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Vážení a milí čtenáři,

   hlásím se Vám po měsíční přestávce. Jak jste 
prožili krásné léto? Trávili jste jej doma, na chatě,  
u vody, tady v České republice nebo v zahraničí? Já 
s rodinou tentokrát trávila dovolenou v České re-
publice ve středních Čechách, kde jsme objevovali 
krásy Kerska, Bezdězu, Máchova jezera a okolí. 
Kdo ještě nenavštívil, vřele doporučuji!
    Zářijové noviny jsou od první do poslední stra-
ny nabité informacemi – dozvíte se hned v článku 
vedle, co je nového ve městě, najdete zde plno pozvánek na akce, 
tipy na sportovní kroužky a i dva velké rozhovory s místními firma-
mi, Litovelskou cukrovarnou a Europastou SE. Čtení je tedy oprav-
du hodně! Měsíční pauza je znát! ☺ Přeji Vám krásné babí léto, 
opatrujte se!                                             Eva Kratochvílová, redaktorka

V Litovli 1. září 2021. Uzávěrka příštího vydání je 20. září.
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Na 25. zasedání Zastupitelstva 
města Litovel konaném dne  
13. 7. 2021 byl schválen finanční 
dar obcím Jihomoravského kraje 
zasaženým tornádem v celkové 
výši 770.000 Kč. Tato částka byla 
rozdělena mezi šest obcí (Břec-
lav, Hodonín, Hrušky, Moravská 
Nová Ves, Mikulčice, Lužice) 
a Jihomoravský kraj, každému 
rovným dílem po 110.000 Kč. 
Zastupitelé za všechny občany 
tímto rozhodnutím projevili so-
lidaritu zasaženým obcím. Sami 
občané Litovle vědí, jaké to je si 
projít mimořádnými krizovými 
situacemi, jako jsou povodně, 
tornádo nebo uzavření města 
v roce 2020, při nichž se městu 
Litovel dostalo ve formě finanč-
ních, ale i věcných darů nemalé 
podpory. 
Po skončení zasedání zastupitel-
stva dále proběhlo jednání Valné 

hromady Mikroregionu Lito-
velsko, kde starostové členských 
obcí (Bílá Lhota, Bílsko, Bouzov, 
Červenka, Dubčany, Haňovi-
ce, Cholina, Litovel, Loučany, 
Loučka, Luká, Měrotín, Mladeč, 
Náklo, Náměšť na Hané, Olbra-
mice, Pňovice, Příkazy, Senice 
na Hané, Senička, Slavětín, Střeň  
a Vilémov) odhlasovali roz-
počtovou změnu a vzdali se 
příspěvku od mikroregionu na 
podporu kulturních akcí a část-
ku 230.000 Kč darují na trans-
parentní účet Jihomoravskému 
kraji. Mimo této pomoci některé 
obce mikroregionu na svých za-
stupitelstvech odhlasovaly rov-
něž mimořádné finanční dary 
dle možností obcí.
Děkujeme všem zastupitelům 
města Litovel a starostům obcí 
Mikroregionu Litovelsko za pro-
jev dobré vůle a podpory!       red.

Částka 1 000 000 Kč pro obce  
postižené tornádem

Nové naučné tabule
Město Litovel ve spolupráci  
s Infocentrem a Muzeem Litovel 
nechalo začátkem července nain-
stalovat nové naučné tabule. Na  
15 zastávkách se dozvíte zajíma-
vosti z historie města, seznámíte 
se s významnými památkami, 
nahlédnete do tajů místní flóry  
i fauny.

Nový chodník v parku Míru
Oblíbená lokalita u dětského  
a dopravního hřiště v parku Míru 
se dočkala nového chodníku. Pů-
vodní chodník z litého betonu 
byl již delší dobu v dezolátním 
stavu, proto byla zpracována ar-
chitektonická studie a následně 
projektová dokumentace na jeho 

opravu. Hlavní (páteřní) trasa 
nového chodníku, který má šířku 
3 m, kopíruje původní betono-
vý. Nově byla vybudována druhá 
trasa chodníku, která spojuje prů-
chod hradbami ze Švédské ulič-
ky a křižovatku u Švédské desky, 
tato cestička má šířku 1,5 m. Po-
vrch je proveden z litého betonu   
s vymývaným povrchem. V ná-
vaznosti na architektonickou stu-
dii je část chodníku (cca 12 m) 
vydlážděna na dvou místech mo-
zaikou – při vstupu z ul. 1. máje  
a dále pak u napojení do Švédské 
ul. Zároveň byl žulovými kost-
kami prostor 48 m2 předlážděn  
a osazen novými obrubníky v mís-
tě napojení na ul. Čihadlo u dět-
ského dopravního hřiště. V parku 
se dále nachází pět nových laviček  
a odpadkové koše. 

Oprava Božích muk a kříže
I maličkosti dělají naše město  
a místní části krásnější. Jsou to tře-
ba opravy Božích muk nebo kří-

žů, o kterých většinou ví jen pár 
místních... Někomu by se zdálo, 
že nemají pro město až tak velký 
význam, ale opak je pravdou. Pro-
tože nejen velké investiční akce 
utváří celkovou atmosféru našeho 
místa pro život. 
Můžeme se tedy pochlubit opra-
vou Božích muk v místní části Tři 
Dvory, kterou provedl v květnu 
letošního roku Svatopluk Gru-
lich z Unčovic. Celkové náklady 
opravy činily 26.084 Kč vč. DPH. 
Tato památka místního významu 
se nachází na konci obce u želez-
niční trati. Hranolová Boží muka 
jsou umístěna na nízkém soklu, 
jsou členěna profilovanou kordo-
novou římsou, v prostoru kaplice 
z každé strany půlkruhově klenu-
tou nikou. Nad korunní římsou 
je střecha s náznakem stanu a ve 
vrcholu je křížek. Tato Boží muka 
jsou patrně dokladem lidové ar-
chitektury 1. pol. 19. století. 
V dubnu požádala Římskoka-
tolická farnost Chudobín o bez-
úplatný převod části pozemku  
v okolí pískovcového kříže, který 
svým nákladem restaurovala. Jde 
o pískovcový kříž z r. 1900, který 
byl vybudován nákladem tehdejší 
obce Chudobín. Farnost tedy od-
borně obnovila samotný kříž, dále 
revitalizovala okolní pozemek  
a solitérní dřevinu (lípu). Počítá  
s tím, že místo bude sloužit jak  
k uspokojování duchovních po-
třeb věřících, tak i k relaxaci míst-
ních občanů.                                           red.

Co nového ve městě?



Stíny Litovelska
Trestný čin sprejerství
Takto je lidově nazván paragraf  
z trestního zákona. Pro úplnost jde  
o § 228/2 – poškození cizí věci, záko-
na 40/2009 Sb. Přesné znění tohoto 
odstavce zní: Kdo zničí, poškodí, nebo 
učiní neupotřebitelnou cizí věc a způ-
sobí tak škodu na cizím majetku nikoli 
nepatrnou, bude potrestán odnětím 
svobody až na jeden rok, zákazem 
činnosti nebo propadnutím věci. 
Stejně bude potrestán, kdo poškodí 
cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či 
popíše barvou nebo jinou látkou.
Toto se stalo v noci z 1. na 2. čer-
vence na ulici Vítězné, kde neznámý 
pachatel popsal neznámou barvou 
výlohu a keramický parapet chova-
telské prodejny. Událost byla hlídce 
oznámena prodavačkou, a to ráno 
dne 2. července.
Hlídka přijela na místo a shledala, 
že by se zde mohlo jednat o trestný 
čin, a proto byla na místo přivolána 
hlídka PČR, obvodního oddělení 
Litovel. Ta si celou věc na místě pře-
vzala a hlídku Městské policie Lito-
vel požádala o zhlédnutí záznamů  
z kamerového systému města. Hlíd-
ka tedy prohlédla hodiny záznamů  
a podařilo se jí nalézt ten správný 
okamžik, kdy bylo vidět, že na místě 
provádí neplechu nejméně čtyři oso-
by. Záznam i s pravděpodobnou to-
tožností pachatelů (někteří strážníci 
osoby na videu poznali) byl předán 
PČR Litovel k dalšímu využití.
Co nás jako policisty těší nejvíce, 
je fakt, že tito výtečníci na místě 
zanechali tzv. tegy, což je vlastně 
sprejerův podpis! Pokud tedy bude 
podobná malůvka nalezena i jinde, 
bude pachateli připsána k tíži. Pro-
kázat, zda to napsal daný člověk, ne-
bude pro grafologa žádný problém. 
Odhalit tuto trestnou činnost je pro 
policisty velmi složité, a tak nás ten-
to úspěch těší dvojnásob.

Záchrana zdraví a života
Dne 15. července v dopoledních 
hodinách přijala hlídka Městské po-
licie Litovel žádost od zaměstnance 
Charity Litovel o otevření bytu, kde 
se měla nacházet osoba v ohrožení 
života. Hlídka v součinnosti s dalšími 
složkami Integrovaného záchranné-
ho systému otevřela byt, kde nalezla 
paní (ročník 1933), která upadla  
a nebyla schopna se zvednout a při-
volat si pomoc.
Díky pohotové reakci paní z Charity 
Litovel a dobré spolupráci se složka-
mi IZS vše dopadlo dobře.

Detektivka s peněženkou
Zní to jako název nějakého detektiv-
ního filmu, ale je to skutečná udá-
lost, kterou se podařilo strážníkům 
dotáhnout do šťastného konce.
Dne 20. července přinesl na oddě-
lení Městské policie Litovel poctivý 
nálezce peněženku, kterou nalezl 
na cyklostezce mezi obcemi Stře-
lice a Červenka. V peněžence byla 
hotovost jak v bankovkách, tak  
i mincích, dokonce některé bankov-
ky byly v eurech. Dále pak obsaho-
vala dvě platební karty se jménem. 
Ovšem další vodítka k nalezení ma-
jitele chyběla.
Hlídka nejprve zkoušela nalézt jmé-
no a příjmení v evidenci obyvatel. 
Nalezeno bylo mnoho lidí stejného 
jména, ale ani jeden neměl byd-
liště v okrese Olomouc. Obesílat 
všechny lidi by stálo mnoho zby-
tečné práce, která by stála více pe-
něz, než se v peněžence nacházelo,  
a tak strážníci zkusili o nálezu ob-
čany informovat pomocí městského 
rozhlasu. Ovšem i tato snaha se mi-
nula účinkem.
Proto strážníci zkusili poslední 
možnost, a to prohledat uživatele 
Facebooku a zde svitla naděje. Je-
den z uživatelů této sociální sítě měl 

uvedené bydliště Uničov. 
Proto byl strážníky kon-
taktován a zjistilo se, že 
je to on. Peněženku de-
tailně popsal i s obsahem, 
a tak mu byla osobně  
31. července předána. 
Majitel peněženku po-
strádal bezmála tři týdny, 
z toho nejméně dva týd-
ny byla uschována u nás 
strážníků.

Městská policie Litovel
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Ve středu 18. srpna proběhlo  
v dopoledních hodinách slav-
nostní zahájení stavebních pra-
cí na čističce odpadních vod 
Litovelské cukrovarny. Prvního 
kopnutí do země se zúčastni-
lo vedení cukrovaru, ředitel  
Ing. Václav Řehák a jednatel  

Ing. Leopold Klabal, a vedení na-
šeho města, starosta města Vik-
tor Kohout, místostarosta města 
Mgr. Lubomír Broza a tajemník 
úřadu Ing. Radovan Vašíček. 
Provoz čističky je plánován 
od září 2022, tedy na kampaň  
2022/23.                                              red.

