vy cestujete ze své země do jiné 
země. Máte to lepší. Můžete 
poznat mnoho různých zemí, 
kdežto mě to stojí opravdu da-
lekou cestu.

Co představujete vy, Tamto?
T: Pokouším se vysvětlit naše 
náboženství. Mluvím o gruzín-
ské kuchyni a přírodě. Na videu 
jim ukazuju národní tance. Ale 
Leticia tančí doopravdy.

L: Učím studenty sambu, která 
se tančí bez partnera.

Co je zajímavého na Taiwanu?
J: Já učím studenty mluvit čín-
sky a psát kaligrafickým pís-
mem za pomoci štětce. Ukazu-
ju jim na videu tradiční tance, 
které se provozují v chrámech. 
A mluvím o vztahu Číny a Tai-
wanu.

Jaký je?
J: Taiwan a Čína kdysi byly jed-
na země. Pak ale došlo k rozdě-
lení a nastalo období chladných 
vztahů mezi oběma státy. Čína 
stále tvrdí, že Taiwan je její sou-
částí. Ale není.

A co Ukrajina?
R: Ukrajina je stará země  
s úžasnou architekturou a jed-
no z největších center pravosla-
ví. Studentům předvádím i náš 
národní tanec hopák.
S: A všichni znají Černobyl.
R: Ale to se stalo už v roce 1986. 
Dnes je to turistická zajímavost. 
Ne Černobyl, ale Pripjať, měs-
to blízko elektrárny Černobyl. 
Lidi byli po výbuchu rychle 
evakuováni, a tak všechny věci 
zůstaly na svých místech. Pro-
tože už radiace není tak silná, je 
možné město navštívit.

Jste hrdí na svou zemi?
Všichni: Ano, samozřejmě.

Proč?
J: Je to náš domov, naše kořeny. 
Místo, kde se cítíme nejlíp.
T: Každý přece miluje svou 
vlast, své rodné město. Na tom 
není nic zvláštního.                 hk

Poprosila jsem studenty, aby na-
psali ve svém jazyce výraz „mi-
luji tě“ nebo nějaký vzkaz. Je na 
vás, zda dokážete rozlišit gru-
zínštinu od čínštiny, ukrajinšti-
ny, španělštiny a portugalštiny.

chačapuri – placky z kynutého těs-
ta plněné sýrem
lobio – fazole ochucené čerstvými 
bylinkami
sacivi – ořechová omáčka

varenyky – těstové taštičky plněné 
např. bramborami

Vzdálenost mezi nejvýchodnějším  
a nejzápadnějším bodem Brazílie je 
4 328 km.

Brazílie je tvořena 26 spolkovými 
státy a jedním federálním distrik-
tem, jímž je hlavní město Brasilia.

Většina Gruzínců (asi 65 až 80 %) 
jsou stoupenci gruzínské pravo-
slavné církve, která byla historicky 
státním náboženstvím.

Historický vývoj vztahu Taiwanu  
a Číny je poměrně složitý, jeho na-
stínění by zabralo mnoho prostoru. 
Suverenitu Taiwanu stále uznává 
jen málo států, v evropě je to pouze 
Vatikán.
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KLIP Litovel pořádá petangový turnaj Lito-

vel ÓPN 2015. Bude to v sobotu 18. dubna 

na hřišti u Sokolovny, je to turnaj trojic a 

přihlásit se může každý - i příchozí a nere-

gistrovaný hráč, pokud bude mít své spor-

tovní náčiní a dva parťáky. Začátek v 9.00 

hodin, konec někdy večer. Občerstvení po 

celý den zajištěno.

Stačí takto ? Oficiální propozice budou vy-

věšeny na stránkách http://czechpetanque.

cz/terminova_listina.html

Jungmanka má stodvacáté výročí. Na oslavy zve všechny absolventy
Základní škola Litovel v Jung-
mannově ulici slaví v letošním 
roce 120. výročí svého založení. 
Vedení školy proto zve všechny 
absolventy, aby 7. května přišli 
zavzpomínat na svá školní léta 
a znovu navštívili svou první 
alma mater. Připraveny pro ně  
v rámci oslav budou například 
celodenní komentované pro-
hlídky budovy školy. K vidění 
také bude výstava archiválií 
ze školní historie. Odpoledne 
vystoupí na dvoře živá kapela. 
Zajištěno je bohaté občerstvení  
a zábavný program.
Základní škola byla poprvé 
otevřena již v roce 1895. Bylo 
tak završeno dlouholeté vlaste-
necké úsilí litovelských občanů. 
Od školního roku 1909/10 byla 
rozdělena na chlapeckou a dívčí 
část, což už si dnes takřka neu-
míme představit.
Do života školy významně za-
sáhly obě světové války. Během 
první světové války sloužila 

