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Vážení a milí čtenáři,
musím Vám říct, že jakmile je venku krásně, tak
se mi i ty noviny dělají nějak jednodušeji. I když
tentokrát mi daly trochu více zabrat nežli obvykle,
ale dílo se zdařilo a opět je držíte ve svých rukách!
Uff. Spadl mi celkem kámen ze srdce! ☺
Těšte se na milý rozhovor s novou vedoucí litovelské knihovny, zajímavosti ze škol či muzea. Zdá se, že život se
nám konečně začíná vracet opět do normálu...
Eva Kratochvílová, redaktorka

Aby se nám zde žilo ještě příjemněji!
Podílejte se na budoucnosti našeho města.
Město Litovel neustále pracuje na tom, aby se jeho obyvatelům
žilo co nejlépe. V současné době probíhá zpracování strategie
adaptace města na změny klimatu, které čím dál více ovlivňují
náš život. Jedná se například o boj s dlouhodobým suchem,
povodněmi, vlnami horka a podobně.
Aby výsledný dokument odrážel skutečný stav města a názory
jeho obyvatel, prosíme Vás, občany města Litovle, o vyplnění
krátkého dotazníku.

Je jednoduše přístupný pro všechny,
naleznete jej na webové stránce:
https://www.litovel.eu/cs/mesto/adaptacni-strategie/adaptace.html
Pro jednoduché zobrazení v mobilním telefonu načtěte níže
umístěný QR kód.
Dotazník na webu naleznete již nyní a vyplnit ho bude možné do
20. června 2021.
Sdělte nám, prosím, svoje názory a podílejte se na utváření budoucnosti města Litovle. Je to vaše město,
vaše místo pro život.

I v letošním roce se 5. května konala pietní akce k výročí vypálení obce Javoříčko
nacisty. Nesla se v komorním duchu, zástupci našeho města u javoříčského památníku položili věnec.

Projekt Adaptační strategie města Litovel
na změny klimatu je financovaný z výzvy
č. NF SGS-3 – 3.4.1.1 „Oslo“ z programu
„Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ financovaného z Norských
fondů 2014–2021.

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO
MĚSTA LITOVEL
čtvrtek 17. června od 15 hodin
Jednání ZML můžete NOVĚ sledovat na
YouTube kanálu města.
Odkazy na přímý přenos najdete ten den na
webových stránkách a Facebooku města.
Po ukončení jednání ZML nebude video z důvodu GDPR
dostupné pro pozdější zpětné přehrání.

Vážení čtenáři,
oznamujeme, že
srpnové číslo Litovelských novin
nevyjde.
Bude prázdninové
dvojčíslo – vyjde
tedy červencové
a pak až zářijové
číslo.
Předplatné novin
se
automaticky
posouvá
(bude
tudíž platit až do
ledna 2022).
Děkujeme za pochopení.
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Veselé Velikonoce!
Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný
Nemáte-li malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička Vám snese jiný.

Svoz objemného odpadu

2

Jak šel čas s hodináři...

10

Vzpomínka na p. Hubáčka 18

Info z Technických služeb

2

Virtuálně do muzea

5

Zápisy do 1. tříd online

17

V Litovli 1. června 2021. Uzávěrka příštího vydání je 18. června.
Litovelské noviny – periodický tisk územního samosprávného celku města Litovle.
Registrace u Ministerstva kultury ČR pod č. E 11104. Měsíčník, náklad 1 250 kusů.
Vydává město Litovel. IČO: 299 138. Adresa redakce: Redakce Litovelských novin,
Městský úřad Litovel, náměstí Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel.
Tel.: 604 117 026, e-mail: litovelskenoviny@mestolitovel.cz, web: http://noviny.litovel.eu.
Redaktor: Mgr. Eva Kratochvílová. Tisk: Profi-tisk Olomouc.
Litovelské noviny uveřejní bezplatně společenská oznámení a osobní zprávy. Redakce si
vyhrazuje právo krátit dodané příspěvky. Foto přední strana: www.pixabay.com

Litovel v mobilu

Litovel na Facebooku

Litovelské noviny

Z RADNICE A OKOLÍ / 3

Krátké zprávy od nás i z okolí
• Od května až do konce července letošního roku bude
uzavřena část ul. Čihadlo v úseku od křižovatky ul. Švédské,
Jungmannovy, Havlíčkovy po
výjezd na ul. Čihadlo u dětského dopravního hřiště. Komunikace bude uzavřena z důvodu rekonstrukce pro všechny
účastníky silničního provozu.

• Bílý kruh bezpečí nabízí odbornou pomoc obětem trestných
činů již 30 let. Pomoc můžeme
klientům v nouzi poskytnout
dvěma způsoby: osobně na po-

bočce na Palachově náměstí
1 v Olomouci,
telefon
pro
objednání 732
700 533, nebo
přes bezplatnou nonstop linku
116 006, která je určena obětem
kriminality a domácího násilí.
Nezapomínejme prosím, že na
řešení problémů nejsme nikdy
sami. Více o Bílém kruhu bezpečí
na www.bkb.cz a na www.domacinasili.cz.
• Provozní doba Městského úřadu je od června tato:
Pondělí 7–11.30, 12–17 hod.
Úterý* 7–11.30, 12–15 hod.
Středa 7–11.30, 12–17 hod.
Čtvrtek* 7–11.30, 12–15 hod.
Pátek** zavřeno
*V úterý a čtvrtek doporučujeme předchozí rezervaci nebo tel.
objednání. **V pátek je vstup do
budovy umožněn pouze na základě rezervace nebo tel. obj.

PLATBA ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Místní poplatek za komunální odpad je možné uhradit těmito
způsoby:
• hotově nebo platební kartou na pokladně MěÚ Litovel (pokladna je pouze na budově 2, dříve ZŠ pro slabozraké)
Úřední hodiny:
Po, St 7–11.30, 12–17 hod.
Út, Čt 7–11.30, 12–15 hod.
• bezhotovostně převodem na účet 19-3620811/0100
!!! Pro identifikaci bezhotovostní platby je nutné použít buď
variabilní symbol (VS) nebo avízo platby:
a) Variabilní symbol, pokud jej neznáte, vám sdělí pracovnice
pokladny telefonicky (585 153 121, 223) nebo e-mailem (poplatky@mestolitovel.cz). Pokud platíte za více osob, je nutné
uvést VS všech osob!
b) Pokud nechcete použít VS, stačí zaslat na e-mail poplatky@mestolitovel.cz avízo platby, kde uvedete, jaký druh poplatku, za které osoby a z jakého účtu
platíte. Jednoduchý formulář najdete na webových stránkách města
v sekci Místní poplatek
za komunální odpad.
Děkujeme Vám za
včasnou úhradu!

Informace k dopravní situaci v Litovli. Do poloviny července to ještě
musíme vydržet, pak nás čeká krásná jízda!
V Litovli probíhá od března
2021 II. etapa opravy průtahu
silnice II/449. Cílem je oprava
3 mostů, které byly v havarijním stavu a komunikace, která
již připomínala tankodrom.
Investice Olomouckého kraje je
cca 100 mil. Kč a města Litovle
cca 10 mil. Kč. Za tuto částku
budeme mít mosty rozšířené
pro budoucí cyklostezku, novou silnici včetně veřejného
osvětlení, optiky.. Buďme prosím za to rádi. Podařilo se nám
po počátečních komplikacích
sladit zájmy města se zájmy
kraje. Toto bylo výsledkem bezpočtu jednání. Rekonstrukce
této dopravní tepny však s se-

Stavební práce na ul. Dukelské

bou přináší velké komplikace
na našich místních komunikacích. I když je tranzitní doprava přes město odkloněna
a městskou i státní policií je
v rámci možností kontrolováno
dodržování zákazu, naše místní komunikace jsou enormně
zatíženy. Nejsou dimenzovány
na takovou dopravní intenzitu
a doprava zde někdy ve frekventovaných časech vázne. Všichni
se musíme obrnit trpělivostí
a ještě dva měsíce to vydržet.
Situace se bohužel v následujících 2 měsících ještě zhorší. Od
poloviny června bude uzavřena
křižovatka ul. Dukelské s ul.

Úprava komunikace na Pavlínce již probíhá
Kysuckou. Od tohoto termínu
bude průjezd Litovlí možný
buď jednosměrně přes historický Svatojánský most, kde je
průjezd omezen na 3,5 t, anebo
obousměrně přes ul. Pavlínka.
Komunikace na Pavlínce se
v této chvíli upravuje tak, aby
zvládla dopravní nápor. O tom,
že budeme muset dočasně vyřešit objízdnou trasu přes Pavlínku bylo rozhodnuto na konci
minulého roku, a to na základě
nových a pro město nečekaných
informací z Ol. kraje, který realizuje průtah městem.
V polovině července bude vše
již veselejší. Otevře se úsek

II/449 od křižovatky u BILLY
po křižovatku s ul. Kysuckou,
a vše se alespoň v centru města
vrátí do starých kolejí.
Bude následovat poslední etapa, tedy od křižovatky ul. Dukelská x ul. Palackého (pivovarská vlečka) po most u BILLY.
Tato uzavírka již nezatíží centrum města. Objížďka povede
po ul. Palackého a po ul. Příčné.
Celá akce by měla být ukončena
v prosinci letošního roku.
Vážení občané, buďme trpěliví,
za pár měsíců se nám naše trápení zúročí ve zkvalitnění našich cest. Děkujeme Vám za pochopení! vedení města Litovel
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Charita Litovel informuje

Nové byty v lokalitě Severní

Antigenní testování

I nadále probíhá antigenní testování v sídle Charity na ulici
Vítězné 1129. Testování veřejnosti je ZDARMA antigenními
testy každé úterý a čtvrtek od
14.00 do 17.00 hodin. Pro velký
zájem jsme přidali i dopolední
termín, a to každé úterý od 8.30
do 10.30 hodin. Rezervace se
přijímají na telefonním čísle 731
643 780 každý všední den od
8.00 do 12.00 hodin. O výsledku
provedeného testu bude vystaveno potvrzení.

Rekonstrukce prostor Charity

Vy, kteří se k nám chodíte testovat, jste si všimli našich aktuálních pracovních podmínek,
které nelze přehlédnout. Někteří
z Vás mají obavu, kam Vás vedeme, protože to zde momentálně vypadá jako ve sklepení.
Těší nás, že spousta z Vás, kteří
se u nás testujete pravidelně,
prožíváte rekonstrukci naší vysněné chodby s námi. A ještě
více nás těší, když se dozvíme,
že jste nás podpořili ve sbírce
v rámci projektu ČSOB pomáhá
regionům a nyní vidíte, že se na
rekonstrukci chodby díky Vám
usilovně pracuje.