čtvrtek 23. září 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.

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO 
MĚSTA LITOVEL

Práce na ČOV v cukrovarně zahájeny

V pondělí 26. čer-
vence začala opra-
va výjezdů a sjezdů 
dálnice D35 mezi 
Olomoucí a Mo-
helnicí. Cena veš-
kerých prací byla 
stanovena na částku 
cca 21,8 milionu Kč 
bez DPH. Rekon-
strukce tak zvaných 
ramp potrvá do 
první půlky října le-
tošního roku. Opra-
va se týká i EXITu 
253 Unčovice a EXITu 248 Na-
sobůrky.
EXIT 253 Unčovice (30. 8.–19. 9.)
Opravy uzavřou EXIT 253 Un-
čovice v rozsahu levé i pravé 
rampy. 
EXIT 248 Nasobůrky (20.9.–10.10.) 
Při výstavbě bude uzavřen EXIT 

248 Nasobůrky ve formě levé  
i pravé rampy.

Více informací o objízdných 
trasách najdete v aktualitách na 
webu města Litovle nebo webu 
Ředitelství silnic a dálnic ČR.

red. krácena tisková zpráva

Uzavírky dálničních exitů 
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Stavba nové 
r e s t a u r a c e 
Mc D ona l d ´ s 
v místní části 
Unčovice byla 
úspěšně za-
hájena. Zatím 
běží vše dle 
plánu a hrubá 
stavba se už 
rýsuje. Před-
běžný termín otevření je naplá-
nován na říjen letošního roku.
Nová restaurace nabídne mo-
derní interiér včetně digitálního 
objednávkového systému, zdvo-
jený systém obslužných stanic 
pro auta na McDrive nebo vel-
kokapacitní parkoviště včetně 

stání pro autobusy.
Počet míst k sezení je plánován 
na: uvnitř 87 míst, venkovní za-
hrádka 72 míst včetně Playlan-
du pro děti.
Restaurace nabídne nová pra-
covní místa pro cca 100 za-
městnanců. Pevně věříme, že 
restaurace si najde své příznivce 
nejenom z okolí Litovle, ale také 
z přilehlé dálniční sítě ve směru 
na Hradec Králové.
Hledáte práci na plný úvazek 
nebo brigádu? Staňte se členem 
našeho týmu v této již brzy ote-
vřené restauraci! Těšíme se, že 
nám dáte o Vás vědět na e-mail: 
lucie.urbanova@cz.mcd.com 
nebo tel. číslo: +420 722 964 479. 
                                                red.

Stavba nového McDonaldu se  
rozjela na plné obrátky

13. ročník národní putovní výstavy zvelebených míst z celé ČR
Poděkování všem, kdo přispívají k pozitivním změnám našich sídel i krajiny

Výstavu pořádá Cestami proměn, z. s., v partnerství s kraji ČR.
Podrobné informace o proměnách, hlasování, termíny a místa putování, přihlašování proměn 
do příštího ročníku a další informace: www.cestamipromen.cz | Facebook Má vlast cestami proměn

Má vlast cestaMi PRoMěn
Příběhy domova 2021/2022

KoleKce 2: Kraj olomoucKý

Cestami proměn, z. s.
www.vysehradskyzahradnik.cz

PaRtneŘiPoŘáDá SPoluPracujÍ MeDiálnÍ
PaRtneŘi

Výstava proběhne dne 3.-5. září 2021

na nám. Přemysla Otakara v Litovli
v souběhu s akcí „Litovelské slavnosti“.   

Mimo jiné budou prezentovány i litovelské proměny: 
„Revitalizace zeleně na Staroměstském náměstí“ a „Úprava Radniční Moravy“.   

Muzejní společnost Litovelska, z.s.

pořádá komentovanou vycházku

Novozámecký areál se zaměřením
 na zbytky barokní podoby 

krajiny a manufakturu, 
která zpracovávala hedvábí 

Vycházku povede Ing. Radovan Urválek 
a Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D.

Sejdeme se v neděli 26. září 2021 
ve 13.30 hodin před zámkem.

Bližší informace budou na pozvánkách.
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Valnou hromadu uspořádala 
MAS Moravská cesta ve středu 
23. června v areálu Sobáčovského 
rybníka v Sobáčově. Její součás-
tí byly oslavy 15 let od založení 
místní akční skupiny, důležitým 
bodem programu bylo rovněž 
odsouhlasení koncepční části 
strategie pro příští programovací 
období.    
 
Patnáctka je hezká holka 
 „Patnáctka je hezká holka, která 
právě dostala občanský průkaz. 
Myslím, že ta naše MASka je 
opravdu velmi hezká holka. Do-
konce si troufnu říct, že na pat-

náct let i značně vyspělá,“ řekla 
předsedkyně MAS Julie Zendul-
ková, která zároveň vyjádřila 
uznání přítomným zástupcům 
obcí, díky jejichž spolupráci  
s MAS se povedl odvést velký 
kus práce. „Když dnes projede-
me obcemi, které MAS sdružu-
je, uvidíme neuvěřitelný rozdíl, 
rozkvět, rozvoj. Mnoho proměn 
k lepšímu. Upravených staveb, 
nových staveb, návsí, komunika-
cí, cyklostezek, zeleně,“ zmínila 
dále a připomněla, že nejde jen 
o viditelné proměny. „Je tu také 
řada tzv. měkkých projektů, které 
obohatily naše životy společen-

sky, kulturně, které vzděláva-
jí, díky kterým můžeme leccos 
dobrého ochutnat, podpořit,“ 
dodala.  
 
Koncepční část strategie pro 
příští období má zelenou 
Na valné hromadě zazněla řada 
důležitých informací, přítom-
ní členové schválili rozpočet 
na rok 2021, odsouhlasili také 
koncepční část nové strategie 
pro příští programovací období 
v letech 2021 až 2027. „Strategie 
komunitně vedeného místního 
rozvoje MAS zahrnuje všech-
ny potřeby regionu. Investice na 
cyklostezky, podporu škol, ne-
ziskovek, ekologických aktivit či 
sociálních služeb a řadu dalších,“ 
vyjmenovala Julie Zendulková  
s tím, že při tvorbě pomohlo au-
torům dotazníkové šetření, do 
kterého se mohl zapojit kdokoliv 
z území. Významným přínosem 
pro zjištění potřeb, plánů a pro-
blémů jednotlivých obcí byly ale 
také vycházky se starosty, které 
představitelky MAS podnikaly 
od loňského podzimu.  
 
Za posledních šest let 93 milionů! 
 Z další rekapitulace se účastníci 

valné hromady dozvěděli, že od 
roku 2014 do loňska rozdělila 
MAS v rámci stávající strate-
gie mezi žadatele až 93 milionů 
korun. Také, že v šesté výzvě 
Programu rozvoje venkova 
podpořila MAS 34 projektů za 
bezmála deset milionů korun.  
A nechyběly ani informace  
o místních akčních plánech 
vzdělávání a všech podstatných 
aktivitách, které se uskutečnily 
nebo plánují v oblasti školství.   
 
Díky Sobáčovskému rybníku 
K dobré pohodě na valné hro-
madě spojené s oslavami výročí 
přispělo nejen počasí. „Příjem-
nou atmosféru dokreslil krásný 
areál a vstřícný personál Sobá-
čovského rybníka, za což moc dě-
kujeme,“ vzkazuje organizátorka 
akce Julie Zendulková. 
 
Marie Šuláková, PR manažerka 

MAS Moravská cesta, z. s.  

MAS Moravská cesta oslavila 15 let! Jedeme dál, zaznělo na valné hromadě.

I v letošním roce se Charita v Lito-
vli zúčastní Litovelských slavností. 
Díky městu Litovel a panu staros-
tovi Viktoru Kohoutovi nám bude 
opět umožněno vybírat dobro-
volné vstupné, které použijeme 
na další rekonstrukci vnitřních 
prostor, a to zejména na sociální 
zázemí pro zaměstnance. 
V minulém roce jsme díky Vám 
vybrali neuvěřitelnou částku  
47 189 Kč, která byla využita na 
rekonstrukci chodby a vybavení 
pro skladování materiálu (foto 
vlevo: chodba před rekonstrukcí, 

foto vpravo: chodba po rekon-
strukci).
Budeme moc rádi, když v průbě-
hu akce navštívíte náš stánek, kde 
se můžete dozvědět o všech služ-
bách, které poskytujeme. Zde také 
rádi zodpovíme Vaše případné 
dotazy. I v letošním roce mohou 
Vaše děti využít malování na ob-
ličej. Akci bychom nemohli usku-
tečnit nebýt našich dobrovolníků, 
kterých si neskutečně vážíme  
a naše největší DÍKY patří právě 
jim. Děkujeme za každý Váš dar!                                   
                                      Charita Litovel

Charita na Litovelských slavnostech



Ze společnosti

Byli oddáni
19. 6.  Adéla Poláchová z Řimic
  a Adam Fečo z Uničova
  2. 7.  Kateřina Dutszáková z Litovle
  a František Faksa z Litovle
  3. 7.  Veronika Martínková z Ostravy
  a Jakub Markievič z Litovle
23. 7.  Markéta Barvíková z Litovle
  a Marek Smolka z Litovle
  3. 8.  Renata Štěpánová z Litovle
  a Vojtěch Fiala z Litovle
13. 8.  Lucie Srovnalová z Vilémova
  a Zdeněk Procházka z Haňovic
21. 8.  Vendula Urbanová z Rozvadovic
  a Pavel Fiala z Rozvadovic

21. 8.  Klára Janoušková z Červenky
  a Roman Coufal z Litovle

Novomanželům přejeme hodně štěstí na společné 
cestě životem!

Odešli
17. 6.  Karel Bláha z Litovle (64 let)
30. 6.  Jaromír Soural z Vísky (91 let)
  1. 7.  Miloslava Kučerová ze Sobáčova (80 let)
  3. 7.  Jaromír Obrátil z Choliny (53 let)
  5. 7.  František Hiermann z Litovle (84 let)
  8. 7.  Růžena Axmannová z Litovle (82 let)
  8. 7.  Karel Dvorník z Litovle (68 let)
11. 7.  Jakub Špaček z Choliny (33 let) 

16. 7.  Pravoslav Krupica z Litovle (60 let)
20. 7.  Anna Řmotová z Litovle (80 let)
20. 7.  Miroslav Richter z Vísky (79 let)
22. 7.  Antonín Karger z Litovle (91 let)
25. 7.  Jan Polák z Březového (60 let)
27. 7.  František Vachutka z Nové Vsi (94 let)
31. 7.  Drahomíra Matějíková z Rozvadovic (81 let)
  1. 8.  Oldřich Vyvozil ze Tří Dvorů (69 let)
  2. 8.  Pavel Forst z Litovle (77 let)
  5. 8.  Ella Konečná z Litovle (98 let)
  6. 8.  Růžena Doneberková z Litovle (78 let)
11. 8.  Jiří Pichler z Litovle (77 let)
14. 8.  Helena Šmerdová z Litovle (69 let) 
15. 8.  Ing. Pavel Kryl, Ph.D. z Červenky (76 let)
Připraveno ve spolupráci s pohřební službou Hrandop.