školní budova dokonce jako vo-
jenský lazaret.
Pro vojenské účely byla budo-
va školy zabrána i v roce 1938 
při mobilizaci československé-
ho vojska. Za protektorátu pak 
učitelé museli skládat zkoušky 
z němčiny a dokládali svůj neži-
dovský původ.
Pět učitelů školy bylo zatčeno 
a v průběhu válečných let věz-
něno v koncentračním táboře 
v Osvětimi. Josef Šmakal tam 
v roce 1942 zemřel. O dva roky 
později byl zatčen a později také 
popraven ředitel školy Josef Vy-
mětal. Stejný osud potkal i ředi-
tele chlapecké měšťanské školy 
Jana Linharta.
V dubnu 1945 se neučilo a škola 
sloužila jako noclehárna pro ně-
mecké vystěhovalce. Vyučování 
bylo v už osvobozené Litovli 
slavnostně obnoveno 1. června 
1945.
V následujících letech byla škol-
ní docházka pro změnu pod vý-

razným vlivem Sovětského sva-
zu. Zejména v prvních letech po 
osvobození se žáci museli účast-
nit nejrůznějších politických 
akcí. Slavila se například výročí 
narození Stalina či úmrtí Leni-
na. Samozřejmostí byly oslavy 
tzv. Vítězného února. 
Jednou z mála smysluplných no-
vinek té doby je družba se slo-

venským městem Revúca, která 
přetrvává dodnes.
Po roce 1990 se škola zaměři-
la na rozšířenou výuku cizích 
jazyků, později i informatiky.  
K úspěchům posledních let pa-
tří titul Ekoškola, účast v mezi-
národním projektu Comenius či 
zisk prestižní značky Rodiče ví-
táni.                Marcela Nevěřilová

Obyčejní lidé v neobyčejných 
časech je název putovní výsta-
vy, která dokumentuje příběhy 
židovských osobností ze Šum-
perska. Sestavilo ji, především 
pro školy, sdružení Respekt a to-
lerance, které se již přes deset let 
zabývá dokumentací židovské 
historie v našem regionu.
Tato zajímavá výstava zavítala 
na tři týdny i na naši školu, ZŠ 
Litovel v Jungmannově ulici. 
Výklad k jednotlivým osobnos-
tem si připravili deváťáci, kteří 
svým spolužákům představovali 
osudy židovských rodin. Tohoto 
úkolu se ujali velice zodpověd-
ně, zjistili si spoustu doplňu-
jících informací o uvedených 
rodinách, a pak je poutavě pře-
dávali svým spolužákům. 
Výstavou prošli všichni žáci 
druhého stupně a také žáci pá-
tých tříd. Na závěr své pocity a 
dojmy z výstavy přenesli na Da-
vidovu hvězdu, kterou nalepili 

na figurínu židovského chlapce. 
Výstava sklidila u dětí velký 
úspěch možná i proto, že roli 
učitelů převzali na chvíli jejich 
spolužáci, pro které to byla ur-
čitě zajímavá zkušenost. Někteří  
z „průvodců“ vytvořili i zají-
mavé literární a výtvarné práce 
inspirované osudy lidí z výstavy.
Tato výstava byla první z pláno-
vaných expozic, při kterých jsou 
žáci seznamováni s příběhy lidí, 
kteří překonali velké utrpení. 
Letos v lednu jsme si připomně-
li už 70 let od osvobození nej-
hrůznějšího nacistického vyhla-
zovacího tábora v Osvětimi, kde 
během 2. světové války zemřel 
víc jak jeden milion Židů. Pro-
to je stále nutné připomínat si 
osudy lidí, kterých se holocaust 
přímo týkal, a také těch, kteří 
byli ochotni i v dobách, kdy jim 
samotným šlo o život, nezištně 
pomáhat druhým lidem.