Na 21. zasedání Zastupitelstva
města Litovel, konaném dne
28. ledna 2021, byl schválen záměr prodeje pozemků parc. č.
725/1, 725/13, 725/14 a 725/15
v lokalitě Litovel, ul. Severní, za účelem výstavby bytových domů o 4–5 nadzemních
podlažích včetně nezbytného
příslušenství o celkové ploše
4 486 m2.
Město Litovel obdrželo čtyři nabídky, které posoudil městský
architekt a poradní orgán Rady
města Litovel, kterým je Komise pro investice a výstavbu. Svá
doporučení předložili členům
Zastupitelstva města Litovel
(ZML). Usnesením ZML byla
jako vítěz vybrána společnost

FORblock s.r.o.
Tato společnost nabízí výstavbu bytového komplexu, v rámci kterého vzniknou moderně
a účelně řešené byty určené
k prodeji do osobního vlastnictví. Díky své vnitřní rozmanitosti nabídne výběr bytů všem
věkovým kategoriím od „singles“ přes mladé páry, rodiny
s dětmi až po seniory. Projekt
standardních bytů počítá s těmi
od nejmenších 1+kk až po byty
4+kk. Projekt bude realizován
po dobu cca třech let s ukončením v r. 2024.
Zveřejněné fotografie jsou ze
studie. Přilehlá komunikace
není součástí projektu.
red.
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Prodejna Adam, Žerotínova ul.
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Potraviny ve Slavětíně, Cholině,
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Haňovicích a v podnikové
prodejně ZD Haňovice.
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Muzeum již otevřeno! Co se dělo za zavřenými dveřmi?
Od 12. května je muzeum znovu zpřístupněno veřejnosti. Od
června až do září nás tak můžete navštívit od středy do neděle
mezi 9. a 17. hodinou.
Zajímá vás, jak jsme využili
dlouhý čas bez návštěvníků?
Možná jste zaregistrovali informace o dění v muzeu v předchozích číslech novin nebo na sociální síti. Pro ty, kterým všechny
zprávy o činnosti muzea utekly,
je zde krátká rekapitulace.
V lednu jsme instalovali současnou výstavu „Přírodní vlákna,
len, konopí a kopřiva“ a v únoru novou část expozice řemesel
– hodináře. V nedávné době
kolega Robert Najman seznámil čtenáře Litovelských novin
s výstupy bádání o litovelských
hodinářích. Malou ochutnávku
výstavy o hodinářství již něja-

kou dobu potkáváte ve vitríně
zlatnictví v ulici 1. máje. Do tématu hodin a hodinářství jsme
zapojili děti, které jsme vyzvali
k tvorbě hodin. Výtvarná soutěž
ukončená na konci května měla
velký ohlas i v rámci výuky na
základních školách. Zapojeným
dětem jsme připravili odměny
za účast a hravý program v muzeu na první červnovou sobotu.
Akci zhodnotíme v dalším čísle.
Radikální pohyb proběhl v expozici u řezníka, kde jsme na
přelomu února a března vyměnili podlahu a při té příležitosti
zkontrolovali stav vystavených
předmětů. Podle jiných muzeí,
která nás inspirovala k vypořádání se s dlouhodobým uzavřením podobnou cestou, jsme
připravili a v druhé půli března
zpřístupnili muzeum virtuálně na muzejním webu. V dub-

Nová expozice stoláře ošetřená proti dřevokazným škůdcům

STŘEDOVĚKÉ TVRZE

nu jsme spustili online družbu
s kolegy z partnerské Revúce.
V parku před muzeem jsme
před pár týdny umístili vitrínu, odkud si kolemjdoucí
mohou bezúplatně brát její
obsah, anebo naopak ji doplnit, a tím někomu udělat
radost. To všechno jsou viditelné změny.
Jako institucionální muzeum jsme v rámci sbírkotvorné činnosti a v souladu
se zákonem č. 122/2000 Sb.,
o ochraně sbírek muzejní
povahy, povinni o nabyté
předměty pečovat a snažit
se o jejich uchování pro
budoucí generace. Proto
v březnu a v dubnu proběhla v části nejstarší expozice
Litovelských řemesel doslova revitalizace sbírkových předmětů. Podařilo
se nám znovu preventivně
Kovaný ornament – foto vlevo ukazuje počáteční stav, foto vpravo po působení odrezovače
ošetřit proti dřevokazným

škůdcům expozici stolaře. Velký zásah si vyžádala také dílna kováře, kde mnohé kovové
předměty dostaly zabrat vlivem
nepříliš ideálních klimatických
podmínek ve výstavním sále. Často je nutné volit mezi tím nejlepším pro daný předmět, tedy jeho
uložením v depozitáři, kde je jeho
degradace výrazně zpomalena,
a naopak jeho vystavením pro potěchu návštěvníků. U některých
věcí jsme tak zvolili kompromis.
Vícečetné exponáty jsme rozdělili
na obě místa a expozice takříkajíc
provzdušnili. V rámci této čistky
se podařilo také vyřešit některé
dlouhodobé zápůjčky předmětů,
které nás vzhledem k povinnosti
vést evidenci předmětů uložených
v muzeu, delší dobu tížily.
Doufáme, že v následujícím čísle
novin budeme moci hledět vpřed
a zvát čtenáře na plánované akce.
V litovelském muzeu se již těšíme!
Iveta Vaňáková, Muzeum Litovel

Muzejní společnost Litovelska
Vás zve na výlet!
Termín: sobota 12. června, od 10 do cca 14 hodin
(sraz 9.45 hodin před vchodem do Arboreta Bílá Lhota)

Název: Středověké tvrze

Bílá Lhota, Červená Lhota, Řimice a Unčovice – spolupráce s Vlastivědnou
společností muzejní Olomouc – povede Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.
Doprava vlastními auty. Zájemci z řad členů MSL, kteří by se rádi účastnili, ale nemají
zajištěnu dopravu, kontaktujte předsedu MSL Roberta Najmana v Muzeu Litovel
nejpozději ve středu 9. června 2021 do 16 hodin.
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Ze společnosti
Odešli
13. 3.
25. 4.
26. 4.
30. 4.
5. 5.
8. 5.
12. 5.
15. 5.
16. 5.
18. 5.
18. 5.

Svatopluk Šmýd z Litovle (62 let)
Jaroslav Klíč z Litovle (85 let)
Miroslava Hanzlíková z Litovle (88 let)
Jaroslava Němečková z Litovle (92 let)
Josef Látal z Litovle (74 let)
František Němec z Myslechovic (89 let)
Josef Novák z Haňovic (82 let)
Lubomír Růžička z Mladče (67 let)
Marie Kreuzziegerová z Měrotína (69 let)
Anna Toroniová ze Slavětína (70 let)
Milada Stejskalová z Rozvadovic (77 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřební službou Hrandop.

Inzerce
Koupím staré pohlednice do r. 1945 i jiné
sběratelské věci.
Tel.: 608 420 808

POJIŠŤOVACÍ KANCELÁŘ
v ulici Masarykova 764/3 v Litovli
(vedle České spořitelny) je stále v provozu.
Otevírací doba:
pondělí a středa 8.30–12.00, 13.00–17.00
úterý a čtvrtek
8.30–12.00, 13.00–16.00
pátek		
8.30–12.00
Po dohodě i mimo uvedený čas na tel.:
603 748 263 Lenka Hlavinková
604 996 923 Marie Hlavinková
721 718 724 Martin Hlavinka
Kontakt možný i přes Facebook na stránce:
https://www.facebook.com/Generali
CeskaMasarykovaLitovel
Nabízíme Vám:
. životní a úrazové pojištění
. pojištění majetku – bydlení, domácnost
. cestovní pojištění
. pojištění motorových vozidel
. pojištění odpovědnosti
. doplňkové penzijní spoření
. pojištění podnikatelů
. kvalitní servis
Pojištění můžeme uzavřít i na dálku (distančně), nemusíte tak chodit do kanceláře
osobně.

Výstava Přírodní vlákna IV: Zpracování lýkových
vláken
V předchozích číslech jsme v rámci
současné výstavy představili nejdříve
konopí seté, kopřivu dvoudomou,
a nakonec len přadný. Všechny tři
rostliny mají obdobnou strukturu
stonku, odkud se získávají lýková
vlákna. Proto postup textilního zpracování lnu, konopí a kopřivy stojí
na stejných základech. Jejich využití
k výrobě textilií je známo od nepaměti
a postupem času se technika zdokonalovala a zjednodušovala. Kolegové
v Centru tradičních technologií
v Příboře se věnují nejstarším primitivním i mladším, dnes již archaickým, metodám zpracování
rostlinných vláken. V rámci svých
experimentů zakusili, jak je textilní
zpracování rostlin časově náročné.
Při svém výzkumu kopřivy si vyzkoušeli celý proces od sklizně po
ušití košile. Trvalo to téměř dva roky.
Prvním krokem po sklizni je odmočení pazdeří stonků od lýka, kterého
lze dosáhnout buď přímým máčením
ve vodní lázni nebo přirozeným rosením, tedy ponecháním na poli po
dobu několika týdnů. Během té doby
je však nutno hromádky stonků obracet, aby nedošlo k zapaření a plesnivění. V případě máčení je proces
o něco kratší.
Poté je třeba stonky opět vysušit. Dříve pěstitelé svazky k sušení sváželi do venkovských zařízení
k tomu určených, tzv. pazderen. Tyto budovy byly rozděleny na síň, kam byly snopy
složené před sušením nebo kde byl len zbavován semen, a sušárnu, která byla vybavena
pecí zahloubenou v jámě. Snopky se kladly
nad ní na patro z dřevěného roštu. Kvůli
nebezpečí požáru stávaly pazderny dále od
ostatních obydlí. Přirozenou metodou je
možné snopy vysušit i na slunci a poté na
suché půdě.
V další fázi je nutné uvolnit vlákna od
pazdeří mechanicky. Stonky se lámou na tzv.
trdlici neboli lamačce, jednoduchém dřevěném nástroji. K velkoobjemovému drcení
pazdeří dříve docházelo pomocí válců v tzv.
tírnách.
Následuje vochlování. Opakovaným protahováním vochlí (kartáčem s hřeby), jinak
česáním, se vlákenné svazky zbaví pazdeří,
zjemní a oddělí se krátká a křehká vlákna.

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

Zpracovaný len

Foto nahoře: nástroje ke zpracování vláken,
foto dole: kolovrat a motovidlo

Delší jemná vlákna zbavená pazdeří jsou
určená ke spředení kvalitní příze, využívané
na tkaní textilních pláten. Z krátkých vláken
se zbytky pazdeří se spřádá méně kvalitní
příze určená na tkaní pytloviny nebo jiné
užitkové tkaniny.
Samotnému předení předchází příprava vláken do tzv. krucků, které si přadlena před
navinutím na kužel kolovratu vytlouká palicí, čechrá a vytřásá. Obecně platí, že čím
je příprava svědomitější, tím kvalitnější je
příze. Vlákna se tak během předení neuzlují
apod. Hotová příze je stáčena na motovidlo,
čímž se počítá délka příze. Hotová příze se
namotává na cívky a předává tkalci. Prodej
cívek s přízí byl zejména v horských a podhorských oblastech podstatným zdrojem
obživy.
K výstavě Přírodní vlákna plánujeme realizovat doprovodné programy, jejich součástí budou ukázky zpracování lnu, konopí
a kopřivy. Těšit se na ně
můžete, jakmile situace dovolí pořádání početnějších akcí. Vše včas
upřesníme na www.muzeumlitovel.cz nebo na muzejním Facebooku. Zatím
je Vám výstava k dispozici
v rámci individuálních
a rodinných vstupů. K vidění bude v muzeu do 30. 9.
Iveta Vaňáková,
Muzeum Litovel
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S litovelským Infocentrem se nudit rozhodně nebudete!
Dubnová výzva 10 000 kroků zná své
vítěze
Cílem akce, kterou vyhlásilo Partnerství
pro městskou mobilitu z.s., bylo vrátit
chůzi do našich životů, neboť tento nejpřirozenější pohyb prospívá nejen našemu tělu, ale i mysli. Přihlášení dospělí se
mohli účastnit samostatně nebo v týmu
a nachozené nebo naběhané kilometry
byly následně bodově ohodnoceny. V pátek 30. dubna tato výzva skončila. Aktivně
se do ní zapojilo 3 773 lidí a celkem společně ušli 812 888 km.
Město Litovel zde soutěžilo v kategorii
měst, kde se nakonec umístilo se svými
29 soutěžícími na nádherném 5. místě.
Přihlášení účastníci registrovaní pod městem Litovel (v rámci ORP Litovel) měli
možnost získat za první tři místa odměnu,
kterou byly disky na discgolf.
Výherci se stali (s počtem nachozených kilometrů):
1. Josef Planička – 547,18 km
2. Petr Kaštil – 591,23 km
3. Dagmar Parmová – 861,60 km
Blahopřejeme!!!
Odměna výhercům byla zástupci města
Litovel předána 5. května v Turistickém
informačním centru Litovel.
Všem, kteří se do této výzvy přihlásili, děkujeme za účast a již nyní se všichni můžete těšit na podzimní kolo!
Trochu statistiky na závěr:
Akce se aktivně zúčastnilo 3 773 osob,
z toho 72 % žen a 28 % mužů.
Průměrnému účastníkovi bylo kolem čtyřicítky, měřil 170 cm a vážil něco mezi
70–80 kg. Denně nachodil okolo pěti kilometrů.
Největší počet nachozených kilometrů
jednoho účastníka za měsíc bylo 1 400 km,
což je v průměru 47 km denně.
Nejtěžší účastník vážil 182 kg, největší měřil 205 cm, nejstaršímu bylo 86 let a 40 %
z účastníků má charakterově spíše sedavé
zaměstnání.