Vzpomínky
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Poděkování

Zprávy ze Seniorklubu Litovel

Ráda bych tímto moc poděkovala paní, 
která našla o víkendu 10.–11. července 
můj mobilní telefon v litovelském parku  
a následně ho odevzdala v prodejně u pana 
Baláka. Ten kontaktoval syna a tím se mi 
můj mobilní telefon vrátil. Dali mi krásný 
dárek k narozeninám. Oběma moc děkuji! 
                        Romana Hamplová z Choliny

Dne 13. srpna 2019 nás 
navždy opustil milovaný 

manžel, tatínek, dědeček, 
zeť, bratr, švagr, strýc, 

kmotr a kamarád 
pan

                 František MRÁZIK
                  

Kdo v srdci žije, neumírá.
 

                         Vzpomíná rodina. 

Dne 5. srpna 2021 zemřela 
jedna z nejstarších občanek města Litovle.

Paní Ella Konečná prožila ve svém 
milovaném městě celý život 

a v měsíci září bychom oslavili 
jejích krásných 99 let. 

Na naši maminku i tatínka, 
jehož 44. úmrtní výročí jsme si 

připomněli v červenci, budeme vždy 
s láskou a vděkem vzpomínat.

Děkujeme všem za účast na posledním 
rozloučení a za květinové dary.

Rodina Elišky Sulgerové a rodina  
Marie Gottfriedové rozených Konečných

Pandemie omezila na delší dobu 
i činnost Seniorklubu. Několik 
akcí se nám podařilo uskuteč-
nit. Ve spolupráci s Krajskou ra-
dou seniorů Olomouckého kraje 
(KRS) se nám vydařily dvě akce. 
Dne 26. června navštívilo 16 se-
niorů táborovou školu v přírodě 
v Domašově nad Bystřicí, kterou 
využívá KRS. Pokračovali jsme 
na přehradní nádrž Slezská Har-
ta. Na palubě elektrolodi Harta 
jsme vyslechli přednášku o vzni-
ku, zajímavostech a významu 
vodního díla. Doprovázela nás 
předsedkyně Krajské rady seniorů Milena 
Hesová. Po dobrém obědě měla následovat 
vycházka po zajímavostech okolí, ale plány 
nám překazil liják. Marně jsme čekali v přá-
telské zábavě na jeho ukončení, tak jsme jeli 
domů. Výlet se všem líbil.
Dne 31. července se 49 seniorů zúčastnilo 
zájezdu na Plumlov, který vznikl na přelo-

mu 13. až 14. století. Na nádvoří zámku jsme 
viděli ukázku středověkých zbraní. Po obědě 
v kempu Žralok jsme si užívali sluníčka, ně-
kteří i koupání. Odstartovala i Plumlovská 
prázdninová stezka kolem přehrady. Účast-
níci získali řadu pěkných cen. Akci pořádala 
KRS Olomouckého kraje. Připravila ji naše 
místopředsedkyně J. Köhlerová.
Ve čtvrtek 5. srpna se zájezdu na hrad Svo-
janov u Poličky (viz foto vpravo nahoře) 
zúčastnilo 49 seniorů. Na hradě je k vidění 
několik historických slohů. Hrad je udržo-
vaný, v  místnostech je krásné historické vy-
bavení. Hrad patřil i králi Přemyslu Otaka-
rovi II., který založil i naši Litovel. Prohlídku 
zahrad a okolí nám překazilo úporné pršení. 
I když pršelo, navštívili jsme ZDERAV (viz 
foto vlevo dole), zajímavou ukázku bydlení 
v pískovcové skále. Zájezd připravila členka 
výboru Zdeňka Čamková.
Naši sportovci se pod vedením M. Fendry-
cha připravují na sportovní hry seniorů.  
V Olomouci se konaly 18. srpna a v Zábře-
hu nás čekají 10. září. V Litovli jsme se se-
šli na hřišti ZŠ Jungmannova 30. srpna. Na 
všechny akce zveme seniory, aby sportovce 
povzbuzovali.
Mezinárodní den seniorů oslavíme koncer-
tem Večer světových muzikálů ve Velkém 
sále Záložny  30. září v 18 hodin.
Těšíme se na společná setkávání při akcích.
                                  Foto: M. Pinkava, text: mf     
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Tak jsme nazvali zastřešenou prosklenou 
vitrínu v parku u muzea. O radost se stará-
me nejen my, ale i kolemjdoucí zde mohou 
vložit, co uznají za vhodné nebo si vzít, co 
chtějí. Při kontrole, zda je vše v pořádku, se 
tak může stát, že někdo udělá radost i nám 
muzejníkům. Mějte na paměti, že nepotřeb-
né předměty v některých případech mohou 
obohatit i sbírky Muzea Litovel. Není však  
v našich silách sledovat pohyb ve vitríně ně-
kolikrát během dne, a tak děkujeme i našim 
spolupracovníkům a členům Muzejní spo-
lečnosti Litovelska, z. s., kteří jsou všímaví  
a občas zde objeví muzejní poklad. Jako 
např. paní Marie Hrubá v sobotu 29. května. 
Zachránila pro muzeum dvě cenné fotogra-
fie z období 1. republiky z Litovle. Na obou 
jsou vyfoceni studenti zdejšího gymnázia,  
a to v roce 1921 a 1938.
Ta mladší z nich je maturitní a lze na ní 
identifikovat všech 10 členů pedagogického 
sboru. S určením studentů už to tak jedno-
duché není, známe pouze jména absolventů, 
ale už je obtížné přiřadit ke jménu fotogra-
fii. Starší je ateliérová fotografie od Františ-
ka Vopata, kde je cedulka IV. A 1921. Lze 
tedy předpokládat, že jde o maturitní ročník 
1925 a je zde zachycen ředitel gymnázia Jo-
sef Fürst. Vedle něj sedí zřejmě třídní učitel 
Jaroslav Bílek, dále jsou zde dvě cca patnác-
tileté studentky a 22 stejně starých studentů. 
Fotografie může udělat radost i badatelům  
v rámci rodinných rodokmenů. Budeme 
rádi, pokud nám pomůžete určit alespoň 
některého ze studentů. Měla by to být třída 
Aloise Kučery, známého litovelského malí-
ře, který zemřel již v roce 1962. Potvrdíte- 
li nám tuto domněnku a poznáte-li někoho  
z Vašich předků, ozvěte se nám. Předem  
děkujeme.                                Litovelští muzejníci

Udělej radost!

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

V sobotu 4. září v rámci programu Litovel-
ských slavností a Dnů evropského dědictví 
oživí všechny prostory muzea akce zvaná  
DEN S PŘÍRODNÍMI VLÁKNY. 
Co Vás čeká? Od stébla ke košili, neboli celý 
proces textilního zpracování lnu přadného 
předvede a k tomu zahraje i zazpívá folklorní 
soubor Kořeňák z Kořence u Boskovic. Po-
táhneme za jeden provaz, neboli co umí repli-
ka splétacího stroje z 15. století ukáže Michal 
Mereďa z Historického spolku Kirri. Ten také 
něco poví o historii provazu a o provaznickém 
řemesle. K provazníkovi se přidají i další členo-

vé spolku s ukázkami tkaní karetkových pásů  
a přírodního barvení textilu nebo příze. Dobo-
vá kuchyně nabídne ochutnávky receptů, kde 
je surovinou právě kopřiva dvoudomá. Děti  
a jiní zájemci si budou moci vyzkoušet střelbu 
z luku nebo zpracování kopřivových stonků na 
vlákna. 
Kromě zážitků si třeba odnesete i některý  
z konopných produktů nebo spláchnete žízeň 
konopným pivem ve stánku Konopa. Členové 
spolku Konopa, z. s.  řadu let ukazují veřejnos-
ti, jak lze konopí seté mnohostranně využít. 
Konopí nejen šatí, léčí, živí, barví, promazá-

vá nebo pomáhá v podobě provazů.  
V poslední době se rozvíjí jeho využi-
tí ve stavitelství. To a mnoho dalšího 
se dozvíte na odpolední přednášce 
Mgr. Jana Víta: Konopí v minulosti  
a jeho potenciál v budoucnosti. 
Ze zcela jiného soudku bude program 
ve dvoře muzea, kde proběhne malá 
upoutávka na nově připravované mu-
zeum harmonik. Čeká Vás příjemné 
posezení v doprovodu harmoniky, na 
kterou zahraje pan Arnošt Vogel, sta- 

rosta Haňovic. Osobně přítomen bude také 
pan Sedláček. Na své si přijdou milovníci li-
tovelského piva a kvalitního vína. Ochutnáv-
ku mešních vín připraví Ing. Karel Smetana, 
ředitel Arcibiskupského zámeckého vína 
Kroměříž, s. r. o. Pro siláky bude zpestřením 
Gustavova silová soutěž ve zvedání pivních 
sudů. 
Vstup do muzea bude celou sobotu zdarma.
Program najdete na www.muzeumlitovel.cz 
v sekci „Připravujeme“ nebo na muzejním 
Facebooku. Těší se litovelští muzejníci.

Den s přírodními vlákny



Stalo se v Litovli
• 120 let – JUBILEUM GYMNÁZIA
Jednou z prvních starostí české správy města bylo zří-
zení střední školy. Když 10. září 1901 povolil zemský 
výbor zřízení soukromé matiční reálky, mohlo 19. září 
začít vyučování. Učebny byly zřízeny v zadním trak-
tu „Šustráku“, v Poděbradově ul. Prvním ředitelem 
byl dr. František Nerad a zapsáno bylo 45 žáků. Kro-
mě ředitele byl v učitelském sboru ještě Josef Fürst   
a městský kaplan P. František Herold, jinak vypo-
máhali učitelé místních škol. Ještě téhož roku bylo 
vybráno  staveniště pro školní budovu „na bělisku“ 
za Uničovským rybníkem.

• 40 let
Rozrůstajícímu se sídlišti, kde už stálo osm bloků 
s 254 byty, musela ustoupit roku 1981 celá fronta 
domů v ulici Vítězná, včetně oblíbené restaurace  
U Holoubka. Po demolici dostala tato část města 
neobvyklou tvář. V akci „Z“ zde byla také postave-
na nová mateřská školka pro 90 dětí. Ředitelkou se 
stala Jarmila Dohnálková. Otevřením této školky  
v září 1981 se prakticky vyřešil dlouholetý problém  
s umístěním 3-6letých dětí v předškolních zařízeních. 

• 30 let 
Jaroslav Kuča se narodil 
20. 5. 1915 v Porubě, do Li-
tovle přišel r. 1941, pracoval 
v obchodě s uhlím. Po likvi-
daci soukromých firem na-
stoupil do Papcelu, v r. 1954 
uspořádal velkou výstavu 
akvarijních rybek, kterou navštívilo několik tisíc lidí.  
V letech 1946–1960 byl organizátorem motoris-
tických aktivit ve Svazarmu, od r. 1955 vedl úspěš-
nou loutkovou scénu Radost. Zpočátku používali 
maňáskové loutky, pak vajangy. Roku 1961 nastoupil 
jako metodik v Závodním klubu ROH Tesla, v letech 
1970–71 po odstavení Otty Urbáška byl ředitelem. 
Po r. 1972 byl vedoucím rekreačních chat v Sobotíně  
a v Bělé pod Pradědem. Zemřel 15. září 1991.

• 20 let
Miroslav Kuchař byl ab-
solvent litovelského gym-
názia, zaměstnanec ONV, 
všestranný hudebník, žák 
Aloise Holoubka. Již od 14  
let jako mladý houslista hrál 
v církevním orchestru Husova sboru. Ve čtyřicátých 
letech saxofonista, klarinetista a houslista tanečního 
orchestru A. Holoubka, od počátku padesátých let 
hrál v tanečním orchestru při ZV ROH Okresního ná-
rodního výboru v Litovli. Od šedesátých let houslista 
a violista komorního smyčcového souboru při Domě 
osvěty a houslista orchestrálního sdružení při hudeb-
ní škole pod vedením dirigentů Holoubka a Pechy. 
Kromě hudebních aktivit byl po mnoho let cvičitelem 
a funkcionářem Sokola a pak Tatranu. Zemřel ve věku 
79 let 9. září 2001.