ZSJL

Obyčejní lidé v neobyčejných časechBeseda Mladých zdravotníků

Dne 18. 3. se žáci, kteří navště-
vují kroužek Mladý zdravotník, 
zúčastnili čtyřhodinové besedy 
o první pomoci, kterou zařídila 
paní učitelka Andrea Švecová. 
Do školy k nám přijel záchranář 
Jan Balcárek ze Zdravotnické 
záchranné služby Olomouckého 
kraje.      
Beseda byla pro nás velmi pří-
nosná. Dozvěděli jsme se, jak 
přivolat první pomoc a co je 
důležité uvést při volání na zá-
chrannou službu. Dále nám zá-
chranář pověděl o tom, jak se 
zachovat a poskytnout první po-
moc při bezvědomí, ukázal nám 
defibrilátor a připojení elektrod 
na tělo pacienta, vyzkoušeli 
jsme si resuscitaci…. 
Děkujeme paní učitelce a také 
panu záchranáři Janu Balcárko-

vi za mnoho cenných a užiteč-
ných informací, které využijeme 
při záchraně lidského života!

Fotografie najdete na stránkách 
http://zsvitezna.rajce.idnes.
cz/18.3.2015_Prvni_pomoc/

Za kroužek Mladý zdravotník 
žákyně 9. A

POZVÁNKA
Klub litovelského pétanque pořádá pétanquový turnaj trojic

LITOVEL ÓPN 2015

v sobotu 18. dubna od 9 hodin ráno až do večera
na hřišti u sokolovny.

Přihlásit se může každý, i příchozí a neregistrovaný hráč, pokud bude mít
 své sportovní náčiní a dva parťáky. 

občerstvení je po celý den zajištěno.

Dokáže někdo určit, kdy byla fotografie pořízena a kdo na ní je?
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Mateřské centrum Rybička
PEDIG
středa 8. 4. od 14.30 do 18 hodin
 Zveme začátečníky i pokročilé na kurz pletení z pedigu. možnost upletení tácu s pev-
ným dnem. Je nutné přihlásit se předem, protože kapacita kurzu je omezena. cena:  
od 100 Kč. Pro děti je volná herna.
CESTA ZA ZVÍŘÁTKY
pátek 10. 4., odjezd v 9 hodin od Charity, návrat kolem 12 hodin
 Výlet na soukromou farmu do olbramic. Zveme rodiče s dětmi. Pojeďte se s námi 
podívat na telátka, kuřátka, traktory i jiné zemědělské stroje a ochutnat domácí mléč-
né výrobky, které je možné si zakoupit. cena výletu: 90 Kč. Je nutné přihlásit se v mc 
do 6. 4.
HOKUSY A POKUSY S IVOU
čtvrtek 9. 4. od 16 do 17 a od 17 do 18 hodin
 Zajímalo by vaši dcerku či syna, jak propíchnout balónek, aby nepraskl? Jak vytvořit 
sopku? Jak oddělit sůl a pepř na „lusknutí“? A další jiná kouzla? Je dítku 5–7 let? Krou-
žek jednoduchých přírodovědných pokusů probíhá v mc Rybička 1x měsíčně. Lektorka: 
mgr. ivana Kubíková
FIMO
středa 22. 4. od 15.30 do 18 hodin
 Přijďte si vyzkoušet zase něco jiného, přijďte zkusit práci s fimem. Každý si vyrobí 
originální šperk.