Pěší výlet

Turistické informační
centrum Litovel připravilo na 20. června
v řadě již pátý pěší výlet, který Vám tentokrát představí Přírodní
rezervaci Průchodnice,
nacházející se východně od obce Ludmírov. Sraz účastníků je
v 8.20 hodin na náhradním autobusovém
nádraží na ul. Příčné
(u Billy), stanoviště
číslo 7, odjezd v 8.32
hodin směr Ludmírov.
Čeká nás nenáročná asi
3,5km procházka kolem jeskyně Průchodnice a Ondráškova
mlýna do Vojtěchova,
kde nebude chybět
posezení v místním
Hostinci U Posledního Mohykána. Nazpět
do Litovle pojedeme
opět autobusem z přibližně 2 km vzdálené
zastávky ve 12.24 hod.
Každý účastník si hradí
dopravu. Doporučujeme přihlásit se předem
v Infocentru. V případě nepřízně počasí
lze domluvit přesun výletu na jiný termín.

Zahrajte si discgolf

Pěkné počasí láká k pobytu venku. Přímo
v centru Litovle, ve Smetanových sadech,
si můžete zahrát v poslední době velmi
oblíbený discgolf. Řešíte, že nemáte disk?
Nevadí! Můžete si jej zapůjčit v TIC Litovel na nám. Př. Otakara. Cena za půjčení
je 20 Kč/ks/den, vratná kauce: 300 Kč/ks.
Disk je nutné vrátit nejpozději do 17 hod.
následujícího dne (období říjen–květen do
17. hod. následujícího
pracovního dne). Po
vrácení disku bude
vrácena kauce.
Hráč je povinen se
před každým hodem
přesvědčit, že v dosahu disku není žádná
osoba ani zvíře, které
by mohl zasáhnout.
Hráč plně odpovídá
za každý svůj odhozený disk!
Otevírací doba Turistického informačního centra Litovel je
v červnu:
po–pá 9–17 hodin,
sobota 9–15 hodin,
neděle 9–13 hodin.
Otevírací doba TIC

Litovel v červenci a srpnu bude od pondělí
do neděle od 9 do 17 hodin.
Těšíme se na Vás při našich akcích!
TIC Litovel
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Stalo se v Litovli
• 240 let
Rok 1781 přinesl dva nejvýznamnější patenty
císaře Josefa II. Patent o zrušení nevolnictví nařídil, že se každý poddaný může svobodně ženit,
vrchnosti to pouze ohlásí. Každý se může odstěhovat z panství, nesmí se tím však vyhýbat vojenské službě. Bez povolení je možno učit se řemeslům, umění, jít studovat do škol. Poddaní nejsou
povinni vykonávat zdarma dvorské služby. Ostatní roboty, naturální i peněžité daně zůstanou
v původním rozsahu, nesmějí se však zvyšovati
ani měniti.
Téhož roku vydaný Toleranční patent vyhlásil občanskou rovnoprávnost nekatolíků a částečnou
svobodu bohoslužeb.
• 140 let
JAN SLÁMA se narodil 24. června 1891 v Litovli,
kde maturoval r. 1908 na reálce a stal se úředníkem, potom majitelem trafiky a hlavního skladu
tabáku na náměstí. Byl dobrý klavírista, skladbu
studoval u O. Bradáče. Složil řadu písniček i skladeb k sokolským cvičením a scénám. Dirigoval
místní pěvecké sbory i orchestrální soubory, byl
místostarostou sokolské jednoty, předsedou divadelního odboru, knihovní rady, místopředsedou odboru Matice školské, pokladníkem Okresní
péče o mládež. Pro protiněmecké smýšlení zatčen 24. dubna 1941 se svou sestrou Marií Smetanovou, vězněn v Olomouci, Brně a Osvětimi,
kde vysílením zemřel 25. listopadu 1941.
• 110 let
Dne 2. 6. 1911 získal v Litovli koncesi na živnost
knihkupeckou, obchod hudebninami a uměleckými předměty Vojislav Kunc, rodák z Mladé
Vožice. Hlavním prodejním artiklem bylo papírnictví, zejména školní potřeby. Byl to už třetí
knihkupec, když pomineme dřívější živnostníky,
kde prodej knih a rodinných kalendářů byl jenom
doplňkem koloniálu. První koncesi pro specializovaný prodej knih získal pro svou litovelskou
filiálku knihkupec z Uherského Hradiště Josef
A. Prokeš 9. 1. 1903, ale teprve v září 1904 otevřel prodejnu na náměstí, kde je dnes firma
Smékal RaK. Dlouho zde nevydržel, z Hradiště do
Litovle to je přece jen daleko a vést obě prodejny
nebylo snadné. Už po roce koupil jeho obchod
Jaroslav Hončík, který nabízel i půjčování knih.
Kunc převzal Hončíkovo knihkupectví, které pak
zůstalo na původním místě do roku 1930, kdy
se přestěhovalo na dnešní místo na náměstí.
Knihkupectví Vojislava Kunce bylo pro Litoveláky
pojmem na mnoho desítiletí.
• 100 let
Od června 1921 bylo po vzoru sousedních států
zavedeno počítání času na 24 hodiny denně.
Uplatnilo se zejména na železnici a na poštách,
lidé zůstali věrni starému zvyku počítat odpoledne znovu od jedné.
Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
V pondělí 19. dubna se členové Samosprávy
rozloučili se zakládajícím členem a dlouholetým předsedou Seniorklubu v Litovli
PhDr. Jožkou Hubáčkem. Pandemická opatření se spolu s deštěm podepsaly na počtu
návštěvníků hřbitova. Odkaz jeho činnosti
bude trvalý nejen pro seniory, ale pro celou
Litovel.
Situace nám zatím nedovoluje provozovat
žádnou činnost. Sledujeme televizi, rozhlas
a tisk a čekáme na rozvolnění.
Naši sportovci se zatím připravují na sportovní hry. Krajské sportovní hry v Olomouci proběhnou 18. srpna, v Litovli 26. srpna
a v Zábřehu 10. září. Krajská rada seniorů
Olomouckého kraje nabízí v měsíčníku Moravský senior zahraniční zájezdy pro seniory. Naše místopředsedkyně Seniorklubu
paní Jaroslava Köhlerová organizuje pobyt

Z Hanácké ambasádê
Haló, haló! Ô nás dobry!
Jedemê dál! Hanácká ambasáda a Hanácká mozêka v tém čase rozvolněni – máme
svuj tradični termin a néni potřeba to rozvádět, jak smê nedočkavi. Ledi mili, Hanáci
nehanáci, přiznivci naši, Litoveláci a z okoló – dêť vite sami dobře, kerá bije, dêž Vám
toto mužô ohláset. Každém rokem v březnô,
v červnô a v zářó držimê se podlivá zvêku
a tradic přêvitat jaro, letni čas ê podzêmek
a poslóchéte, dêť mê ož to s Vama dělámê
letos dvacátym rokem!
Nô to je véroči – sakra milión... jak se ô nás
řiká.
Smê tôze rádi, že se daři ôspořádat po té
době, od loňskyho záři, náš program Přendite si splknót; s poděkovánim a starym
zvêkem ohlásêt to takê v Litovelskéch novinách. Máme trvale, ale přê tech mezerách
o to vic chôti a potřebê se zetkávat navzá-

v Sezimově Ústí v době od 28. května do
2. června, odjezd z Litovle.
Máme plno nápadů na zájezdy, výšlapy
a cyklovýlety. Sledujte nabídky v naší vývěsní skříňce a hlášení rozhlasem. Přejeme
všem pevné zdraví, dobrou náladu a těšíme
se na společná setkání.
mf

Dobři lêdi s nama
jem, dež je nám to vzácňéši a miléši. Po tolêka letech, to se vi, vzpominámê takê tech
našéch počátku ê učastniku s nama, né jenom s pěveckym sborem Kantika, ale s našó
miló a provázejici nás Hanáckó mozêkó. Co
zájezdu a vêstópeni po okoló máme takê za
ten čas za sebó...
Zestárlê smê aji omládlê, řikám to a plati
to doslova. A jak se čase měnijó, držimê se
svyho, teho, co pro nás plati veskrze a doma
napořáď. Naša rodná Haná si to zaslóži a mê
přê tém nechcemê stát bokem.
Ve mili naši, co to čtete a znáte nás, vite, že
mně osobně to srdce rozbóchá, dêť bech
muhl mlovit o tém dlóho, nále – lepši bôde,
dêž si to poznačite a zetkámê se v ten čtvrtek sednáctyho na našém Městskym klubo
od 18. hodinê.
Mám tô česť Vás pozvat, z pověřeni pořadatelu a učinkujicich. Váš atašé Zdenek Brané

Vyhlašujeme letní fotosoutěž
na téma:

VÁŠ NEJLEPŠÍ LETNÍ ÚLOVEK
Soutěž bude probíhat v období od 1. června do 1. září.
Fotografie nebo jen Vaše povídání nám prosím
zasílejte na e-mail: litovelskenoviny@mestolitovel.cz.
Výherci budou zveřejněni v říjnovém vydání.
Těšit se můžete na krásné ceny!
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Knihy na červen
Aleš Palán: Nevidím ani
tmu: Rozhovory o naději
Další kniha Aleše Palána
plná rozhovorů se zajímavými lidmi.
Málokdo projde životem bez
šrámů. Na někoho je toho ale
naloženo tolik, že si říkáme,
jak to jen může unést? S šesti
ženami, které si v životě vytáhly černého Petra,
hovořil známý publicista Aleš Palán. Jsou to
rozhovory o těch nejtěžších věcech, které mohou člověka potkat, přitom ale nejsou o bolesti
a zklamání. Jsou o síle, která se rodí až v průběhu boje, a o naději, která je pevná tehdy, pokud
je zkoušená. A zkoušek ty ženy zažívají celou
řadu…
Kristina Höschlová: Lékařem mezi pouští a minami
Osobní svědectví lékařky
bez hranic.
Tam, kde se beznaděj střetává s vnitřní radostí. Svědectví lékařky ve válečných
zónách.
Tato kniha je o odvaze žít.