Lubomír Šik
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Narodil jsem se v roce 1938 ve Švédské ulici 
v domě, který měl v té době číslo popisné 22. 
Jsou na něm připevněny dvě tabulky, které 
označují názvy ulic. Z jedné strany je Švédská 
ulice a z druhé strany je Čihadlo. Dům, kde 
jsem s rodiči bydlel, patřil paní Mrvové, která 
byla po válce v roce 1945 odsunuta do Němec-
ka. Dům potom přešel do vlastnictví města. 
Po válce se do domu přistěhovala rodina Kře-
salova a Milkova. Bydleli jsme tam tři rodiny. 
Každý byt měl jednu kuchyň a jeden pokoj, 
žádná koupelna, pouze ve dvoře jedno suché 
WC a prádelna. Po odstěho-
vání Milkových se v tom bytě 
vystřídalo několik nájemní-
ků – Pichlerovi a Donočíkovi, 
kteří tam bydleli přechodně 
než si ve Švédské ulici postavi-
li vlastní domy. Potom se tam 
přistěhovali manželé Trma-
čovi. Pan Trmač byl malíř po-
kojů. Každý den ráno vyjížděl  
s vozíkem s barvami a žebří-
kem za prací.
Ve Švédské ulici bydlelo ně-
kolik známých občanů. V létě 
každý den vyjížděl ze svého 
domu do ulice cukrář pan 
Pichler s bílým vozíkem se dvěma druhy zmrz-
liny v nádobách obložených ledem. Tehdy pro-
dával zmrzlinu na oplatku jeden kopeček za  
1 Kčs. Když jsme někdy jako děti neměli pení-
ze, tak nám dal i zadarmo. Naproti jeho domku 
je vysoká kamenná budova, kterou používal 
pivovar jako ledovnu. Každý rok na rybníce 
sekali ledy, které vozili do této budovy, a pak po 
celé léto tento led vozili do pivovaru a restaura-
cí na zchlazení piva. 
Dále tam měli svůj domek Špičkovi, kteří pro-
dávali zeleninu, a jejich synové Alois a Karel 
Špičkovi tam provozovali autodopravu. Ná-
kladní auta měla pohon na dřevoplyn. 

Na konci Švédské ulice u vchodu do parku 
Míru, kde končí hradby a kde dnes bydlí pan 
profesor Míča, měl pan Skulil, majitel pohřeb-
ní služby, sklad rakví a dole v tom domě měl 
pan Dr. Bičík garáž pro svou bílou AEROVKU 
se sklápěcí střechou, se kterou jezdil ke svým 
pacientům. Naproti přes ulici bydleli Petříkovi. 
Jejich syn Miloš byl výborný hráč házené, ně-
kolik let reprezentoval Tatran Litovel. Další v té 
době známou postavou z ulice byl pan Dono-
čík, vedoucí uhelných skladů. Jejich dcera paní 
Knajblová pracovala mnoho let jako vedoucí 

Stavebního odboru na Měst-
ském úřadě v Litovli. 
Za hradbami byla tzv. Německá 
zahrada, dnes park Míru. Zde 
stával pěkný dřevěný hudeb-
ní pavilon, ve kterém hrávala 
hudba a Němci zde pořádali 
taneční zábavy. Jinak po válce 
byl park rájem pro nás děti –  
v křovích jsme měli vybudo-
vány bunkry, i na smrcích byl 
pěkný posed, kde jsme sedávali 
a hráli karty. Scházely se zde 
děti i z okolních ulic Havlíčko-
vy a Jungmannovy, známí lito-
velští fotbalisté brankář Karel  

Hejduk, Jaroslav Mašek, Václav Hrabal. Ti prá-
vě začínali v dnešním parku Míru, kde se každý 
den odpoledne hrávalo na volném prostranství 
a jako branka sloužily vysazené stromy. 
Tak vzpomínám na léta, která jsem prožil ve 
Švédské ulici. Bydlel jsem zde celkem 21 let, 
potom jsme se přestěhovali na Pavlínku. Li-
tovel je krásné město, má spoustu zajímavých 
míst, jejichž historie bude dlouho žít v našich 
vzpomínkách. Dnes je mi 82 let a stále na léta 
prožitá ve Švédské ulici vzpomínám. Snad ještě 
někdo zavzpomíná se mnou...

Foto: asi r. 1971, Muzeum Litovel, 
text: Karel Petržela 

Z redakční pošty                    Vzpomínka na Švédskou ulici

Z Hanácké ambasádê Dobři lêdi s nama 

Hanácká ambasáda s Hanáckó mozêkó  
23. záři! Nezapomeňte!

Pěkny pozdraveni váženi a mili,
Hanáci só okolo nás na fšeckê světovy stranê 
pořáď pohromadě, podle mistnich zvêklosti 
ê svéch zlatéch organizátoru. To se vi, že mê  
z té našé Litovle – nebo Létovle – to sledôjemê 
a vimê o sobě. Na dědinách, pravda, to majó 
v hromadě ze školama, s hasičama, nimró-
dama, mozêkantama, nô, jak se kde hodi. 
Ve fšeci naši, co k nám pravidelně chodite  
a znáte nás, nekeři ê tech 20 let, co letos slavi-
mê, potvrdite pokaždy, že si mámê společně 
co zpominat, přepomenót nebo takê oslavit. 
A pohoda ê legrace ô teho chêbět nemu-
že, jaksi dávámê na každé ten svuj program 
Přendite si splknót témata! Vemte si, co jich 
mámê za sebó po tech dvaceti letech – nô 
pravda, šedesát! 

Přêznám se Vám, jak nás potěši, dêž přepo-
mináte, na kery si pamatôjete. Vite, ať se děje 
co se děje, ať vizem, že se svět divoko měni, 
nebo ať nás potkajó věcê zly a dobry, pokaž-
dy je nám dobře pospolô. Patři to, jak se řiká,  
k hanácké povaze.
A ô nás odjakžêvâ, jak se hospodařelo po 
cely rokê, v dědinách, na polich a fšeckéma 
řemeslama, kdo to neznal, jak se co patři  
k sobê, toš to nemuhl bêt dobré hospodář.  
A zpomeňte, jak se řikávalo – fšecko má svuj 
čas. Ja! To je zákon.
Co si meslim, plati ê dnes. No řeknite. Mê 
sme si to takê na to naše zářijovy posezeni 
s Hanáckó mozêkó nachêstalê, si o tém po-
vêkládat. Ve městě ô nás takovó možnosť  
k temô třeba ani nemáte, a takê proto stoji za 
to, ať vezmete naše pozváni.
Témto Vám ho nabizim za nás fšeckê.

Váš Zdenek Brané
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Tak. Prázdnine só za nama. To to zasé 
oletělo, co? Párkrát se zapotite, párkrát 
zmoknete – to dež máte zrovna ve dovole-
nó – a jož je zas záři. Já se decky těšivám 
na konec srpna, protože v to dobo jož za-
čénám chodit na hřébke. Je jož dostatečně 
akorát na to, abe začle rust. Sice –  dež se 
podiváte na internet nebo na zpráve v tele-
vize, nestačite se divit jož v květno, jak pré 
rostó. Prdlačke! To jenom začiná oharková 
sezóna a já mám pocit, že se autoři toť tech 
článku decky spiknó protivá mně a mně 
podobném duvěřevcum, keři se nemužem 
dočkat, až zalezem do lesa a za pár hodin 
velezem s narvaném košem praváku. Tož 
bať, že hřébke, kořátka, jance a iny hóbe 
majó svuj čas. A ten hlavni je včel, na konco 
lita. Letos pršelo všode po našé vlasti, ako-
rát o nás ne-e. To mosi nakrknót každyho 
hóbařa. V Čechách zbirajó cely lito, jož ani 
nevijó, co s ólovkama, a me Hanáce zas 
otiráme hobe. E dež jož se to lepši. Nemám 
teho časo, abech ve všedni deň zavřel krám 
a šil do lesa, to si dovolet nemužo, a tak svó 
vášeň chladim po sobotách odpoledne a po 
nedělich. A kdo je znalé, ten vi, že vlastně 
paběrkojo. Sice pokaždy cose přeneso, ale 
só to takovy zbetke po tech, keři só v lese 
klidně každé všedni deň a lakomě nám pra-

cojicim všecko vezbirajó. Logicke sem 
včel mosel dojit k temo, že co se hřéb-
kařeni téká, nemužo se jož dočkat, až 
bodo take v duchodě. No ale dež se 
nad tém zameslim hlóbš, zjišťojo, že 
do penze hneď tak nedolezo, že bodo 
moset dělat eště moc let navic, abech 
to do smrti přežel, a dež bodo pak 
chtět chodit po hóbách, mužó mě take 
v to dobo jož tak bolet čape, že bodo 
rád, dež bodo sedět doma na řeti. Tak-
že ten sen o hřébkách, na kery pudo, kde 
se mně zachce, se mně pomalinke rozplévá 
se snama ostatnima. No, a jak tak sedim 
o kompjutro, abech pro Vás zplodil nejaké 
ten neorážejici článek, slešim v televizni 
bedně, jak zas jakése blbeček, keré se vedal 
poprvni v ževotě do lesa, a vlastně se šil po-
divat, ešle só eště boruvke, našil mistečko 
s devadesátima véstavnima pravákama. 
Hneď zavolal do Nove a ti rádi přefrčele 
e s kameró, abe ten zázrak natočele. Že 
tém zpusobijó nekerém spoluobčanum, jak 
so třeba já, trauma na dlóhó dobo, to jož 
je, novináře, nezajimá. Otočel sem se k té 
obrazovce, viděl sem to nádhero a skoteč-
ně hnusně sem zaklnol. Meslim, že sem ho 
poslal e s tema investigativcama do řeti. 
Temo blbečkovi sem ten ólovek nepřál, šak 

ho neměl zaslóženě. Jak se octl v ponděli 
ráno v lese? To nikde nedělá? Šak podle 
ksichto má tak ke třecitce! Žárlel sem jak 
malé Jarda. Moja manželka zdvihla oče 
od časopiso a jenom se na mě nevěřicně 
podivala. Věděl sem, že sem přestřelel  
a v docho sem se omlóval, že so tak nepře-
jici. Ale jenom v docho. Přece nemužo pře-
znat veřéně, že mo závidim, že on muže  
a já né. Chlap vekládal, co všecko si z tech 
hřébku doma odělá. Máčko, guláš, smažák, 
nasoši na zemo, a já nevim, co všecko eště 
z teho de. A pak okázale detaile tech hřéb-
ku, abe se diváci mohle pokochat. Měle ste 
vidět, jak sem pookřil. Je to smotny, ale na-
jednó sem mo ten ólovek hrozně přál. Ani 
on, ani ti novináři totiž nepoznale, že má 
plné koš a eště aji bundo – hořčáku!

Petr Linduška

Rostó?

Janet Skeslien Charles – Pařížská knihovna
Pařížská knihovna vychází ze skutečných 
událostí v Americké knihovně v Paříži, 
která se stala svědkem nejen lásek a snění, 
ale i hrdinství jejích zaměstnanců po na- 
cistickém vpádu do Paříže. Příběh vás za-
vede skrze životní osudy Odile Souchetové 
do Paříže konce 30. let a nelehké doby na-
cistické okupace a následně do Montany na 
sklonku studené války, kde se prolíná s ži-
votem Lily, dívky z amerického maloměsta.