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

30. března – 4. dubna  Velikonoční výstava / Jana Čekelová
  Výstava dětských výtvarných prací proběhne ve spolupráci s mK Litovel  
    v Koncertním sále. Předávání prací podle individuální dohody.
2. dubna  Pohádkový sklep strašidel a MINIUNI / Monika Pospíšilová
  Výlet o velikonočních prázdninách do stálé expozice v ostravě pro malé  
    i velké děti, která jim přiblíží pohádkový svět. cena: 450 Kč (doprava, oběd, 
    vstupné). informace na tel. 720 995 102 nebo pospisilova@ddmlitovel.cz.
2. dubna  Pečení velikonočních perníčků / Hedvika Weberová, DiS.
    Začátek v 8.30 hodin v DDm Komenského, cena 60 Kč.  
8. dubna  Tvořivé odpoledne – pedig / Jana Čekelová
   Přijďte si vyrobit něco hezkého. Sejdeme se v 16 hodin v budově DDm na 
  Staroměstském náměstí v Litovli. cena tvoření je 100 Kč. Přihlaste se,  
    prosím, nejpozději do 6. 4. na tel. 775 550 963. 
11. dubna  Taneční vystoupení TS KASTER a TS TRIPS / M. Pospíšilová
   Vystoupení při zahájení turistické sezóny 2015. Taneční kroužky vystoupí  
  na náměstí v Litovli v 9 hodin. Přijďte se podívat na naše choreografie  
    a hlavně podpořit naše tanečníky a tanečnice. Bližší informace na tel. čísle 
    720 995 102 nebo pospisilova@ddmlitovel.cz.
8. dubna – 3. června  Praktická část doprav. výchovy / M. Škulavíková
    Pro žáky 4. tříd ZŠ. Závěrečné přezkoušení a udělení průkazu cyklisty. 
Ukliďme svět! / Ing. Pavel Sova
  Každoroční akce pořádaná ve spolupráci s městem Litovel pro litovelské  
    i okolní školy a nejširší veřejnost. Termíny pro jednotlivé školy a organizace 
    budou upřesněny. 
    
Připravujeme na květen
1. května  Prvomájový dětský den / Hedvika Weberová, DiS.
    místo konání: dopravní hřiště a park míru. Začátek v 9 hodin. Pro děti budou  
    připraveny soutěže, skákací hrad, prohlídka hasicí techniky a spousta zába- 
    vy. Tradiční občerstvení zajištěno. 
   
Dům dětí a mládeže, Komenského 719/6, Litovel
tel. 585 342 448, e-mail: ddm@ddmlitovel.cz, www.ddmlitovel.cz

Dům dětí a mládeže Litovel

DUBEN

KLIP Litovel pořádá petangový turnaj Lito-

vel ÓPN 2015. Bude to v sobotu 18. dubna 

na hřišti u Sokolovny, je to turnaj trojic a 

přihlásit se může každý - i příchozí a nere-

gistrovaný hráč, pokud bude mít své spor-

tovní náčiní a dva parťáky. Začátek v 9.00 

hodin, konec někdy večer. Občerstvení po 

celý den zajištěno.

Stačí takto ? Oficiální propozice budou vy-

věšeny na stránkách http://czechpetanque.

cz/terminova_listina.html

Přehled letních táborů DDM

2015

1.–10. 7.  LT SURVIVOR / Jana Čekelová
Pobytový tábor v cakově na motivy známé televizní soutěže. Tábor je pro děti 
od 7 let, cena 3 350 Kč.  

Kontakt:      775 550 963      j.cekelova@ddmlitovel.cz 
6.–11. 7.  LT VÁCLAVOV / Mgr. Miroslava Grulichová 
Taneční soustředění a aktivní týden v hotelu Václavov (poblíž oskavy). cena 
2 900 Kč.

Kontakt:      775 550 961      grulichova@ddmlitovel.cz
11.–18. 7.  LT JUMANJI / Šárka Grunová, DiS.
Pobytový tábor s integrací v cakově pro děti od 6 let. cena 2 500 Kč.  

Kontakt:      775 550 960      sara.grunova@ddmlitovel.cz
13.–17. 7.  Příměstský tábor TOULAVÝ TÝDEN / Ing. Pavel Sova 
Pro děti od 7 let s několika pěknými výlety. cena je 1 500 Kč. 

Kontakt:      775 550 964      p.sova@ddmlitovel.cz
20.–24. 7.  Příměstský tábor KAŽDÝ DEN JINAK / Monika Pospíšilová
Pro děti od 6 let. cena je 1 650 Kč.   

Kontakt:      720995102      pospisilova@ddmlitovel.cz
27.–31. 7.  Příměstský tábor VÝLETNÍČEK / Hedvika Weberová, DiS.
Pro děti od 6 let. cena je 1 200 Kč.          

Kontakt:      775 550 962      weberova@ddmlitovel.cz
2.–7. 8.  Taneční soustředění TS KASTER / Monika Pospíšilová
Soustředění v cakově. cena je 1 100 Kč.                                                 

Kontakt:      720 995 102      pospisilova@ddmlitovel.cz
9.–18. 8.  LT M*A*S*H 1520 / Šimon Chovanec, Mgr. Jana Čekelová
Tábor v cakově na motivy známého televizního seriálu. Pro děti od 7 let. cena 
je 3 400 Kč. 