novinky v litovelské knihovně
Kristina Höschlová v ní podává neuvěřitelná svědectví z válečných zón v Afghánistánu,
Kurdistánu a Jemenu, kde pracovala jako lékařanesteziolog. Popisuje skutečné příběhy místních lidí, své zážitky i svět emočních kontrastů,
v němž se krutost mísí se srdečností, krvelačnost se štědrostí a beznaděj s vnitřní radostí.
Alena Mornštajnová: Listopád
Zeptali jste se někdy sami
sebe, jaký by asi byl váš život,
kdyby to v listopadu 1989 dopadlo všechno úplně jinak?
Jaké by asi byly naše osudy,
kdyby komunismus neskončil
a my bychom zůstali za železnou oponou oddělující nás od
světa i jeden od druhého?
Jedna z nejúspěšnějších českých spisovatelek
Alena Mornštajnová opět překvapuje; její nový
román je dramatickým příběhem obyčejné rodiny, kterou velké dějiny během jedné listopadové noci rozdělí a postaví proti sobě.
Dobrodružství v muminím údolí – podle knihy
Tove Janssonové
Legendární svět muminů podnítí každou

fantazii. V nádherném
muminím údolí se odehrávají ta nejúžasnější
dobrodružství. Muminek se svou rodinou
a kamarády Šňupálkem,
malou Miou, slečnou
Ferkou a Čenichem se
v nich setkávají s hatifnaty, chytí dráčka, nečekaně se stěhují do
nového domu, seznámí se s divadlem a potkají tajemnou Moranu.
Anna Ruhe: Voňavá lékárna
Vila Evie je prodchnutá
zvláštními vůněmi, které
ale odnikud nevycházejí. Je
to součást určitého kouzla starých domů? Nebo
je někde v domě ukrytá
místnost, která čeká na objevení? Lucie se do vily nedávno přistěhovala, a spolu se svým bratrem
Benem a sousedem Matsem se vydává voňavé kouzlo vily Evie objevit.
Těšíme se na Vás v litovelské knihovně!

os

To só mně ale záhade!
Řekl bech, že ste se s tém take jož mockrát
setkale ve svym ževotě. Najednó se stane
neco, co be se za normálnich okolnosti stat
vubec nemělo a ve na to čočite, jak žaba
z keške. Třeba ste jož před letama oplakale nejakyho svyho známyho, keré udajně
omřel, a protože ste na pohřbo nebele, brale ste to za bernó minco. A najednó – dete
po renko a ten známé protivá vám. Co ste
odělale? Napřeď ste se lekle jak sviňa a potom ste se začle ojišťovat, že vidite dobře.
A ten známé se k vám hlási. Tož japak je
to možny? Deť měl bet mrtvé! No – řiká
se, že dež je nekdo pohřbené předčasně,
že bode dlóho žet. Tož mo to bodem přát.
Mně se takovy záhade dějó prakticke furt.
Jednó sem si nechal v čestirně vepocovat
kabát. Odevzdal sem ho a léstek od něho
sem si dal do své peněženke. Mám tam tře
přihrádke, takže papirek skončel v té třeti,
nézadňéši. Po štrnásti dnich sem šupal do
čestirne, že si ho vezdvihno. Slošně sem pozdravil a požádal o kabát. „Máte lésteček?“
povidá ta pani, kerá mně ho měla vedat.
„Jasny“, odtošel sem a vetahl peněženko.
Po paměti hrábno do té třeti přihrádke a co
meslite? Nic. Papirek tam nebel. Poprosel
sem pani o trpělevosť a začal se přehrabovat ve šrajtofle. Kromě teho, že sem mosel
všecko vesepat na pult a pani tak prozradit, že mám kromě občanke, řidičáko
a kartičke pojištěnca eště aji jakóse kreditko, o keré sem skoro ani nevěděl, a pak

eště kartičko z videopučovně, kerá
o nás jož asi tak dvacet let néni,
pár drobnéch zamišenéch z bodama z Alberta a asi sedm set koron
ve dvóch papirovéch bankovkách,
tož eště vepadl jakése paragón od
méch novéch botku, kery sem kopoval hneď po sametové revoluce
a jož je, meslim, nevereklamojo.
A ináč nic. Papirek od kabuša tam
nebel. Řekl sem nahlas, že so asi
blázen a pani se smála, jako že to
bode pravda. Kabát mně nakonec dala, že
mě znala, ale já sem bel jak pitomé. Přece dež jednó dám neco do třeti přihrádke
v peněžence, tož to tam mosi bet, tak často
přece do ni nelezo, abech ho ztratil. Doma
sem si to znovo ovědomil a pro jistoto sem
jo vesepal eště jednó. No fakt nic. Tak asi
ten blázen doopravde so. Drohé deň dopoledne do do samoške kópit si cose k piti.
O pokladne otevřo šrajtoflo – a prvni, co
vepadlo, bel papirek od čestirne. „Tož tém
o nás nezaplatite,“ povidá ocolená pokladni. Čoměl sem jak tele na novy vrata. Měl
sem choť ji to všecko povekládat, ale samohebné pás se zasé pohl a za mnó platil dalši
zákaznik, tak sem si to nechal pro sebe. Ale
chetré sem z teho nebel. A minolé tédeň zas
dalši záhada. Vzal sem kolo, moteko a jel
na zehrádko, keró mám v kolonii o Morave.
Přejedo, kolo opřo o zábradli a do kopat.
Kopo asi hodino a najednó – po té hodině!

– slešim: „Puffff!!!“ Rana jak ze vzduchovke a moje zadni kolo na bicyklo je prázdny.
Zničehožnic! Hodino kolo stoji v klido a pak
bóchne, aniž be se ho nekdo dotkl, šak sem
tam bel sám! Dom sem mosel pěškobusem
s motekó na hřbetě. Kolo sem vedl vedle
sebe. Snažel sem si to vesvětlet, ale nic logickyho mě fakt nenapadlo. Snaď jenom to,
že doša mosela bet jož načatá dřiv a ešle se
třeba zeměkóla najednó pohla nejak rychléš...? Pámbu vi. Fakt je ten, že dež sem
si pak doma kolo spravoval, zjistil sem, že
plášť néni z nénovjéšich – šak měl jož deset
let. Ve zběrnym dvoře mně ho ani nechtěle
vzit, protože pré na něm néni žádná guma
a plátno se dává do kontejnéra s textilem.
O tem, co mně ževot chestá za překvapeni,
bech mohl psat eště dlóho, ale te novine be
mosele mět stránek jak Ottuv slovnik naočné, tož zas nekde indová o nečem inym.
Petr Linduška
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„Prioritou je, aby knihovna sloužila všem, kteří si bez knih nedovedou
svůj život představit,“ říká nová vedoucí litovelské knihovny.

V

březnu se novou vedoucí
litovelské knihovny stala
paní Olga Sieglová, kterou znají
zejména děti z jejich oddělení.
O jejích knihovnických začátcích, vztahu ke knize i výhledu
do budoucna si můžete přečíst
v následujícím milém rozhovoru.
LN: Oli, můžeš se, prosím, představit našim čtenářům?
OS: Už jsem ve věku, kdy ho
taktně opomenu zmínit. Kdysi
v dávných dobách jsem vystudovala Gymnázium v Uničově,
kde také dodnes žiji. Knihovnická studia jsem si dodělávala
v Opavě už při práci a rodině,
což nebylo úplně jednoduché
skloubit, ale povedlo se. Mám
již dvě dospělé děti, které vylétly z hnízda, manžela a psa Edu.
Považuji za štěstí, že bydlím
v rodinném domě, protože se tak
mohu věnovat zahradě, což je
můj koníček. Dále samozřejmě
četba a troška toho cestování. Jinak v litovelské knihovně pracuji
od roku 1987, což je na jedno zaměstnání hóóódně dlouhá doba.
My jsme vůbec raritní kolektiv,
protože všechny (kolegyně) spolu pracujeme již přes 30 let. To
už je velmi slušné „manželství“.
LN: Proč ses rozhodla věnovat se
v životě právě knihovnické práci? Co Tě na ní lákalo?
OS: Já jsem původně vůbec
nechtěla být knihovnice, měla
jsem jako každá dívka v určitém věku úplně jiné představy
o svém povolání, jedna ta představa byla, že budu letuškou. ☺
Ke knihovnické práci mě přivedla náhoda v podobě inzerátu. Bylo mi necelých 21 let, když
moje máma ten inzerát objevila v novinách, a tak jsme spolu
nasedly na autobus a objevily se

v knihovně. Tehdy už tu byla
pověřenou vedoucí Lenka
Fišrová. Ta se rozhodla, že to
s tou rozčepýřenou holkou
v červeném kabátě zkusí. A vydržely jsme spolu téměř 34 let –
zmařil to až její letošní odchod
do důchodu. Nastoupila jsem
do oddělení pro dospělé čtenáře. Byly jsme mladý kolektiv
a pasovalo nám to spolu. Práce
na dospělém oddělení mě bavila – hlavně ten neustálý přísun
nových knih a také poznávání
nových lidí.
LN: Očekávání je jedna věc. Realita je třeba někdy úplně jiná…
Bylo to i v případě knihovnické
práce? Myslela sis na začátku
své kariéry, že si budeš jen číst
a skutečnost byla vlastně úplně
o něčem jiném?
OS: Realita a očekávání jsou
opravdu dvě hodně rozdílné věci.
A je jedno, v jakém je to poměru.
Někdy realita hodně pokulhává
za očekáváním a někdy naopak
očekávání v mnohém předčí.
Měla jsem naivní představy –
ta nejlogičtější byla, že si určitě
budu moct číst v pracovní době
a že se budu asi trošku nudit. ☺
To samozřejmě nebylo možné
při tom množství čtenářů i knih,
které se tenkrát kupovaly. Nebyly počítače, veškerá statistika se
dělala manuálně s kalkulačkou
v ruce. Chodilo hodně tříd na
besedy a úvodní lekce, knihovna
byla neustále plná lidí. Bylo to
hektické, ale i vzrušující a práce
mě bavila. Takže realita předčila
má očekávání a tím pádem jsem
u knihovnictví už zůstala.
LN: Jakou roli hraje kniha ve
Tvém životě? Jaké žánry máš nejraději?
OS: Jsem čtenář od dětství, kni-