Leon Uris – Milá č. 18
Legendární román o legendárním boji, nej-
větší vzpouře Židů proti nacistům. Miliony 
Židů skončily v táborech smrti. Ale tisíce 
lidí natěsnaných ve varšavském ghettu od-
mítly jít jako ovce na porážku. Rozhodli se 
vzepřít nezvratnému osudu, který pro ně 
nachystali Němci. A lidé z ghetta v dub-
nu 1943 povstali – pokud mají zemřít, pak  
v boji, s hlavou vztyčenou.

Mark Greaney – Šedý muž
Bestseller, podle kterého Netflix 
chystá film s Ryanem Goslingem  
a Chrisem Evansem v hlavních ro-
lích, vychází česky! Court Gentry je 
bývalý agent CIA a má pověst nej-
lepšího nájemného vraha na světě. 
Přezdívá se mu Šedý muž a kolují  
o něm legendy. Je to samotář bez ro-
diny, přátel i domova. Přijímá pouze 
zakázky, kdy má zlikvidovat zločince. Pohy-
buje se jako stín, splní nemožné a pak zmizí. 
A vždy zasáhne svůj cíl.

František Nepraš – Najdorf
Krátce před otcovou smrtí se syn dozvídá  
o jedné události jeho života, se kterou se mu 
nikdy předtím nesvěřil. Co se v jeho okolí  
i jinde v této zemi dělo brzy po válce, bylo po 
léta zahaleno mlhou, a to nejen uvnitř vlast-
ní rodiny, ale i v celé společnosti. Tato krva-
vá epizoda byla pro řadu lidí v otcově rodišti 

osudná, mezi nimi  
i pro mladou ženu 
jemu kdysi blízkou.

Jitka Dolejšová – 
Po kolejích za po-
hádkou
Tudum tudum... 
tudum tudum... 
Slyšíte, jak si koleje 

a pražce povídají? Vyprávějí si o vlacích a ná-
dražích, o blízkých i dalekých cestách, o lidech 
a zvířátkách, o věcech kouzelných i docela oby-
čejných. Vydejte se po kolejích za pohádkami.

David Walliams – Bestie z Buckinghamského 
paláce
Světově nejprodávanější autor dětských 
knih napsal své první fantasy! Odehrává se 
v Británii o sto let později, tedy v roce 2120. 
Londýn je v troskách, lidé mají hlad a na ce-
lou zemi padla temnota…

Lucy Powrie – Klub knihomolských srdcí
Tabby Brownovou už nebaví snažit se pořád 
někam zapadnout. Mnohem radši než na párty 
by si zalezla někam do koutku s dobrou kníž-
kou. Nakonec se rozhodne přidat k partě, kte-
rá je vlastně čtenářský klub. Co by na tomhle 
mohlo špatně dopadnout? Přece úplně cokoliv, 
když jste člověk, kterému při seznamování na-
skakuje husí kůže!                                                os
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LN: V letošním roce oslaví Litovel-
ská cukrovarna 150 let od svého 
založení. Jaká je historie cukrovar-
nictví a proč cukrovar vznikl právě  
u nás, v Litovli?
LK: Cukrovar Litovel byl založen 
rolníky z Litovle a okolí jako ak-
ciová společnost. Již od počátku 
své existence byl podnik svědkem 
mnoha společenských, kulturních 
a v neposlední řadě také hospo-
dářských proměn.

První kampaň Rolnického ak-
ciového cukrovaru v Litovli 
byla zahájena v prosinci roku 
1871 a trvala 45 dní. Továrna 
za svou první kampaň pořezala  
32 640 q cukrovky, ze které se vy-
robilo 3 007 q cukru výborné kva-
lity, a celkově skončila se ziskem 
více než 21 500 zlatých. Úspěch 
kampaně vyvolal velký zájem  
o akcie cukrovaru. 
Cukrovarnický průmysl po vzni-
ku republiky plně ovládal nově 
vzniklý stát. Obchod s cukrem 
byl uvolněn v roce 1921, „bílé zla-
to“ bylo jedním z nejdůležitějších 
vývozních artiklů státu. Cukro-
var prošel modernizací, železné 
komponenty byly nahrazeny mo-
saznými a měděnými. Za první 
republiky cukrovar vzkvétal, roz-
šiřoval své hospodářské aktivity  
a rozvíjel podnikatelské aktivity.

V roce 1945 byly všechny cuk-
rovary znárodněny pod nový 
ústřední orgán „Československý 
průmysl cukrovarnický, národní 
podnik“, nadále však některé ma-
jetkově zůstaly bez větší změny, 
včetně Litovle. V roce 1948 byl 
ale cukrovar původně určený ke 

združstevnění zestát-
něn na základě listiny 
o zřízení národního 
podniku „Cukrovar 
a rafinerie cukru 
v Litovli“. Převzetí 
správy národního 
podniku se stalo  
v červenci téhož 
roku.

V roce 1990 byl vy-
užit zákon o státním 
podniku a vyčle-
něním z dosavadní 
struktury sídelního 
podniku v Olomou-
ci vznikl „Cukrovar Litovel, stát-
ní podnik“. O dva roky později  
v květnu byl privatizován do 
akciové společnosti „Cukrovar 
Litovel, a.s.“.
Surové podnikatelské prostředí 
devadesátých let, zejména dras-

tické podmínky bankovního od-
větví, rozmáhající se druhotná 
platební neschopnost a neplatič-
ství, vysilující boj o pěstitele řepy 
a zákazníky cukru včetně masivní 
potřeby investic do zařízení vedl 
ke kritické finanční situaci, která 
skončila vyhlášením konkurzu.

Cukrovar Litovel byl po třech 
letech prodán v dražbě společ-
nosti MELI, a.s., Smržice a byl 
mu vytvořen název Litovelská 
cukrovarna.
Od té doby prochází úspěšným 
obdobím stabilizace dostatku 

suroviny – cukrové řepy a zákaz-
níků cukru, prošel cílenou rekon-
strukční a investiční fází a úspěšně 
se ukotvil ve struktuře cukrovar-
nického průmyslu nejenom na 
Moravě, ale v celé ČR.
A proč cukrovar vznikl právě zde? 
Oblast Hané má jedny z nejlepších 

podmínek pro pěstování cukro-
vé řepy u nás. Cukrovka je zde 
součástí tradičního osevního 
postupu.

LN: Popište, prosím, čtenářům, 
jak vlastně vzniká cukr, kterým 
si osladíme kávu, čaj… Jaký je vý-
robní postup?
LK: Staré národy cukr neznaly, 
sladily medem. První cukr byl 
vyroben v Indii z cukrové třti-
ny. Později, až v 17. století, byl 
objeven cukr v kořenu řepy.  
V Čechách se první cukrovary 
objevily už v šedesátých letech 
19. století, zatímco na Moravě 
až na počátku let sedmdesátých. 
Na samém sklonku roku 1871 
byla zahájena i první kampaň  
v Rolnickém cukrovaru  
v Litovli.
A jaký je samotný proces výro-
by? Zralé bulvy řepy, nakoupené  
u tuzemských pěstitelů, jsou ná-
kladními automobily dovezeny 
do cukrovaru a zváženy. Sou-
časně je proveden odběr vzorků 

Litovelská cukrovarna slaví 150 let své existence. O jejích začátcích,  
výrobě cukru i budoucnosti jsme mluvili s předsedou představenstva,  
Ing. Leopoldem Klabalem.

Cukrovarská kampaň zachycená na dobové fotografii Interiér cukrovaru Litovel na dobové fotografii
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s navazujícím zpracováním  
a vyhodnocením v surovinové la-
boratoři. 
Řepa je následně uložena na 
suchou ukládku před závodem 
nebo přes výklopník putuje do-
pravníky a kynetou do pračky 
řepy. Odtud je dopravena do 
zásobníku řepy nad řezačkami 
a tubusy přivedena do řezaček  
k nakrájení na tzv. řepné řízky. 
Ty se pásovými dopravníky do-
stanou do difuze, kde vlivem tep-
loty vznikne z uvolněné sacharó-
zy řepných buněk a z vyluhovací 
vody zakalený roztok – difuzní 
šťáva. Tato šťáva prochází po-
stupným dvoustupňovým čiš-
těním s přídavkem vápenného 
mléka, které je následně sráženo 
oxidem uhličitým na tzv. saturač-
ní kal. Oddělením kalu ze surové 
šťávy na filtraci vzniká dokonale 
čirý filtrát (lehká šťáva, obsahuje 
16 % cukru), který je veden přes 
výměníky tepla do vícestupňové 
odparky a postupně zahušťo-
ván až na hustotu kolem 65 %. 
Šťáva z odparky je zachycována   
v zásobnících na varně, odkud 
je postupně odebírána a nava-
řována v jednotlivých krystalo-
vých zrničích na klérový základ. 
Uvařením vzniká směs přesyce-
ného roztoku a krystalků cukru 
(krystalová cukrovina). Cukro-
vina se následně odstřeďuje na 
odstředivkách, kde se promyje 
malým množstvím vody. Takto 
nám vznikne již bílý cukr, který 
se dopravuje do sušárny cuk-
ru k usušení na požadovanou 
vlhkost. Přes detektory kovů  

a třídič cukru putuje do zásobníků 
rozdělených na jednotlivé frakce. 
Po vychladnutí je připraven 
přímo k expedici nebo páso-
vými dopravníky dopraven na 
uskladnění do dvou velkokapa-
citních sil. Odtud je postupně 
vyskladňován dle požadavků 
zákazníků v cisternách, vacích  
o objemu 500–1000 kg a pytlích 
šitých nebo vakuových. 

LN: Jaké jsou Vaše hotové výrobky 
– klasické jako známe cukr krupici, 
cukr krystal a cukr moučku? Vyrá-
bíte třeba i bridžové kostky? 
LK: Cukrovar od počátku  
20. století vyráběl bílý krystalo-
vý cukr, až do poloviny 60. let 
také v podobě tříděné krupice  
a moučky, a to pro velké odběrate-
le. V současné době se vyrábí jen 
cukr krystal a krupice.  

LN: Vyrobený cukr u Vás skla-
dujete nebo ihned distribuujete 
dále? Kam všude cukr dodáváte? 
Vyvážíte jej i do zahraničí nebo je 
určen jen českým spotřebitelům?
LK: Litovelský cukr byl pro svou 
kvalitu po celé znárodněné obdo-
bí určen převážně na vývoz. Cukr  
z cukrovaru proudí v balení vět-
ších hmotností od 25 kg až do 
vaků tzv. big bagů o hmotnosti 1 t. 
V současné době se rozšiřují do-
dávky v cisternách. Litovelským 
cukrem si zákazníci sladí po celé 
České republice a také v zahraničí 
(Rakousko, Německo, Slovinsko, 
Chorvatsko, Itálie, Maďarsko).

LN: Kolik tun cukrové řepy denně/ 

ročně zpracujete?
LK: Od roku 2002 docházelo  
k postupné modernizaci techno-
logie výroby a z původní kapacity 
zpracování cukrové řepy 1 600 t 
za den došlo k navýšení na ko-
nečných 2 800 tun cukrové řepy 
za den, což představuje výrobu  
45 000 t cukru v jedné kampani.  
V současnosti cukrovar zpracová-
vá ročně 280–300 tisíc tun cukro-
vé řepy dodávané pěstiteli z okol-
ního rajonu. 
V kampani 2020/21 bylo zpra-
cováno nejvíce řepy v historii 
Litovelské cukrovarny – celkem  
293 tisíc tun. V kampani 2018/19 
pak bylo vyrobeno nejvíce cukru  
v historii, a to 42 tisíc tun.