Kontakt:      603 370 437        j.cekelova@ddmlitovel.cz
10.–14. 8.  Příměstský tábor HRAVĚ / Jana Čekelová
A hrát si budeme pořád (deskové, výtvarné i jiné hry). cena je 950 Kč.

Kontakt:      775 550 963        j.cekelova@ddmlitovel.cz
17.–21. 8.  Příměstský tábor KŘÍŽEM KRÁŽEM / Jana Čekelová
cena je 1 300 Kč. 

Kontakt:      775 550 963        j.cekelova@ddmlitovel.cz

Bližší informace k jednotlivým táborům získáte na 
www.ddmlitovel.cz nebo na tel.: 585 342 448, 739 303 286.

Sportovní pozvánky

FLORBAL 
 4. 4. v 8 hodin
muži – fBc mohelnice B
 4. 4. ve 12 hodin
muži – fbc Šternberk

HÁZENÁ
 4. 4. v 17 hodin
muži extraliga – Hc Zlín 
(3. utkání 1. série play-off)
 5. 4. v 17 hodin
muži extraliga – Hc Zlín 
(případné 4. utkání 1. série play-off)
 18. 4. v 9 hodin
mladší žáci – STm olomouc 2003   
 18. 4. v 10 hodin
starší žáci – Sokol Horka n. m.    
 18. 4. v 11.30 hodin
muži B – SK Droždín    
 18. 4. v 15 hodin
starší dorost – Sokol Hc Přerov  

MALÁ KOPANÁ
 10. 4. v 18 hodin
fc Levotil – At Beermingham
 24. 4. v 18 hodin
fc Levotil – Ahax Bělidla 

FOTBAL
 4. 4. v 10.15 hodin
dorost – Šternberk
 5. 4. v 10 hodin
starší žáci – Bohuňovice
 11. 4. v 16 hodin
muži –  Kojetín
 18. 4. v 10.15 hodin
dorost – Konice
 19. 4. v 10 hodin
starší žáci – Šumvald
 25. 4. v 16 hodin
muži – mohelnice B

Přijďte podpořit naše sportovce.
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Národní soustava kvalifikací
Nová kvalifikace jako možná cesta k nalezení či změně zaměstnání

Dá se změnit pracovní obor?
Skoro 60 % lidí z Olomouckého kraje by 
neváhalo a kvůli lepšímu pracovnímu uplat-
nění by vyměnilo pozici i profesní obor. 
Vyplývá to z průzkumu Národní soustavy 
kvalifikací (NSK). Ve stávající práci zaměst-
nancům nejvíc vadí neodpovídající platy, 
malé vyhlídky na povýšení nebo stereotyp. 
Skoro tři čtvrtiny lidí navíc pracují v úplně 
jiném nebo pouze příbuzném oboru, než 
jaký vystudovali, a k jeho změně se už neod-
važují. Díky profesním kvalifikacím přitom 
může kdokoliv získat kvalifikaci i zaměstná-
ní v oboru, který je perspektivní a zajímá ho, 
a to i v řádech týdnů. 
Olomoucký úřad práce sice k lednu 2015 
registroval skoro 3 500 volných pracovních 
míst, ale často v oborech vyžadujících od 
uchazečů nějakou odbornou kvalifikaci. 
Průzkum současně ukázal, že na 60 % lidí 
z Olomouckého kraje pracuje v jiném nebo 
pouze příbuzném oboru, než vystudovali,  
a nemá tak osvědčení o tom, co skutečně 
umí a co je živí. 