hy mne provází celý život. Měla
jsem příklad ve svých rodičích,
hlavně táta byl a je velký čtenář doposud. Když jsem byla
malá, milovala jsem verneovky a dobrodružné knihy třeba
i s trochou romantiky. Ale dívčí románky jsem nikdy nečetla
a nemám červenou knihovnu
ráda dodnes. Dříve jsem hodně
četla historické romány, ty se
přetavily dnes spíše v romány
válečné. Mám hodně ráda příběhy psychologické i sociální,
ale takových, které stojí za přečtení je jak šafránu, takže jsem
prostě klasický detektivkář, těch
vychází stále víc než dost.
LN: Co zrovna čteš? Pozoruješ
někdy, že čtenářům v knihovně třeba nevědomky podsouváš
žánr, který Ty máš ráda?
OS: Dočetla jsem knihu od
Khaleda Hosseiniho „A hory
odpověděly“, což je jeden z těch
příběhů, které Vás chytnou za
srdce. Je to životní cesta dvou
sourozenců, kteří byli v dětství
od sebe násilně odděleni a Vy
jste napnuti, zda se ještě někdy
spolu setkají. To se odehrává
na pozadí téměř šedesátileté
děsivé afghánské historie. Už
jsem kdysi četla od tohoto autora „Lovce draků“, kdo má rád
tenhle typ knih, tak vřele doporučuji. Teď si zase „odpočinu“
u nějaké dobré detektivky.
A jestli čtenářům podsouvám
knihy? Určitě ano. ☺ Když se
stane, že supluji na oddělení
pro dospělé, tak se přistihnu,
že doporučuji to, co se mi líbilo
a pěkně četlo. Ale to snad někteří čtenáři od nás i očekávají.
LN: V litovelské knihovně jsi
působila v oddělení pro děti. Co
Tě na této práci bavilo? Děti dle

mého názoru čtou čím dál méně,
nerozumí textu, nepamatují si,
o čem četly, v dnešní době spíše
vládnou moderní technologie
a kniha je odsouvána do pozadí… Jak to vidíš Ty?
OS: Na dětském oddělení jsem
začala pracovat po druhé mateřské dovolené. Bylo to úplně
jiné než na oddělení pro dospělé čtenáře. Knihy se půjčují stejným způsobem, ale musela jsem
změnit přístup. Měla jsem sama
doma už dvě malé děti, takže to
nebyl problém.
Mírný úbytek dětských čtenářů
už probíhá pár let. Teď mám
obavy, co s tím udělala celá krize kolem koronaviru. Pracovala
jsem na oddělení pro děti více
než 20 let a musím říct, že v posledních minimálně 10 letech se
mi děti zdají rok od roku stále
více roztěkané a nesoustředěné.
Vliv neustále novějších technologií nelze popřít.
A kde je chyba? Kdo ví. Bude to
od každého něco – jiný způsob
učení ve školách, množství vedlejších projektů, které jsou na
učitele i ředitele škol nakládány.
V mnohých rodinách se dnes
vychovává úplně jinak. Jsou
rodiny, kde není na děti moc
času a na druhé straně v jiných
rodinách se zase vše podřizuje
diktátu dětí. Snad mne za to někdo neukamenuje, ale to je můj
názor. Jako bychom nemohli
nalézt jakousi střídmou střední
cestu my dospělí, a to se přenáší
samozřejmě na děti. V mnohých rodinách se vůbec nečte,
není na to čas. Nelze upřít vliv
sociálních sítí i jejich specifického jazyka. Mnohé děti si raději obsah knihy stáhnou někde
z internetu.
Ale my to nevzdáváme, moc
rádi se školami spolupracujeme
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a spolu zároveň se snažíme děti
ve čtení podporovat i formou
různých besed a akcí. Teď v nejbližších dnech nás čeká pasování prvňáčků na čtenáře, což je
jedna z nejhezčích akcí roku.
LN: Jaké knihy u dětí vedou? Jsou
třeba nějaké stálice nebo dětská
literatura podléhá také trendům?
OS: Spoustu let jsou žánrem
číslo jedna na dětském oddělení knihy fantasy. Vliv příběhů
o Harry Potterovi prostě nelze
popřít. Právě tyto knihy jsou
jednou ze stálic na poli čtenářství nejen pro děti. Fantasy
příběhů je celá řada, stále jich
přibývá a děti je mají rády. Stále se čtou dobrodružné knihy
a také veselé a vtipné příběhy,
například knihy o malém poseroutkovi, kterých je už patnáct
dílů, což stále ještě není konec.
Momentálně jsou v kurzu hodně komiksy, snad proto, že se
čtou dobře, rychle a není tam
moc textu. Krásná je řada o Malém princi. Pro nejmenší děti
jsou to „okýnkové“ knížky, pod
okýnkem se vždy skrývá nějaké
to tajemství. Trochu na ústupu
jsou knihy Walta Disneyho, které kdysi válcovaly s přehledem
ostatní obrázkové knížky. Stále
oblíbené jsou příběhy o zvířátkách, které mají i jakýsi výchovný podtext.
LN: V březnu jsi se stala vedoucí
litovelské knihovny. Jaké byly Tvé
první pocity? A jaké jsou pocity
teď, když už jsi přes dva měsíce ve
funkci? Co vše je pro Tebe nové?
Co jsi třeba nečekala, že budeš
muset řešit?
OS: Pocity byly hodně různorodé. Na jednu stranu jsem si říkala, že je to změna a hlavně výzva.
Na druhé straně byly i obavy,
a to v podstatě ze stejných věcí,
na které jsem se těšila. Měla

jsem strach, že zkrátka něco
„zvorám“. ☺ Trošku respekt
mám z nových věcí, které se stále učím, z odpovědnosti za celý
chod knihovny a nejen jí, patří
tam i našich 11 poboček, ale
pak se uklidňuji tím, že opravdu
nejde o život. Naštěstí i kolegyně a kolegové na našem úřadě
mají pochopení pro „nováčky“.
Sama jsem se už v posledních letech zabývala myšlenkou, že na
dětském oddělení by to chtělo
změnu a mladou krev, což se vyplnilo v podobě nové kolegyňky
Jany. Není úplně jednoduché
zvolit správný přístup ke kolegyním, se kterými jsem tolik let
„plula“ na stejné lodi. Když jsem
doma manželovi řekla, že mám
problém s „velením“, tak se hodně dlouho smál a podotkl, že
toho si teda za tolik let manželství nevšiml. Věřím, že to společně zvládneme. V knihovně
je důležitá spolupráce na všech

odděleních a kolegyně Lenka,
Mirka a Jana jsou profesionálky každým coulem. Ty dobré
pocity stále převládají, i když
chodím domů více unavená
a v hlavě mám spoustu věcí, ale
na to mě Lenka Fišrová upozorňovala – jojo, měla pravdu.
LN: Kam bys chtěla litovelskou
knihovnu posunout? Mohou se
čtenáři těšit na nějaké novinky?
Vím, že se v této době těžko něco
plánuje a slibuje, ale i tak…
OS: Posunout snad ani ne. To
ale neznamená, že jsem uzavřená novinkám, to vůbec ne.
Třeba teď máme krásnou novou
biblioschránku, což považuji za
dobrou novou službu pro naše
čtenáře. Já bych si moc přála,
aby knihovna fungovala jako
doposud, aby lidi stále bavilo číst
a chodili k nám rádi. Z mnohých
knihoven se dnes snaží někteří
udělat jakási komunitní centra,

ale to v našich prostorách a podmínkách ani není možné. Přiznám se, že toho nejsem velkým
zastáncem. Teprve nyní zjišťujeme, co s námi provedl ten
mimořádně špatný celý rok, co
máme za sebou. Takže já si přeji,
aby se vše vrátilo aspoň do těch
kolejí, ve kterých jsme fungovali
před více než rokem. Čtenáři se
mohou těšit na stálý příliv nových knih, které je snad potěší.
Doufám, že budeme moci již
brzy zprovoznit i ostatní služby.
Takže nemám zatím žádné velké plány, naší prioritou je, aby
knihovna byla stále knihovnou
a sloužila všem, kteří si bez knih
nedovedou svůj život představit
a je jedno zda jich za rok přečtou
pět či padesát.
LN: Děkujeme za rozhovor, Oli,
a přejeme hodně štěstí v nové
funkci a hlavně hodně čtenářů!
OS: Já taky moc děkuji!
red.

Buďte v obraze! Možností je hodně...
➢ Aplikace Litovel v mobilu
Jelikož má v současné době skoro každý mobilní telefon, tak se
díky této aplikaci můžete snadno
a rychle dozvědět o všech novinkách, které se v Litovli dějí. Budete
mít přístup k aktualitám z města,
informacím z Městského klubu
o pořádaných akcích nebo veškerým kontaktům na vedení města
či jednotlivé odbory úřadu. Jdete
po městě a vidíte např. nefunkční veřejné osvětlení? Pomocí této
aplikace – hlášení závad, můžete
poruchu snadno nahlásit. Jak?
Stačí dané místo vyfotit, určit, kde

se porucha nachází, vyplnit své
kontaktní údaje a požadavek na
odstranění odeslat. Na webu města pak můžete sledovat průběh
zpracování až po konečné vyřešení. Mobilní aplikaci si můžete do
svého zařízení stáhnout pomocí
QR kódu, který najdete na hlavní
straně webu města v dolní části.
➢ Zasílání novinek na e-mail
Jestli chcete novinky dostávat na
Váš e-mail, není nic jednoduššího, než si zvolit jejich zasílání. Na
hlavní straně webu města je ve
spodní části stránky odkaz Novin-

ky na e-mail, nastavení
zasílání. Tam si zvolíte,
z které oblasti chcete
novinky nechat zasílat –
např. jestli z celého webu nebo jen
určité sekce (zastupitelstvo města,
městská policie, Litovel v médiích
ad.), dále si můžete zvolit i zdroj
nebo typ oznámení. Pak už jen napíšete svůj e-mailový kontakt, potvrdíte a je hotovo. Vše nastaveno.
➢ Facebook
Již dva roky můžete město Litovel najít i na Facebooku. Město se
tehdy rozhodlo využít tento další,

v dnešní době napříč generacemi
velmi oblíbený, informační kanál.
➢ Videa na YouTube
V minulém roce skončila po více
než 25 letech 14denní frekvence
vysílání premiér INFOkanálu.
Nyní se na YouTube kanále Litovel.eu zveřejňují jednotlivá krátká
videa. Videa najdete také na úvodní straně webu města.
red.
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PROGRAM SE USKUTEČNÍ V PŘÍPADĚ, ŽE POMINOU
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ A SITUACE TO DOVOLÍ.
DĚKUJEME ZA PŘÍZEŇ!
• 3. 5.–26. 6. PAPÍROVÉ MODELY A MODELY ZE ŠPEJLÍ
Prostory TIC Litovel, PO–PÁ 8–17 hod., SO 9–15 hod., vstupné dobrovolné.
Výstava papírových modelů paní Gabriely Chabičovské z Pňovic a modelů ze
špejlí pana Josefa Mazánka z Červenky.
• 5. 5.–4. 6. SRÍ LANKA A CUBA – EXOTIKA OBKLOPENÁ OCEÁNY
Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15 hod., ST 8–17 hod., PÁ 8–13 hod.,
vstupné dobrovolné.
Výstava fotografií dvou ostrovních zemí, které celé procestoval autor fotografií Pavel Dačický.
• úterý 1. 6. LUKÁŠ KLÁNSKÝ
náhradní termín za 26. 1. 2021
Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné 100 Kč.
Klavírní recitál, koncert v rámci KPH.
• 9. 6.–20. 8. VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ FOTOKLUBU LITOVEL
Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15 hod., ST 8–17 hod., PÁ 8–13 hod.,
vstupné dobrovolné.
Společná výstava fotografií členů Fotoklubu Litovel.
• čtvrtek 10. 6. KINO: ŽENSKÁ POMSTA
Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 90 Kč.
Česká komedie. Hrají Jana Paulová, Mahulena Bočanová, Eva Vejmělková ad.
• úterý 15. 6. KINO: MODELÁŘ
Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 90 Kč. Český film s Kryštofem
Hádkem, Jiřím Mádlem, Veronikou Khek Kubařovou, Zuzanou Fialovou ad.
• čtvrtek 17. 6. PŘÊNDITE SI SPLKNÓT
Koncertní sál MK Litovel, 18 hod., vstupné dobrovolné. Pořad pro přátele
hanáckého nářečí na téma: „Bêlê smê a bôdem v pohodě a zpěvô jak se patři“. Host: Hanácká mozeka. Pořadatel: Hanácká ambasáda.
• neděle 20. 6. PĚŠÍ VÝLET – PŘÍRODNÍ REZERVACE PRŮCHODNICE
Sraz účastníků v 8.20 hod. na náhradním autobusovém nádraží Litovel
(parkoviště u supermarketu Billa na ulici Příčné).
Výlet autobusem spojený s pěší procházkou přírodní rezervací Průchodnice
a procházkou do Vojtěchova.
Každý účastník si hradí dopravu, doporučujeme přihlásit se předem v Infocentru Litovel na tel. čísle 585 150 221.
• úterý 22. 6. QUASI DUO A JIŘÍ JAVŮREK
náhradní termín za 30. 3. 2021
Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné 100 Kč.
Vystoupí: Judita Škodová – violoncello, Kateřina Ochmanová – klavír, Jiří
Javůrek – klarinet. Koncert v rámci KPH.
• středa 30. 6. KINO: KŘUPAVÍ MAZLÍČCI
Velký sál Záložny v Litovli, 17 hod., vstupné 50 Kč.
Animovaná dobrodružná rodinná komedie. PO PŘEDLOŽENÍ VYSVĚDČENÍ SE
SAMÝMI JEDNIČKAMI VSTUP ZDARMA!
Změna programu vyhrazena.
Předprodej: Turistické informační centrum při MK, nám. Př. Otakara 762, Litovel.
Tel.: 585 150 499 nebo 775 339 098, e-mail: vstupenky@mklitovel.cz.
Mediální partneři: RÁDIO ČAS, AKCEZABAVA.CZ