LN: Na Radě města Litovel jste in-
formovali o výstavbě čističky od-
padních vod a plynofikaci. Jak jste  
v tomto směru postoupili? 
LK: Majitelé se snaží cukrovar 

dále rozvíjet a modernizovat  
s cílem naplnit přání odběratelů 
cukru, opřít se mohou o dlou-
hou tradici výroby cukru.
Co se týká čističky odpadních 
vod je podepsána smlouva na 
stavební práce, které byly za-
hájeny v srpnu letošního roku. 
Provoz čističky bude od září 
2022, tedy na kampaň 2022/23. 
Plynofikace kotelny je smluvně 
zajištěna, provoz na plyn bude 
také v kampani 2022/23.
Mimo investice do čističky a ply-
nofikace mám pro občany Lito-
vle dobrou zprávu. Od kampaně 
2021/22 budeme cukrovou řepu 
navážet od 6 do 22 hodin, tudíž 
nebudeme rušit noční klid.

LN: Děkujeme za rozhovor. Pře-
jeme hodně úspěchů ve Vaší prá-
ci a cukrovarně dalších nejméně 
150 let existence!
LK: Také děkuji.                             red.
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Městský klub Litovel 
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• pátek 3. 9.    ZAHÁJENÍ TANEČNÍHO KURZU PRO MLÁDEŽ A PRO DOSPĚLÉ
Velký sál Záložny v Litovli, začátek: mládež v 17.30 hod., dospělí ve 20.15 hod.
Taneční kurz pod vedením tanečních mistrů Petra a Pavlíny Coufalových.

• pátek 3. 9.   KLAVÍRNÍ KVARTETO JOSEFA SUKA – náhradní termín za 
23. 2. 2021
Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné 100 Kč.
Vystoupí: Radim Kresta – housle, Eva Krestová – viola, Matěj Štěpánek – vio-
loncello, Veronika Böhmová – klavír. Koncert v rámci KPH.

• pondělí 6. 9.    SZIDI TOBIAS & BAND – náhradní termín za 19. 10. 2020
Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., předprodej 300 Kč, na místě 350 Kč. 
Koncert slovenské zpěvačky a šansoniérky.

• 9. 9.–22. 10.    VÝSTAVA BRATRŮ BEZDĚČKOVÝCH
Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15 hod., ST 8–17 hod., PÁ 8–13 hod.,  
So 10–13 hod. Vstupné dobrovolné, vernisáž proběhne ve středu 8. 9. v 17 hod.
Společná výstava fotografií a obrazů.

• čtvrtek 9. 9.    TITANIC – náhradní termín za 7. 4. 2020
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., vstupné od 300 Kč, na místě +50 Kč.
Divadelní představení s Miroslavem Vladykou a Filipem Blažkem.

• pondělí 13. 9.     KONCERT V MLADEČSKÝCH JESKYNÍCH – ELIŠKA WEISSOVÁ 
A LADISLAVA VONDRÁČKOVÁ – náhradní termín za 6. 4. 2020
Mladečské jeskyně u Litovle, 18 hod., vstupné 120 Kč. Odjezd autobusu  
z nám. Př. Otakara v 17.15 hod. se zastávkami Palackého, Nasobůrky, Sobáčov -  
restaurace STOP (a zpět).

• středa 15. 9.    4TET – náhradní termín za 17. 3. 2020
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 550 Kč, na místě +50 Kč.

Již 16 let udivují diváky svými neuvěřitelnými pěveckými i hereckými výkony  
a nápady Jiří Korn, Jiří Škorpík, Dušan Kollár a David Uličník. 

• pátek 17. 9.    FOLKOVÉ POMORAVÍ
Zahrádka restaurace Amazonka, 18 hod., předprodej 150 Kč, na místě 200 Kč.
Vystoupí: CHOROŠI, VÍŤA TRONÍČEK TRIO, BONSAI Č. 3.

• čtvrtek 23. 9.    PŘÊNDITE SI SPLKNÓT
Koncertní sál MK Litovel, v 18 hod., vstupné dobrovolné. 
Pořad pro přátele hanáckého nářečí na téma: „Sténě jak ten kvas fšecko má 
svuj čas“. Host: Hanácká mozêka, pořadatel: Hanácká ambasáda.

• sobota 25. 9.    VODNÍK ČESÍLKO – náhradní termín za 25. 10. 2020
Velký sál Záložny v Litovli, 16 hod., předprodej 50 Kč, na místě 100 Kč, děti do 
3 let zdarma.
Velká divadelní pohádka pro celou rodinu v podání herců Divadla Scéna Zlín.

• čtvrtek 30. 9.    VEČER SVĚTOVÝCH MUZIKÁLŮ
Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., předprodej 170 Kč, na místě 200 Kč.
Koncert k mezinárodnímu dni seniorů. Marie Křížová, Jan Kříž a Oldřich Kříž 
zazpívají hity ze slavných světových muzikálů Bídníci, Jekyll & Hyde, Fantom 
Opery, Miss Saigon, Cats nebo i českých muzikálů světové úrovně Dracula nebo 
Monte Cristo a dalších.

PŘIPRAVUJEME: 
  6. 10. PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL (promítání filmu)
11. 10. KOČKA V OREGÁNU (divadelní představení – náhradní termín za 2. 2. 2021)
14. 10. ČECHOMOR (koncert – náhradní termín za 22. 4. 2021)
19. 10. SKLENĚNÝ STROP (divadelní představení)
26. 10. PAVEL BOŘKOVEC QUARTET (koncert v rámci KPH – náhradní ter-
mín za 18. 5. 2020)

Slovenská zpěvačka a herečka 
maďarského původu Szidi Tobias 
patří k nejvýraznějším hudebním 
osobnostem zpívaného šansonu 
nejen na Slovensku, ale také v Čes-
ké republice. Umělecké charizma 
a specifické zabarvení hlasu jsou 

kombinací pro silný umělecký 
zážitek. Szidi Tobias pro svoje pu-
blikum koncertuje už několik let. 
Její umělecký přístup je příznačný 
svojí vyšperkovaností a citem pro 
spojení textu a hudby, s důrazem 
pro detail a zachycení okamžiku. 

Každý její hudební počin je 
jakýmsi zpívaným divadlem 
s mimořádně silným důra-
zem na obsahovou složku. 
Proto v jejích písních nachá-
zíme ideální spojení hudby  
a textu ve vynikajících inter-
pretačních výkonech členů 
kapely Szidi Tobias & Band. 
Pro svoje publikum má Szidi 
v repertoáru skladby z au-
torské hudební dílny Milana 
Vyskočániho, ale převáž-
nou část textů napsal Peter 
Lipovský. Koncert můžete 
navštívit v pondělí 6. září od  
18 hodin.                              MK

Česílko je důvtipný vodník, 
který bydlí v rybníčku spolu  
s kaprem Osmikiláčem. Kousek 
od jejich rybníčku má svůj zámek 
lakomý Knížepán, který tak tro-
chu závidí Česílko-
vi přátelství s kap-
rem Osmikiláčem  
a zároveň usilu-
je o jejich rybník.  
K rybníčku se jed-
noho dne přistěhu-
je krásná Rusalka, 
která hledá domov. 
Ta se spřátelí hlav-
ně s Česílkem. Jen-
že Knížepán by se 
rád ženil a Rusalka 
se mu moc líbí.  
Přijďte zjistit, jestli 
lakomý Knížepán 
bude mít svatbu 
s Rusalkou anebo 
koho si Rusalka na-

konec vezme? Přijďte se podívat 
na pohádku podle dnes již kla-
sického večerníčku, a to v sobotu  
25. září od 16 hodin do Velkého  
sálu Záložny.                                         MK

Vystoupení SZIDI TOBIAS Divadlo pro děti o vodníku Česílkovi
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Po roční pauze přichází opět 
minifestival živé hudby Folkové 
Pomoraví, s kterým se vrací do 
Litovle folková muzika. 
Jako první vystoupí Bonsai č. 3. 
Skupina vznikla na podzim roku 
1998, založili ji studenti Jiho-
české univerzity. Rozvíjí odkaz 
folkové Bonsaie, která v letech 
1983 a 1984 získala Portu. Její 
poetické písně psali František 
Stralczynský a Tomáš Poláček. 
Kapela se snaží vzkřísit a oprášit 
jejich písně, které hrají po svém, 
ale nejsou revival kopírující notu 
po notě. Trojka v názvu značí, že 
jsou již třetí, kteří těmto písnič-
kám vdechují život. Po rozpadu 
Bonsaie vystupoval totiž Fran-
tišek Stralczynský pod stejným 
názvem s proměnlivou partou 
muzikantů. V repertoáru mírně 
převažují písně Bonsai, čím dál 
víc se ale objevují vlastní autor-
ské písničky. V roce 2018 získali 
hlavní cenu na největším českém 
FCT festivalu Mohelnický do-
stavník a Cenu Českého rozhla-
su ve finále Porty. Mají za sebou 
účast na festivalech Prázdniny  
v Telči, Zahrada, Mohelnický 
dostavník, Folková růže, Folkové 
prázdniny, Muzika aj. Kapelu ve 

složení Zuzana Králová – zpěv, 
rytmika, flétna, kytara, Václav 
Koblenc – zpěv, kytara, flétny, 
Petra Dvořáková – violoncello, 
Michal Štrobl – zpěv, kytara, 
hoboj a Karel Kačer – kontrabas 
můžete slyšet v pátek 17. září od 
18 hodin v zahrádce restaurace 
Amazonka. 
Dále vystoupí akustická tramp- 
folková skupina Choroši po-
cházející ze středních Čech. Její 
počátky sahají do prosince roku 
2012, kdy byla virtuálně založena 
dvěma trampy-praktiky a jedním 
trampem-teoretikem. Všichni 
tři se poprvé setkali až začátkem 
následujícího roku a na jaře pak 
odehráli své první vystoupení, 
které bylo odrazovým můst-
kem k další činnosti skupiny.  
V následujících letech se Choroši 
zúčastňovali různých soutěží, ve 
kterých získali několik ocenění 
od odborných porot i od divá-
ků (mj. autorská Porta, Ústecký 
stříbrňák) a postupně se dostali 
do širšího povědomí folkové ko-
munity. Choroši zastávají názor, 
že i ve třech lidech se dá udělat 
spousta muziky. Hrdě se hlásí  
k folkové a trampské hudbě.  
Snaží se ji obohacovat písněmi  

z vlastní autorské dílny spolu  
s několika písněmi zahraniční-
ho původu, k nimž napsali české 
texty. Posluchačům v nich vy-
právějí příběhy, které napsal sám 
život, popřípadě mu při psaní 
trochu pomohla bujná choroší 
fantazie. Od roku 2019 se obsa-
zení Chorošů různě mění, mimo 
jiné jako její souběžné těleso  
s jiným repertoárem vzniká ka-
pela Triomat, která se s Choroši 
posléze slučuje. V současnosti 
Choroši hrají a zpívají v tomto 
složení: Aleš Rogalewicz – zpěv, 
kytara, Tomáš Doug Machalík – 

zpěv, kytara, basová kytara, Věra 
Hájková (jako host) – zpěv.
Na závěr Folkového Pomoraví 
můžete slyšet projekt frontma-
na úspěšné folkové skupiny 
Marien Víťa Troníček Trio. Ky-
tarista a autor Víťa Troníček 
patří k nejvýraznějším talen-
tům současné folkové gene-
race. Spolu s ním tvoří trio 
spoluhráč z Marien Petr Feďa 
Opočenský na kontrabas a po-
zoruhodně talentovaný hráč na 
dobro Jan Kouba, což umožňu-
je žánrový přesah od folku až  
k moderní bluegrassové hudbě.  