Profesní uplatnění v olomouckém kraji
K 31. lednu 2015 bylo v Olomouckém kraji 
v zaměstnaneckém poměru téměř 280 tisíc 
osob ve věku od 15 do 64 let. Primárnímu 
odvětví (zemědělství) se v regionu věnu-
je jen 4,5 % lidí, 40,7 % obyvatel pracuje  
v průmyslu a přes polovinu lidí (54,8 %) je 
zaměstnáno ve službách. 
Osmdesát tisíc lidí v Olomouckém kraji 
pracuje pro zaměstnavatele ze zpracovatel-
ského průmyslu, téměř 34 tisíc osob dělá ve 
velko- a maloobchodě. Mezi významná od-
větví podle počtu zaměstnaných patří i sta-
vebnictví s 26 tisíci spolu s veřejnou správou 
a obranou (24 tisíc pracovníků).
Co se konkrétních profesí týče, s uplat-
něním nemají velké problémy řemeslníci  
a opraváři, kteří tvoří pětinu ze všech pra-
covníků. Stejně tak si zaměstnání snadno 
hledají pracovníci ve službách a prodeji 
(16,7 %), techničtí a odborní pracovníci 
(15,3 %) či obsluha strojů a zařízení a mon-
téři, kteří tvoří 12,7 % zaměstnaných.

nezaměstnanost
K lednu 2015 charakterizovala Olomoucký 
kraj 9,2% nezaměstnanost, což je hodnota 
o pětinu vyšší než celorepublikový průměr 
(7,7 %). Zároveň jde v rámci ČR o třetí nej-
vyšší hodnotu (v Ústeckém kraji je neza-
městnanost 10,9 %, v Moravskoslezském 
pak 10 %).
V Olomouckém kraji bylo k lednu 2015 
přes 40 tisíc nezaměstnaných a téměř tři  
a půl tisíce volných pracovních míst. Na jed-
no pracovní místo tak připadá v průměru 
12,1 uchazečů, což je ve srovnání s průmě-
rem České republiky (8,9 uchazečů na jedno 
místo) poměrně nepříznivý stav. 

Vzdělávací systém v olomouckém kraji
Největší problém s nezaměstnaností mají  
v Olomouckém kraji čerství absolventi 

středních škol s výučním listem. Každý pátý 
vyučený totiž nemá práci (20,8 %). Najít 
uplatnění je obtížné hlavně pro absolventy 
speciálních a interdisciplinárních technic-
kých zaměření (60 %). 
Problémy s uplatněním mají také absolven-
ti oborů v pedagogice (34,2 %), zpracování 
dřeva a výrobě hudebních nástrojů (29,7 %) 
či stavebnictví a geodézii (29,5 %). O po-
znání lépe se mají absolventi strojírenství a 
elektrotechniky, u kterých se projevuje po 
škole pouze 15% nezaměstnanost. 
Mezi absolventy středních škol s maturitní 
zkouškou je nezaměstnanost 13%. Se vstu-
pem na trh práce nemají problém maturanti 
z oborů textilní výroba a oděvnictví (3,6% 
nezaměstnanost) či chemických zaměření 
(7,7%). 

Získání nové kvalifikace
Ať už chce uchazeč dovednosti získat nebo 
je potřebuje jen formálně doložit, přichází 
na řadu právě Národní soustava kvalifikací. 
NSK totiž umožňuje zájemcům získat ce-
lostátně uznávaný certifikát o jejich profes-
ní kvalifikaci, aniž by museli zasednout na 
několik let do školních lavic. Že má poža-
dované znalosti a dovednosti, občan potvr-
dí složením takzvané kvalifikační zkoušky. 
Jakým způsobem jich dosáhl, zkoušející už 
nezkoumá. 
„Mohl navštěvovat rekvalifikační kurz nebo 
se to klidně naučit sám, důležité je prokázat, 
že danou profesi opravdu ovládá,“ vysvětlu-
je Ivo Jupa, hlavní manažer projektu. 
Pokud tak chtějí lidé měnit práci, kvalifikaci 
si mohou doplnit, a to i souběžně se součas-
nou prací ve svém volném čase. Uchazeči 
z řad nezaměstnaných navíc mají šanci, že 
náklady spojené s rekvalifikací plně uhradí 
úřad práce (v případě, že absolvují rekvali-
fikační kurz a poté úspěšně složí závěrečnou 
zkoušku). Osvědčení o získané kvalifikaci 
má celorepublikovou platnost, třeba jako 
výuční list, a uznávají ho i nejvýznamnější 
zaměstnavatelé. 
K březnu 2015 bylo schváleno již 679 profes-
ních kvalifikací a vykonáno celkem 111 136 
zkoušek. Mezi nejpopulárnější kvalifikace 
patří strážný, ale třeba i obsluha CNC strojů, 
chůva pro děti do zahájení školní docházky, 
florista nebo údržba veřejné zeleně.