Quasi Duo a Jiří Javůrek
Quasi Duo tvoří členky Quasi
Tria Judita Škodová a Kateřina
Ochmanová.
Judita Škodová již od dětství
rozvíjela své hudební nadání ve více směrech. Vášeň pro
komorní hudbu získala díky
triovým lekcím, které absolvovala na hudební škole
a gymnáziu. Působila ale také
v mnoha studentských orchestrech a stala se členkou orchestrální akademie PKF – Prague
Philharmonia. Sólově vystupovala na Mezinárodním festivalu
mladých hudebníků v německém Coburgu. Je absolventkou
Hudební akademie múzických
umění v Praze, dva roky strávila na mezinárodních stážích
v dánském Odense a na pařížské
Conservatoire de Musique et de
Danse.
Kateřina Ochmanová se již během studií stala vyhledávanou
pianistkou nejen jako sólistka
a komorní hráčka. V současné

době působí jako korepetitor
a pedagog na Konzervatoři Pardubice, jejíž je absolventkou.
Zároveň je oceňovanou komorní partnerkou nastupující
mladé pěvecké generace talentů.
Ve svém volném čase se věnuje
kresbě a grafickým pracem, spolupracuje jako knižní ilustrátorka s několika českými nakladatelstvími.
Jiří Javůrek je absolventem Gymnázia Jana Nerudy v Praze a studentem Akademie múzických
umění v Praze. Úspěšně se zúčastnil několika soutěží, sólově
vystupoval v programu Josef Suk
uvádí mladé talenty a Sezóna laureátů. Za doprovodu Karlovarského symfonického orchestru, jehož
je členem od roku 2011, přednesl
klarinetový koncert Jeana Francaixe. Zúčastnil se mnoha mistrovských kurzů u nás i v zahraničí a spolupracoval s předními
studentskými orchestry. Věnuje se
především soudobé hudbě. MK

Klavírní recitál Lukáše Klánského
Lukáš
Klánský
patří
k nejvýznamnějším a nejžádanějším českým klavíristům mladé generace.
Díky oceněním na mnoha
mezinárodních soutěžích
a úspěšným vystoupením na festivalech v ČR,
ale i v Evropě, se stal jak
vyhledávaným sólistou,
tak komorním hráčem.
V roce 2014 získal jako
člen Lobkowicz Tria první
cenu na Mezinárodní soutěži Johannesa Brahmse
v rakouském PÖrtschachu.
Lukáš se narodil 22. 3. 1989
v Praze. Od pěti navštěvoval
Hudební školu hlavního města Prahy. Studoval na Pražské
konzervatoři, po ukončení magisterského studia na pražské
HAMU ve třídě svého otce, prof.
Ivana Klánského, pokračuje
nyní ve studiu doktorandském.
Lukáš je laureátem mnoha mezinárodních soutěží, vystupuje
s předními českými orchestry
a s dirigenty jako je Libor Pešek, Andreas Sebastian Weiser,
Jan Kučera, Gudni A. Emilsson,
nebo István Dénes. Koncertuje
v ČR, ale i v zahraničí. Vystupuje na mnoha festivalech. Je
členem úspěšného Lobkowicz
Tria a pravidelně koncertuje
s předními českými umělci jako
jsou např. Václav Hudeček, Jana

Boušková, Kateřina Javůrková,
nebo světově proslulé Pražákovo kvarteto. Vystoupil také společně se svým otcem Ivanem na
festivalu Světová klavírní tvorba. Jejich provedení Dvořákových Slovanských tanců nahrál
Český rozhlas a tato nahrávka
vyšla i na CD. Lukášovo hudební cítění formoval, kromě jeho
stálých pedagogů, Martin Kasík, ale také světoznámý Garrick
Ohlsson, jehož pražského masterclassu se zúčastnil. Studoval
i dirigování a sborovou tvorbu.
Lukáš Klánský pedagogicky působí na Konzervatoři Plzeň a na
Gymnáziu a Hudební škole hl.
města Prahy.
Klavírní recitál se uskuteční
v úterý 1. června v Koncertním
sále MK Litovel.
MK
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Hanácké Benátky se přesouvají na příští rok. Nové datum
: 11. 6. 2
022
I když jsme doufali, že bude termín obsazený a příští rok tak česká rocková hudební skupina
v letošním roce situace příz- nevystoupí. Nicméně fanoušci z Uherského Hradiště, kterou úspěch zaznamenanivější, bohužel se tak nestalo
a i tentokrát jsme nuceni přeložit
Hanácké Benátky na příští rok,
tedy na 11. 6. 2022.
Opět jsme se snažili přesunout
celý program na další ročník,
ale tak úplně se to nepovedlo.
Kapela Monkey Business už má

nemusí smutnit, protože je již
domluvena jejich účast na Hanáckých Benátkách 2023. Vidět a hlavně slyšet budete moci
tedy příští rok dříve slibované
vystoupení rockové zpěvačky
MARTY JANDOVÉ s kapelou.
V České republice je Marta Jandová známá
především
díky své sólové kariéře.
V Německu
působí v kapele Die Happy a v roce
2018 vydala
své první sólové album
Barvy. Další vystoupí
ARGEMA,

založili v roce 1982 Josef Pavka,
Slávek Borovička, Olda Gistr,
Zbyněk Horák, Karel Holomáč
a Jarda Pavelka. Sestava skupiny
se během své existence několikrát změnila, ale v současnosti ji
tvoří Josef Pavka – bicí, Jaromír
Hnilica – zpěv, Ivoš Ledabyl –
kytara a Kamil Hanáček – basová kytara. Třetí vystupující
kapelou bude READY KIRKEN,
česká hudební skupina, založená roku 1996. Její současní členové jsou Michal Mráz – kytara,
zpěv, Jiří Dračínský – baskytara,
Mika Ronos – bicí a zakládající člen Zdeněk Ceral – kytara.
Kapela v minulosti prošla značnými personálními změnami,
členy byli např. Michal Hrůza,
Roman Pleskot, Bronislav Bičan
nebo Petr Lichtenberg. Největší

li Ready Kirken s hity Zejtra
mám, Černý brejle a 1+1. Ready
Kirken vystřídá HUDBA PRAHA existující od roku 1984. Pestrá směsice pub-rocku, punku
okořeněného prvky nové vlny
skloubená se starým rhythm
& blues a neotřelým, syrovým
písničkářstvím ji od samého
počátku předurčovaly do přední pozice české nové vlny. Kapelu založil Michal Ambrož po
zákazu legendární Jasné Páky.
Poslední kapelu pro Vás zatím
pilně vybíráme a doufáme, že
v tom příštím dvojkovém roce
už se opravdu při Hanáckých Benátkách setkáme. V případě, že
jste si již zakoupili vstupenky na
akci, tak si je ponechejte, zůstávají totiž v platnosti na příští rok.
Děkujeme za Vaši přízeň! MK

České komedie i animované dobrodružství pro děti uvidíte na Záložně
Ženská pomsta
Na skupinové psychoterapii se
setkají tři ženy zralého věku.
Liší se sice profesí i povahově,
ale mají stejný problém, který
se snaží řešit v rámci psychoterapie. Jejich deprese a trápení
mají společného jmenovatele:
nevěru manželů, kterým obětovaly desítky, často i nelehkých,
let společného života. Spontánně je to sblíží a rozhodnou
se, že lepší než drahé sezení
u psychoterapeuta bude pomsta.
S tou si vzájemně pomůžou.
Pro své nevěrné manžely připraví skutečné peklo na zemi.
Film je úsměvným pohledem
na mužskou krizi středního
věku a oslavou ženské solidarity. Hrají Jana Paulová, Mahulena Bočanová, Eva Vejmělková,
Petr Rychlý, Robert Jašków,
Miroslav Etzler, Jakub Kohák

a další. Jak všechno dopadne,
můžete přijít zhlédnout ve čtvrtek 10. června od 18 hod. do
Velkého sálu Záložny v Litovli.
Modelář
Příběh dvou kamarádů, kteří
provozují prosperující půjčovnu
dronů, se odehrává v současné
Praze. Majitel firmy přezdívaný
Plech, ve volném čase rapper, sní
o velkých penězích a neochvějných jistotách. Chemik a vynikající letecký navigátor Pavel,
který se právě vrátil ze zahraničí, sní o spravedlnosti a osobním
angažmá v nápravě světa. Drony
jsou pro bývalé spolužáky ze
střední školy propustkou do
mnoha oblastí lidského konání,
kam by se jinak nepodívali. Mezi
jejich klienty patří prezidentský
kandidát i výtvarníci pořádající happeningy. Drony ve fil-

mu monitorují
elektrárny, nosí
luxusní kabelky na přehlídce
místo modelek
nebo sprejují ze
vzduchu Petřínskou rozhlednu.
Když se však
jeden z hrdinů
rozhodne využít dron k něčemu úplně jinému,
situace ve firmě se začne komplikovat. Hrají Kryštof Hádek,
Jiří Mádl, Veronika Khek Kubařová, Zuzana Fialová a další.
Psychologické drama můžete
zhlédnout v úterý 15. června od
18 hod. ve Velkém sále Záložny
v Litovli.
Křupaví mazlíčci
Co byste dělali, kdybyste dostali krabici sušenek ve tvaru
zvířátek, která mají
kouzelnou moc proměnit vás v jakékoliv
zvíře? Owen Huntigton žije pouze
prací, jen těžko hledá čas na svou ženu
a malou dcerku.
A pak to přijde,
Owen zdědí cirkus
po svém strýčkovi.
Tohle by mohla být
šance na změnu, na
dobrodružství a zábavu, na opravdový