Folkové Pomoraví se vrací do Litovle

Večer nejslavnějších muziká-
lových melodií. Písně a duety  
z takových světových muzikálů, 
jakými jsou Fantom opery, Bíd-
níci, Mary Poppins, Muž z La 
Manchy, Cabaret, Hello Dolly, My 
fair lady nebo Jekyll a Hyde mů-
žete slyšet ve čtvrtek 30. září od  
18 hodin ve Velkém sále Záložny 
v Litovli. Na stejném jevišti stanou 
Marie Křížová, Jan Kříž a Oldřich 
Kříž.

MARIE KŘÍŽOVÁ je muzikálová 
herečka a zpěvačka. Její první 
role byla Kitty v muzikálu Robin 
Hood v Divadle Kalich. Na zá-
kladě jejího výkonu přišla nabíd-
ka na roli Kate v inscenaci legen-
dárního muzikálu Zpívání v dešti 
v libereckém divadle F. X. Šaldy 
a role Franchie a Jane v muzi-
kálu Pomáda, kterou navazuje 
na spolupráci s pražským Di-
vadlem Kalich. S touto rolí také 
hostovala v Bratislavském diva-
dle Heineken Tower stage. Dále 
následovaly role: Ilona v libe-
reckém She loves me, studentka  
a lékařka v Tajemství a Annette 
v Horečce sobotní noci (Diva-
dlo Kalich), Káča Maršálková  

v Divotvorném hrnci (Otáčivé 
hlediště Český Krumlov a Jiho-
české divadlo v Českých Budějo-
vicích), Katy Saldon – Singing in 
the rain (Komorní opera Praha, 
hrálo se i v německé verzi – turné 
po Německu), Majka v muziká-
lu Atlantida a Sylvie v muzikálu 
Srdcový král (Divadlo Kalich). 

JAN KŘÍŽ je držitelem ceny Thá-
lie, odbornou kritikou je opa-
kovaně označovaný za jednoho  
z nejvýraznějších mladých ta-
lentů současné české muzikálové 
scény. Jeho profesním těžištěm je 
Praha. Zde ztvárnil hlavní role  
v muzikálech Robin Hood, 
Osmý světadíl, Děti ráje, Johanka 
z Arku, Touha, Kladivo na čaro-
dějnice, Jack Rozparovač, Pomá-
da (získal cenu Thálie v oboru 
muzikál za roli Dannyho Zuka) 
a jiných. Pravidelně hostuje  
i v mimopražských divadlech 
(Někdo to rád horké, Dir-
ty Rotten Scoundrels, Zpívání  
v dešti, Monty Python's Spama-
lot nebo Řek Zorba). V listopadu 
2012 pokřtil své první sólové CD 
s názvem „Sečtenopodtrženo“. 
V roce 2011 si vybral Jana Kříže 

Štefan Margita jako 
hosta pro své vánoč-
ní turné. 

OLDŘICH KŘÍŽ je 
významný operní 
sólista (baryton), 
muzikálový zpěvák  
a režisér, sólista 
Státní opery Praha 
a opery Národního 
divadla. V roce 2005 
vstoupil úspěšně též 
na pole klasického 
muzikálu jako sir Da-
nvers Carew (Jekyll 
a Hyde) v Hudeb-
ním divadle Karlín.  
V muzikálu Kladivo 
na čarodějnice v Divadle Mileni-
um vytvořil jednu z hlavních rolí, 
a to děkana Kryštofa Lautnera. 
Často také účinkuje v operetních 
produkcích. K jeho nejmilejší, ale  
i nejúspěšnější roli v tomto žánru 
patří Dr. Falke (Johann Strauss: 
Netopýr), s níž hostoval v Ja-
ponsku, Holandsku, Německu  
i v USA. Oldřich Kříž je laureá-
tem mezinárodní soutěže Mo-
zartova Praha a semifinalistou 
mezinárodní soutěže Belvedere 

ve Vídni v roce 1992. Během 
studia získal několik cen na sou-
těžích A. Dvořáka v Karlových 
Varech a M. Schneidera-Trnav-
ského na Slovensku. Díky svému 
renomé byl pozván i na benefiční 
koncert pro Nadaci Olgy Havlo-
vé v Bonnu za přítomnosti prezi-
denta Richarda von Weizsäckera. 
Jeho mnohaleté divadelní zkuše-
nosti ho přivedly i na dráhu vel-
mi úspěšného operního a muzi-
kálového režiséra.                     MK

Slavné muzikálové melodie rozezní Záložnu



14 / ROZHOVOR

V Litovli v místní části Tři Dvo-
ry sídlí společnost Europasta 
SE. Pro nás místní však zlido-
věl historický název „Adriana“ 
odvozený od obchodní značky 
pro zde vyráběný sortiment 
těstovin z tvrdé pšenice. Společ-
nost je tvořena dvěma divizemi 
– Litovel a Boršov nad Vltavou.  
V Boršově v divizi Bratři Zá-
tkové je v provozu vlastní mlýn  
a vyrábí se některé druhy Zá-
tkových těstovin. Hlavní výro-
ba je však soustředěna právě 
ve Třech Dvorech. V rozhovoru  
s generálním ředitelem spo-
lečnosti Ing. Bohumilem Vrá-
blíkem, Ph.D., se mimo jiné 
dozvíte, jak se těstoviny vyrá-
bí, jaké značky dodává společ-
nost na trh a jaké jsou plány do  
budoucnosti.

LN: Můžete čtenářům popsat 
proces výroby těstovin – od ná-
kupu surovin od dodavatele až 
po koncový produkt?
BV: Základní surovinou pro 
výrobu těstovin je mouka. Ta 
při příjmu prochází přísnou 
vstupní kontrolou, poté se fou-
ká do sila. Z mouky a vody se 
následně vymíchá těsto, které 
se pak pomocí šneku tlačí přes 
výrobní matrici, která obsahuje 
vložky různých tvarů. Přes ma-
trici se protlačují všechny krát-
ké tvary kromě tvaru farfalle, 
tedy známých mašliček. Ty se 
vysekávají z pásu těsta. Dlouhé 
těstoviny se po protlačení z ma-
trice věší na čtyři metry dlouhé 
tyče. Vytvarované těstoviny se 

pak při teplotě od 90 do 100 °C 
suší přibližně dvě až šest hodin. 
Po vysušení je nutné těstoviny 
ochladit na 25 stupňů, následně 
jsou zabaleny a transportovány 
k zákazníkům.

LN: Jaké druhy či tvary se  
u Vás vyrábí a pod jakou znač-
kou je koncový zákazník najde  
v obchodě?
BV: Vyrábíme čtyři vlastní 
značky – Adriana, Zátkovy 
těstoviny, Rosické těstoviny  
a Ideál, které jsou určeny hlav-
ně pro slovenský trh. Jsme také 
dodavatelem privátních zna-
ček, které najdete v jednotli-
vých obchodních řetězcích. Co 
se týče tvarů, výběr je velmi 

rozmanitý. Klasické 
špagety, kolínka, fle-
ky i moderní penne, 
farfalle nebo zvířát-
ka ze ZOO či mušlič-
ky pro děti.

LN: V čem se jednot-
livé produktové řady 
liší? 
BV: Hlavní rozdíl je  
v použitých surovi-
nách. Pod značkou 
Adriana zakoupíte 
prvotřídní těstoviny 
z kvalitní semoliny. 
Díky semolině neboli 
tvrdé mouce se pak 
těstoviny nerozvaří  
a nelepí. 
Zátkovy těstoviny se 
řadí mezi vaječné. Mají 
svoji specifickou chuť  
a dlouholetou tradici. 
K výrobě používáme 
pouze kvalitní pode-
stýlková vejce.

Seznamte se s Adrianou! Těstoviny z Litovle míří do celého světa...

HISTORIE SPOLEČNOSTI

1989 – Po sametové revoluci vznikla v Zemědělském družstvu Červenka myšlenka 
vybudovat v centru úrodného kraje nové potravinářské výrobní závody a rozšířit tak 

aktivity družstva. Mělo jít o továrnu na těstoviny, parmazán a šunku. 
Protože doba přála novým projektům, dva z nich se podařilo dotáhnout do konce. 
Nakonec obě továrny nebyly vybudovány pod hlavičkou zemědělského družstva, 

ale jako soukromé firmy.

2000 – Koupě akcií od rodiny Zátků, která stála za vznikem továrny v Boršově nad 
Vltavou již v roce 1884. Dnes je továrna stále v provozu jako divize Bratři Zátkové. 

2003 – Těstárnu získala společnost Europasta v rámci řešení jejích finančních 
problémů vzniklých zejména kolapsem ruského trhu v roce 1998. V České republice 

to byl nejnovější výrobní závod, postavený na zelené louce, ve výborné lokalitě.

2006 – Europasta koupila společnost Spojené těstárny CZ a Spojené cestovinárne 
SK (dnes značka Ideál). Výroba byla pak přesunuta do Litovle.

2008 – Europasta koupila společnosti Tero Rosice se značkou Rosické těstoviny. 
Výroba byla opět přesunuta do Litovle.

2009 – 2014 – Továrna prošla rozsáhlými úpravami, které zvýšily její původní 
kapacitu ze 4 tun/hodinu (4 linky) na současnou kapacitu 

14 tun/hodinu (5 výrobních linek).

2010 – Fúze všech společností skupiny do jedné firmy – Europasta SE a příchod 
mezinárodně respektovaných akcionářů.

2021 – Společnost dlouhodobě investuje, inovuje a modernizuje výrobu. Linky 
jsou nyní již plně automatizované.

LN: Těstoviny dodáváte jen pro 
český trh nebo je vyvážíte i do za-
hraničí? Jsou Češi podle Vás mi-
lovníci těstovin stejně třeba jako 
Italové?
BV: V současné době jsme nej-
větším středoevropským vý-
robcem těstovin a vyvážíme do 
více než 20 zemí světa.  V České 
republice je roční spotřeba těs-
tovin na osobu 7 kg. Průměrný 
Ital spořádá až 24 kg těstovin za 

rok! Češi mají těstoviny rádi, ale 
stále máme co dohánět. ☺

LN: Doporučíte čtenářům nějaký 
vyzkoušený recept na rychlý oběd 
či večeři právě s těstovinami?
BV: Těstoviny jsou velice varia-
bilní a jednoduché na přípravu. 
Na druhou stranu se s nimi dá 
experimentovat. Můžu dopo-
ručit špagety se strouhanou 
houskou nebo široké nudle se 
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slaninou a brynzou. Přesný po-
stup těchto i dalších receptů mů-
žou čtenáři najít na webových 
stránkách www.adriana.cz nebo 
www.zatka.cz, kde jsme připra-
vili originální videorecepty. 

LN: Zpět k samotné výrobě. Co se 
v oblasti výroby potravin aktuál-
ně řeší? Na co se klade důraz?
BV: Vnímáme silnou potřebu 
zaměřit pozornost na dlouho-
dobou udržitelnost a ekologii. 
Na minimum snižujeme napří-
klad tloušťku plastových obalů. 
Běžného spotřebitele se tato 
změna nedotkne, naši planetu 
ale chráníme od nežádoucího 
množství plastů. Zajímavostí 

je, že největší ekologickou sto-
pu zanechává samotné vaření 
těstovin. Mezi naše novinky tak 
patří těstoviny, které se vaří jen  
2 minuty. Jsou tedy rychlé a na-
víc šetrné.    