o národní soustavě kvalifikací
Národní soustava kvalifikací je průběžně 
budovaný, státem podporovaný a občany  
i zaměstnavateli využitelný registr profesních 
kvalifikací existujících na pracovním trhu  
v ČR. Umožňuje zájemcům získat celostátně 
uznávaný certifikát o jejich profesní kvalifi-
kaci, aniž by museli zasednout do školních 
lavic. Pomáhá všem, kdo se vydávají na ces-
tu za lepší prací s cílem získat plnohodnot-
nou kvalifikaci a lepší pracovní uplatnění.

Více na www.narodnikvalifikace.cz,
www.nuv.cz/nsk2,
www.vzdelavaniaprace.cz.                          NSK

Pozvánky
DO LITOVLE NA SLET ČARODĚJNIC
čt 30. 4. v 16 hod., hřiště sokolovny

Posledního dubnového dne pořádá Sdružení ne-
závislých kandidátů Litovel slet čarodějnic pro děti 
i jejich rodiče. nezapomeňte přijít v přestrojení, 
protože se bude soutěžit o nejlepší masku. chybět  
nebudou ani další soutěže a zábava pro děti. At-
mosféru podtrhne vatra, kde si budou všichni moct 
opéct buřty.

DO CHOLINY NA FLERET
čt 9. 4. v 19 hod., KD Záloženská Dvorana

V rámci jarního turné zahraje kapela fleret i v cho-
lině. Vstupenky v ceně 100 Kč lze získat v kanceláři 
obecního úřadu v cholině, rezervovat na čísle 581 
580 030 nebo získat před akcí na místě.

U příležitosti otevření zrekonstruovaného  
náměstí zazněla 24. března z radniční věže 
slavnostní fanfára v provedení muzikantů 
z Vojenské hudby Olomouc. Starý šesti-
taktový nápěv, který zahráli, byl objeven  
v novinách Selská stráž z roku 1906. Dr. Jan 
Smyčka tam v článku věnovaném funkci 
hlásného v litovelské věži zaznamenal i tuto 
melodii. Získal ji od městského tajemníka 
Adolfa Bürgla, který navštěvoval hudební 
školu hlásného ve věži. 

O muzikantské činnosti hlásného vypráví  
i pan Šik v jednom z dubnových výročí.
Hlásný v radniční věži byl mimo svých po-
vinností při hlášení požárů také učitelem 
hudby. V jeho inventáři se uvádějí 3 polnice, 
2 pozouny, housle a basa. Se svou družinou 
povinně vyhrával při svátku Vzkříšení a na 
Nový rok, při volbě purkmistra a při naro-
zeninách císaře. Kromě toho ovšem také při 
svatbách, jarmarcích a podobných příležitos-
tech ve městě i na Úsově. 
Z této činnosti měl jistě nemalé příjmy a pro-
tokol městské rady ze 16. dubna 1695 ukazu-
je, jak se bránil nemilé konkurenci: „Hlásný 
Kristian Zajtner se obrátil na městskou radu 
s prosbou, ježto Hanuš Jiří Matyáš na šala-
maj vyučuje a s houslemi v hospodách vyčká-
vá, což vše jemu, hlásnému, na újmu koná. 
Tedy aby slavná rada jemu to zakázala a za-
stavila. Na to byli oba před purkmistrovský 
úřad předvoláni a bylo Matyáši sděleno, že 
má stejně jako dříve i budoucně s hlásným 
s houslemi vyčkávati. Ježto však Matyáš po-
přel, že na šalamaj instruhuje a prohlásil, že 
se s hlásným děliti nebude, tak bylo jemu vy-
čkávání v tomto městě zakázáno.“
Z protokolu bych usoudil, že Matyáš byl dří-
ve členem hlásného kapely, ale odtrhl se. Lze 
také odhadnout, že muzikanti nemívali pře-
dem sjednané hraní. Když se v hospodě se-
šla vhodná společnost při pivě nebo při víně, 
posadil se muzikant s houslemi do kouta  
a „vyčkával“, až mu zaplatí.

Zajímavosti z věže
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UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ
60. léta 20. století

březen 2015

pohled ze střechy sladovny jihovýchodním směrem