rodinný život. Malý cirkus je
ale na pokraji krachu, nestíhá
konkurenci obrovského zábavního řetězce; klauni, akrobati
a další už jsou postarší a leccos
je bolí. Tohle dědictví se zdá být
spíš prokletím a pohromou, ale
pak Owen objeví starobylé tajemství strýčka Boba. Krabici
s kouzelnými sušenkami, které
mohou proměnit člověka ve zvíře. A najednou je tu plno zvířat,
která tančí, zpívají a předvádějí
akrobatické kousky – a pak se
s pomocí sušenky znovu promění do lidské podoby. Nic
jim nemůže zabránit v úspěchu
a oživit zašlou slávu! Nebo ano?
Je tady totiž ještě Horatio, zákeřný bratr strýčka Boba, který chce
kouzelný cirkus jen pro sebe.
A aby ho získal, je schopen udělat úplně cokoli. Jestli to zvládne, můžete přijít s dětmi zhlédnout ve středu 30. června od
17 hod. do Velkého sálu Záložny.
Po předložení vysvědčení se samými jedničkami má dítě vstup
zdarma.
MK
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ANGLIČTINA s rodilým mluvčím
Distanční výuka cizího jazyka je
nelehká, protože v mnohých případech se žák musí spolehnout
hlavně sám na sebe a hledat si
způsob, jak cizí jazyk zvládnout.
My, učitelé, se snažíme žákům
online hodiny zpestřovat, vybírat zajímavé aktivity. Na přelomu března a dubna se povedl
realizovat projekt Angličtina
s rodilým mluvčím. Navot Laufer, učitel původem z Izraele,
působil 10 dní v různých jazy-

kových skupinách I. i II. stupně.
Jeho online hodiny byly pouze
v angličtině, takže žáci byli nuceni reagovat anglicky, vyzkoušeli
si svoje schopnosti porozumět
a reagovat.
Třída 5. C měla štěstí, že nastoupila do školy v první vlně, a tak
se jedině ona mohla setkat s Navotem osobně. Hodina angličtiny „živě“ jistě trumfovala většinu online, což můžete vidět na
fotkách, ale i jeho online hodiny

se setkaly s pozitivním hodnocením….
Navot je dobrý v angličtině. Bylo
to s ním mega super.
Mně se hodiny s Navotem líbily,
byly zábavné a naučila jsem se
s ním hodně nových slovíček. Zadával skvělé úkoly a bylo to prostě
super.
Navot mi přišel jako normální
člověk. Aspoň jsem si zkusil anglický jazyk v praxi.
Přiučili jsme se něco v angličtině
a bylo to něco jiného, než děláme
normálně.
Já si myslím, že to bylo fajn. Určitě zajímavá zkušenost. Nevadilo
by mi to i ve škole.

Líbilo se mi to, protože to bylo
něco jiného než obvykle. A určitě
nám to dalo hodně, co se angličtiny týče.

Celkem se mi to líbilo. Bylo to
něco jiného, než co děláme pořád. Ale bylo by lepší, kdybychom
s ním byli ve třídě.

Hodiny s Navotem se mi líbily,
byly zajímavé a ráda ho zase někdy na hodinách uvidím.
Mgr. Iveta Pospíšilová

Za tajemstvími přírody s DDM Litovel
V sobotu 15. května uspořádal
Dům dětí a mládeže Litovel přírodovědnou stezku s názvem
Za tajemstvími přírody. Stezka začínala u chaty Doubravy
a vedla lesem. Na děti a rodiče
čekalo celkem 8 stanovišť, na
kterých plnili teoretické, ale
i praktické úkoly s přírodovědnou tematikou.
Odpovědi účastníci zapisovali
do startovních listin, které ode-

vzdali na konci trasy.
Každý, kdo stezku absolvoval,
dostal na konci malou odměnu.
Účastníci s nejvíce body byli po
vyhodnocení startovních listin
kontaktováni a mohli si v DDM
Litovel vyzvednout pěkné odměny. Všem soutěžícím moc
děkujeme za účast.
Těšíme se na další akce s Vámi!
Šárka Grunová, DiS.

Čtyři výrazné úspěchy žáků GJO
Vynikající úspěch zaznamenal
žák kvinty Tadeáš Fryčák, který
obsadil první místo v krajském
kole Soutěže v programování
kategorie Mládež.
Krásné 1. místo s plným počtem
bodů a postup do celostátního
kola získala žákyně kvinty Klára Kulhánková (na fotografii)
v regionálním kole soutěže
v recitaci a zpěvu děl ruských autorů ARS POETICA –
PUŠKINŮV PAMÁTNÍK.
V krajském kole chemické
olympiády kategorie B, konané distanční formou, získal
žák septimy Lukáš Procházka
2. místo – stříbrnou medaili.
Na Mistrovství České republiky
ve zpracování textu 2021 (celo-

státní finále) získala Eliška Smetanová (1. A) v obrovské konkurenci nádherné 8. místo.
Děkujeme za vzornou reprezentaci našeho gymnázia.
Mgr. Radim Lindner, ředitel

inzerce
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Pohádkový první máj s DDM Litovel
V sobotu 1. května jsme přichystali v krásné přírodě Litovelského
Pomoraví pohádkovou stezku pro
rodiče s dětmi „Pohádkový První
máj“ u chaty Doubravy.
Stezku bylo možné si projít
v odpoledních hodinách, byla určena pro rodiče s dětmi, kteří vyrazí na procházku krásnou zdejší
přírodou.
Připravili jsme pro děti několik zajímavých stanovišť s pohádkovou tematikou. V rám-

ci procházky do přírody měly
rodiny s dětmi možnost si na
jednotlivých stanovištích vyzkoušet svou zručnost, obratnost
a paměť. Na začátku stezky děti
přivítala rodina Simpsonových,
která jim ukázala cestu do pohádkového lesa k záludným
úkolům. Děti měly možnost se
během pohádkové stezky setkat
s Bobem a Bobkem, Mrazíkem,
čarodějnicí, hadem, sovičkou
Rozárkou, vodníkem, čertíky

a maxipsem Fíkem.
Po skončení stezky
se děti zrelaxovaly na
odpočinkovém paloučku, kde se mohly
převtělit do role berušky, odvážné Vaiany, statečného rytíře a
vejít k drakovi do dračí jeskyně, anebo nakrmit zvířátka v Zoo.
Krásné slunečné sobotní odpoledne jen
podpořilo atmosféru
této procházky, která
se všem líbila, a pevně
věříme, že si děti odnesly plno nevšedních
zážitků.
Tuto procházku přírodou podpořily firmy Hajdo spol. s r.o.
a Úsovsko food a.s., které darovaly
pro děti odměny. Děkujeme.
Velmi si vážíme i spousty pozitivních ohlasů a toho, že jste nás svou
účastí podpořili a povzbudili nás
k přípravě dalších aktivit pro děti.

Zároveň všem zúčastněným děkujeme, že respektovali a dodržovali vládní nařízení a nastavená
pravidla této venkovní procházky
přírodou.
Monika Pospíšilová
a kolektiv DDM Litovel

Pobavte se s novou hrou
pro děti se skřítky
Záložňáčky!
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Naučné stezky našeho okolí. Pramen poznání i zábavy pro všechny!
Luhy Litovelského Pomoraví
Délka: 17,0 km
Počet panelů: 21 ks
Typ: Cyklo
Obtížnost: Lehká
Krajina Litovelského Pomoraví je svým rovinatým terénem přímo
předurčena pro rekreační cykloturistiku. Cyklistům lze doporučit
především naučnou cyklotrasu „Luhy Litovelského Pomoraví“. Východiskem je obec Horka nad Moravou, ležící asi 6 km severozápadně od Olomouce, přístupná hromadnou dopravou, autobusem
MHD Olomouc i vlakem ČD (trať Olomouc – Náměšť na Hané).
Celá trasa je vedena po lesních asfaltových silničkách, je dlouhá
16 km. Na trase cyklostezky jsou instalovány informační panely,
které seznamují turisty s přírodovědnými, kulturními a historickými zajímavostmi krajiny Litovelského Pomoraví. Trasa je značena červenou turistickou značkou a směrovými ukazateli, je velmi
vhodná pro rodinné výlety a bez větší námahy ji zvládnou i rekreační cyklisté.

Romantický areál Nové Zámky
Délka: 9,0 km
Počet panelů: 13 ks
Typ: Pěší
Obtížnost: Lehká
Východisko turistické trasy je v Litovli u nádraží ČD a ČSAD Litovel - město. Zde začíná naučná stezka „Romantický areál Nové
zámky“. Z Litovle je celá trasa vedena po červené turistické značce
po pravém břehu řeky Moravy. Seznamuje návštěvníky s přírodovědecky nejcennějšími lokalitami Litovelského Pomoraví, řekou
Moravou a komplexem navazujících lužních lesů v NPR Vrapač
a PR Hejtmanka. V trase naučné stezky jsou instalovány informační
panely. Trasa je ukončena v osadě Nové Mlýny u známé rybářské
restaurace. Délka naučné stezky je cca 9 km.

Špraněk
Délka: 3,5 km
Počet panelů: 7 ks
Typ: Pěší
Obtížnost: Střední
Dílčí část naučné stezky Javoříčským a Mladečským krasem je vedena v prostoru národní přírodní rezervace (NPR) Špraněk a evropsky významné lokality (EVL) Špraněk.
Hranice NPR Špraněk zahrnuje táhlý vápencový vrch, jehož nejvyšším bodem je 539 m n. m. vysoký Spláz a příkré svahy na levém

břehu potoka Špraňku. Hřbet je vázán na východní část ostrova devonských vápenců, vystupujícího mezi Vojtěchovem, Kadeřínem,
Javoříčkem, Střemeníčkem a Březinou, ale rozděleného na několik
částí hlubokými údolími potoka Špraňku a Javořičky. Na všechny
strany spadá hřbet velmi příkrými, často skalnatými svahy a srázy,
posetými škrapy a jeskynními otvory. K nejnápadnějším patří skalní brána a zřícený závrt Zátvořice, jeskyně Svěcená díra a homolovité skalisko Zkamenělý zámek se skalní bránou, okny a jeskyněmi.
Při východním úpatí hřbetu jsou u Březiny zaniklé železnorudné
doly.
V hloubce vápencového souvrství vrchu Špraňku je vytvořen rozsáhlý systém soustavy Javoříčských jeskyní. Celé území bylo původně porostlé bučinou s bohatým bylinným patrem zahrnujícím
i mnoho vzácných a dnes chráněných druhů rostlin. Tato bučina
byla však na více místech nahrazena stanovištně nevhodnou smrkovou monokulturou.

Třesín
Délka: 6,0 km
Počet panelů: 9 ks
Typ: Pěší
Obtížnost: Střední
Okružní naučná stezka „Třesín“ začíná a končí na
návsi v obci Mladeč. Naučná stezka seznamuje návštěvníky s unikátními přírodními, kulturními a historickými zajímavostmi vápencového bradla Třesín.
Dopravní spojení do Mladče je autobusem z Litovle
či z Olomouce. Naučná stezka je vhodná zejména pro
rodinné výlety jako doplnění návštěvy známých, veřejnosti zpřístupněných Mladečských jeskyní.
Zdroj: https://litovelskepomoravi.ochranaprirody.cz/
naucne-stezky/
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Naučná stezka Javoříčko
Délka: 1 km
Počet panelů: 9
Typ: Pěší
Obtížnost: Lehká
Pouhý kilometr dlouhá
stezka připomíná javoříčskou tragédii z května
1945. Tvoří ji devět zastavení, která představují
především život v někdejší
obci a vzpomínky lidí, kteří
řádění nacistů přežili.
Stezka vede mimo jiné
kolem takzvaných hrobodomů, tedy znovu vyznačených základů někdejších
vypálených obydlí. Putování začíná u bývalé školy, která se změnila v moderní expozici připomínající události na konci války. (Zdroj: webové stránky obce Luká)

Naučná stezka Terezské údolí
Délka: 6 km
Typ: Pěší
Obtížnost: Lehká
Malebné údolí řeky Šumice, šikmé svahy a přilehlé lesy tvoří jeden
uzavřený botanicko-zoologický celek. Parkem vede naučná stezka.
Údolí je pojmenováno po dívce Terezce, která měla být nespravedlivě vězněna v tvrzi v Náměšti na Hané, dnes na tomto místě stojí
pivovarská sladovna.
Přírodní park je zajímavý i z archeologického hlediska. Nálezy, které
zde byly učiněny, pochází už z doby kamenné. K velmi cenným nálezům patří třemi valy opevněné území na skalním ostrohu Rmíz.
Kromě valu tu byla nalezena i hradba, která je nejstarší odkrytou
hradbou ve střední Evropě. Hradisko Rmíz obývali lidé patřící ke
kultuře s nálevkovitými poháry a kanelovanou keramikou (pozn.
red. žlábkovanou keramikou) pozdní doby kamenné.
Přírodní park Terezské údolí byl vyhlášen nařízením Okresního
úřadu v Olomouci dne 2. ledna 1996. Hlavním důvodem vyhlášení Přírodního parku Terezské údolí byla snaha zajistit ochranu
krajinného rázu tohoto nesmírně krásného a cenného údolí. Terezské údolí leží v západní části okresu Olomouc mezi obcemi Laškov
a Náměšť na Hané a představuje geomorfologicky, botanicky, zoologicky a archeologicky mimořádně hodnotné území.
Oblast přírodního parku zahrnuje jak vlastní průlomové údolí říčky
Šumice s přilehlými svahy, tak i bezprostředně navazující komplex
lesů. Rozloha přírodního parku je 7,6 km2. Procházka Terezským
údolím však není jen příležitostí načerpat nové přírodovědné poznatky, ale také romantickým výletem, možností zasnít se v něžném
sevření zeleného údolí či chcete-li, zcela realistickou relaxací pro
unavenou mysl.
(Zdroj: Mikroregion Litovelsko)
Tak kterou naučnou stezku zvolíte? Nebo je snad znáte a máte nějaké hezké fotky? Zašlete nám do redakce, budeme rádi!
red.

Aplikace Na kole i pěšky
Město Litovel je
součástí cykloturistické aplikace
Na kole i pěšky.
Vše, co je potřeba
udělat, je stáhnout
si zdarma tuto
aplikaci do mobilu
a následně pak využívat služeb, které nabízí.
Tato jednoduchá
aplikace Vám pomůže zjistit, jaké
cyklostezky a stezky se nacházejí
ve Vámi zvolené
oblasti. Ať už si
dovolenou či výlet
plánujete nebo se
nacházíte přímo
na místě, nabídne
Vám v dané lokalitě několik tras.
Na nich pak mapuje různé body zájmu – místa, která stojí za to navštívit, různé atrakce, památky – ale také informace, kde se najíst
nebo přenocovat. To vše včetně kontaktů a popisu daných míst.
S touto aplikací již nezabloudíte – ukáže Vám, kde se nacházíte a provede Vás stezkou nebo navede na Vámi vybraný bod
zájmu. Přejeme příjemné cestování a poznávání nových míst!
TIC Litovel
inzerce

18 / LÉTO JE TADY

Léto přeje posezení s rodinou a přáteli venku.
Tipy na grilování i sladkou tečku!

S

nad každý z nás se po nekonečné zimě
těší na to, až si bude moci s rodinou či
přáteli posedět venku pod pergolou nebo
v altánku. Krásné teplé počasí k tomu přímo vybízí. My jsme se proto rozhodli dát
Vám pár tipů na grilování a něco sladkého
k zakousnutí ke kávě. A červen – to je sezóna jahod a třešní, takže by byla velká škoda
je nevyužít pro přípravu! Jdeme na to!
Pivní krkovička
1 kg vepřové krkovice (s kostí nebo i bez)
pepř, sůl
Na marinádu:
0,5 l světlého piva
4–6 kuliček nového koření
3–4 bobkové listy
1 malá chilli paprička
1 stroužek česneku
2 lžíce oleje, trocha tymiánu
Smícháme všechny ingredience na marinádu. Maso si nakrájíme na plátky
a necháme v marinádě odležet alespoň
12 hodin.
Pak maso osolíme, okořeníme nejlépe
čerstvě nadrceným pepřem a grilujeme z
obou stran, podle tloušťky masa zhruba
5–7 minut.
Pro lepší intenzitu chuti maso při grilování můžeme ještě potírat zbylou marinádou.
Kebab z mletého masa
500 g mletého masa (směs vepřového a hovězího masa)
2 hrsti petrželky
3 lžíce bílého vína
2 plátky toustového chleba
1 stroužek česneku
1 červená cibule
1 vejce
olivový olej na potření
čerstvě mletý pepř, mořská sůl
V robotu krátce promixujeme toustový
chleba, víno a vejce a necháme 10 minut
stát.

Poté přidáme mleté maso, cibuli, kterou
jsme nakrájeli nadrobno, podrcený stroužek česneku a nasekanou petrželku. Hmotu následně osolíme a opepříme, vytvoříme válečky a napícháme na špejle.
Maso potřeme olejem a opékáme na grilu
5 minut z každé strany. Podáváme s pečivem a třeba grilovanou zeleninou.☺
Bublanina s třešněmi a rybízem
Budeme potřebovat:
4 vejce
250 g cukru krupice
100 ml mléka
120 g oleje
300 g hladké mouky
prášek do pečiva
omyté třešně a rybíz
Vejce spolu s cukrem utřeme do pěny.
Poté přidáme zbytek surovin a mícháme
cca 10 minut. Plech si vymažeme olejem
a vysypeme třeba kokosem. Těsto nalejeme na plech (kdo chce, může třeba do
trochy těsta přidat kakao, bublanina pak
bude dvoubarevná).
Poté poklademe vypeckovanými třešněmi
a rybízem. Pečeme na 180 °C cca 20 minut.
Muffiny s jahodami či borůvkami
Budeme potřebovat:
200 g hladké mouky
100 g cukru krupice
2 lžičky prášku do pečiva

1/2 balení vanilkového cukru
1 středně velké vejce
120 g mléka
120 g oleje
1 lžíce kakaa
omyté jahody či borůvky
V jedné míse si smícháme sypké přísady,
ve druhé pak tekuté (kromě oleje). Obě
pak spojíme, vymícháme metličkou a postupně přidáváme olej. Těsto si rozdělíme
na dvě poloviny, do jedné přidáme kakao.
Plech na muffiny si vyložíme silikonovými formičkami nebo papírovými košíčky,
nalejeme těsto, poklademe kousky jahod.
Pečeme na 200 °C cca 15–20 minut.
Višňové muffiny s podmáslím
Budeme potřebovat:
1 vejce
250 ml podmáslí
3 zarovnané lžičky kypřicího prášku
80 ml oleje
125 g cukru krupice
250 g polohrubé mouky
V jedné míse opět promícháme sypké
přísady, ve druhé rozšleháme vejce s podmáslím a olejem. Přisypeme sypké přísady
a krátce spojíme. Těsto plníme do formy
na muffiny, přidáme višně. Pečeme na
175 °C 20–25 minut.
Dezertík s koka sušenkami
Budeme potřebovat:
1 velkou smetanu ke šlehání
1 velkou zakysanou smetanu
1 balení koka sušenek
piškoty
na ozdobení kakako, mátu a borůvky
Smetanu ke šlehání si vyšleháme (můžeme
přidat jeden smetafix), poté do ní zašleháme
zakysanou smetanu, můžeme přidat i vanilkový cukr.
Nachystáme si šest skleniček. Na jejich dno
dáme cca pět
piškotů. Poklademe vrstvou ušlehané hmoty, na ni pak poklademe koka sušenky a zakončíme opět vrstvou hmoty. Takto dáme do
ledničky. Před podáváním posypeme kakaem, ozdobíme lístkem máty a borůvkou či
jahodou.

ROZMANITOSTI / 19

Nenech se! Nová aplikace na pomoc obětem domácího násilí.
Aby žádná oběť v Olomouckém
kraji nezůstala nevyslyšena, zapojilo se Intervenční centrum
Olomouc s ostatními intervenčními centry v České republice
do nového projektu startupové
platformy Nenech to být. Nyní
mohou oběti domácího násilí
a jejich blízcí anonymně vyhledat pomoc přes mobilní aplikaci Nenech.se.
Na webové stránce Nenech se

najdou osoby ohrožené domácím násilím i svědci takového jednání veškeré instrukce
a užitečné informace, na koho se
v případě domácího násilí obrátit. Aplikace počítá s tím, že
domácí násilí má mnoho podob
a nabízí informace pro ty,
kdo žijí v partnerském vztahu, pro seniory, kteří žijí
s násilníkem, nebo pro děti,
které se doma potýkají s násilím. Nejdůležitější součástí
aplikace je formulář, kterým
se zájemce může anonymně
propojit s příslušným intervenčním centrem. Díky unikátnímu kódu, který obdrží,
pak může chatovat s pracovníky intervenčního centra
a říct si bezpečně o pomoc.
„Očekáváme, že občané Olomouckého kraje tuto novinku
anonymního vyžádání pomoci
využijí a jsme na to připraveni,“
sděluje Mgr. Petra Klementová,
vedoucí Intervenčního centra
Olomouc. „Naše intervenční
centrum může obětem domácího násilí nabídnout pomoc
sociální pracovnice, právníka
nebo psychologa. V případě

Kde: ZŠ Vítězná Litovel
Kdy: 19. - 23. 7. 2021
Cena: 1 950 Kč

ohrožení života a zdraví osobám ohroženým pomáháme
sestavit bezpečnostní plán. Jde
o souhrn plánovaných činností
a opatření, která mají ohrožené
osobě zajistit větší bezpečí před
násilnou osobou. Bezpečnostní
plán obsahuje obecná pravidla, ale také specifické postupy
,ušité na míru‘ konkrétní osobě. Chceme, aby sestavením
individuálního bezpečnostního
plánu získala osoba ohrožená
domácím násilím větší jistotu
a naději v možnosti úniku
z nebezpečí. Služba je bezplatná

a pokud lidé chtějí, mohou zůstat v anonymitě.“
Osoby ohrožené domácím násilím a jejich blízcí mohou anonymně vyhledat pomoc přes
novou aplikaci Nenech.se nebo
se přímo obrátit na Intervenční
centrum Olomouc telefonicky na čísle 774 406 453 nebo
e-mailu intervencnicentrum@
ssp-ol.cz. Intervenční centrum
sídlí v budově Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace na adrese Na
Vozovce 26, Olomouc.
Mgr. Ilona Mlčáková

21. ročník
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Sponzor turistického značení
v Olomouckém kraji

Z důvodu epidemie COVID-19 upozorňujeme účastníky na nutnost dodržování platných hygienických předpisů.