LN: Jaký je výhled společnosti do 
budoucna?
BV: Snažíme se neustále rozvíjet, 
dlouhodobě investujeme do vý-
robních procesů, automatizace  
a inovujeme. Chceme být i na-
dále nedílnou součástí tohoto 
regionu a společně se svými 
zaměstnanci, kteří jsou ve vel-
ké většině místní obyvatelé,  
i nadále budovat stabilní spo-
lečnost s vysoce kvalitními vý-
robky. Víme, že právě bez našich 
zaměstnanců, kteří i přes těžké 
covidové období stále pracovali 
s plným nasazením, bychom nic 
nevyrobili. Tímto jim děkujeme 
a budeme se těšit na další zájem-
ce o práci u nás.

LN: Děkujeme za milý rozhovor, 
ve kterém se naši čtenáři dověděli 
zajímavosti o firmě sídlící v na-
šem městě. Přejeme Vám mnoho 
úspěchů ve Vaší další práci!
BV: Také moc děkujeme za pří-
ležitost představit se Vašim čte-
nářům.                                          red.

*Slevový kód LITOVEL2111 zadejte do příslušného pole v košíku. Platí při nákupu volně prodejných přípravků (kromě počáteční kojenecké výživy) v minimální hodnotě 500 Kč  
na e-shopu www.magistra.cz s vyzvednutím v Magistra lékárně U Alberta, Litovel. Nelze kombinovat s akcemi 1+1 ZDARMA. Platí do 17. 9. 2021. Slevu nelze vyplatit v hotovosti.

Lékárenský e-shop

Lékárny

100 
Kč

  
při nákupu nad 500 Kč jen do 17. 9. 2021*

SLEVOVÝ KÓD: LITOVEL2111

Vyzvednutí v lékárně  
ZDARMA za e-shopové ceny

Desítky produktů 
v akci 1+1 ZDARMA

Magistra Lékárna U Alberta,  
Litovel, Vítězná 107

Otevírací doba: Po-Pá 7:30 – 18:00, So 8:00 – 12:00

Doplněk stravy.
(1 ks  =2,56 Kč)

Rakytníček  
multivitaminové želatinky
70 ks

•  9 vitaminů a rakytník, který podporuje 
imunitu. Skvělá ovocná chuť. 

• Vhodné od 3 let.
-66 Kč

179,-
245,- Premium MAGNESIUM + 

B6 ŠUMIVÝ         24 tablet
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Běžná cena 2 ks 170 Kč 

Hořčík a vitamin B6 přispívají:
•  ke snížení míry únavy 

a vyčerpání,
•  ke správné funkci 

nervového systému,
•  normální duševní činnosti.

24+24 
tablet

-85Kč

85,-
Cena 

za 2 ks

Právě 
v akci

SLEVA

Inzerce Litovelske noviny_185x130mm.indd   1 16.08.2021   15:49:28

INZERCE
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Plavecké kroužky 2021/2022
pondělí 16.00–17.00 Akvabely (pro dívky od 6 do 14 roků)

pondělí 17.00–18.00 Vodníček
(pro děti plavce i neplavce od 5 do 7 roků)

pondělí 18.00–19.00 Vodník
(pro děti plavce od 8 do 15 roků)

pondělí 19.00–20.00 Vodník
(pro děti plavce od 10 do 15 roků)

úterý 19.00–20.00 Aqua aerobic s Denisou Němcovou

středa 17.00–18.00 Vodníček
(pro děti od 5 do 7 roků)

čtvrtek 14.30–15.00 Batolata
(pro děti od 1 do 2 roků)

čtvrtek 15.00–16.00 Žabičky
(pro děti od 2 do 4 roků)

čtvrtek 16.00–17.00 Vodníček
(pro děti od 4 do 5 roků – bez rodičů)

čtvrtek 17.00–18.00 Vodníček
(pro děti od 4 do 5 roků – bez rodičů)

čtvrtek 18.00–19.00
Vodník
(pro děti plavce od 8 do 15 roků)

čtvrtek 19.00–20.00
Vodník + Kondiční plavání
(pro děti plavce od 8 do 15 roků, kondiční 
plavání podle počtu volných míst od 19 h.)

Přihlásit se můžete na pokladně plaveckého bazénu. Další informace Vám sdělíme na tel. 585 156 225, 
585 156 228 nebo dále na e-mailu: bazen@zsviteznalitovel.cz.

Přijďte sportovat do oddílů a odborů TJ TATRAN LITOVEL, z.s.
KOLEKTIVNÍ SPORTY:

HÁZENÁ
kategorie: mladší, starší mini, 
mladší, starší žáci, mladší, star-
ší dorost 
kde: hřiště házené Sokolovna, 
sportovní hala ZŠ Vítězná
kontakt: Mgr. Radovan Ši-
mek (předseda, 728 581 971), 
Ing. Karel Zmund (trenér  
mládeže, 603 302 073), Mar-
tin Zifčák (trenér mládeže,  
603 934 479)

FLORBAL
kategorie: přípravka, žáci, do-
rost – junioři
kde: sportovní hala ZŠ Vítězná
kontakty: Augustin Skládal 
(předseda a trenér mládeže, 
725 880 991), Jaroslav Nevrlý 
(trenér mládeže, 737 845 089)

KOPANÁ
kategorie: mladší, starší ben-
jamínci, mladší, starší žáci, 
mladší, starší dorost 

kde:  fotbalový sportovní areál 
Pavlínka
kontakt: Pavel Pěruška (trenér 
mládeže, sekretář, 602 714 699),  
Ing. Alexandr Kučera (předse-
da, 603 269 648)

VOLEJBAL
kategorie: dívky přípravka, žač-
ky, kadetky, juniorky 
kde: sportovní hala ZŠ Vítězná, 
volejbalový areál Sokolovna
kontakty: Ing. Tomáš Remeš 
(trenér mládeže, 602 274 704)

INDIVIDUÁLNÍ SPORTY:

KUŽELKY
kategorie: žáci, žačky, dorosten-
ci, dorostenky 
kde: bude individuálně ozná-
meno
kontakt: Jiří Čamek (sekretář, 
773 156 950), Kamil Axmann 
(předseda, 607 016 144)

ŠACHY
kategorie: žáci, žačky, dorost, 

dorostenky, junioři, juniorky 
kde: bude individuálně ozná-
meno
kontakt: Ing. Jan Krejčí (se-
kretář, 732 974 369), Mar-
tin Hampl (trenér mládeže,  
727 887 533)

STOLNÍ TENIS
kategorie: žáci, žačky, dorosten-
ci, dorostenky 
kde: Sokolovna
kontakt: Radek Uvízl (předseda, 
trenér mládeže, 776 616 103)

TENIS
kategorie: žáci, žákyně, doros-
tenci, dorostenky 
kde: tenisový areál Sokolovna, 
Komárov
kontakt: Jan Olšovský (trenér 
mládeže, 608 569 073)

LYŽOVÁNÍ
kategorie: žáci, žákyně, dorost, 
dorostenky, junioři, juniorky
kde: Lyžařský areál – Petříkov
kontakt:: Jitka Rampasová (tre-

nérka mládeže, 602 785 928)

HOROLEZCI
kategorie: jen dospělí
kontakt: Vítězslav Špunda 
(předseda, 776 393 854)                                                            
     
ODBORY:   
  
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ (KČT)
kategorie: bez rozdílu věkových 
kategorií
kontakt: Ing. Zdeněk Šišma  
(předseda, 777 708 659)
Přehled akcí najdete na  
www.kctlitovel.aspone.cz

Přihlásit se můžete na kontakt-
ních číslech předsedů a trené-
rů uvedených u jednotlivých 
oddílů a odborů TJ TATRAN 
LITOVEL, z.s. Ti Vás poté bu-
dou informovat o družstvech, 
věkových kategoriích, dnech  
a hodinách tréninků a o lokali-
tách činnosti.

Těšíme se na Vaši účast!

Cvičení TJ Sokol Litovel
ŽENY
· pondělí, 19–20 hod.
Zahájení: 13. září
Cvičitelka: Vlasta Machalová
Určeno pro ženy středního  
a seniorského věku.

JÓGA DLE B. TICHANOV-
SKÉHO
· úterý, 18–19 hod. 
Zahájení: 14. září
Cvičitelka: Dana Sedlářová
Určeno pro ženy i muže všech 
věkových kategorií.

KONDIČNÍ ZDRAVOTNÍ CVI-
ČENÍ
∙ úterý, 17–18 hod.
Zahájení: 14. září
Cvičitelka: Jana Svojanovská
Určeno pro ženy seniorského 
věku.

CVIČENÍ PRO DĚTI
∙ středa, 15–16 hod.
Zahájení: 15. září
Cvičitelka: Miroslava Vojáčková
Pohybové hry pro děti ve 
věku 6–10 let.

RETRO CVIČENÍ PRO 
ŽENY
· středa, 19–20 hod. 
Zahájení: 8. září
Cvičitelka: Miroslava Vojáčková
Určeno pro ženy středního  
a seniorského věku.

POWER JÓGA 
· čtvrtek, 18–19 hod.
Zahájení: 9. září
Cvičitelka: Miroslava Vojáčková
Určeno pro ženy i muže všech 
věkových kategorií.

Všechna výše uvedená cvi-
čení probíhají v budově So-
kolovny. 
Více informací na webových 
stránkách www.sokol-litovel.cz.

TJ Sokol Litovel hledá od září 2021 
CVIČITELKU PILATES, 

případně jiného cvičení vhodné-
ho pro střední a mladší generaci. 

Bližší informace sdělí 
I. Jančí (723 311 942) nebo 
E. Prucková (736 668 237).
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KROUŽEK KDE A V KOLIK KDE TRENÉR

Cvičení předškolních 
dětí 3–6 let

pondělí, 16–17 h. Sokolovna Mgr. Martina Faltusová, 
tel.: 739 575 127

Cvičení dětí 
1.–3. třída

pondělí, 17–18 h. Sokolovna Mgr. Martina Faltusová, 
tel.: 739 575 127

Mažoretková školička 
3–6 let

úterý, 16–17 h. Sokolovna Bc. Hana Popelková, 
tel.: 777 959 235

Mažoretková pří-
pravka 1.–4. třída

čtvrtek, 17–18 h. ZŠ Jung-
mannova

Bc. Hana Popelková, 
tel.: 777 959 235

Mažoretky zvou děti mezi sebe

INZERCE

V dubnu 2021 proběhlo histo-
ricky první kolo Výzvy 10 000 
kroků – cesta ke zdraví. Akce se 
zúčastnily bezmála čtyři tisíce 
lidí z celé České republiky, kteří 
znovuobjevili kouzlo a přínosy 
„obyčejné“ chůze. V září ote-
víráme registraci pro druhou, 
tentokrát říjnovou výzvu. Regis-
trace do podzimní výzvy začíná 
1. 9. 2021.
Cílem akce je navrátit chůzi zpět 
do všedních dnů, motivovat  
k pravidelnému pohybu a po-
moci městům vytvářet příjemná 
místa pro život. Speciálně se vý-
zva zaměřuje na ty, kdo potře-
bují motivaci nejvíce – tedy na 
seniory a lidi s vyšším BMI. Ne-
jde o to denně ujít 10 000 kroků, 
ale chodit více než dosud a hlav-
ně pravidelně. Každý si určuje, 
jaké jsou jeho možnosti a kde 
má své hranice.
Nápad vznikl během lockdownu, 
kdy jsme všichni byli vysta-
veni náročným zkouškám. 
Lidé se zdravým životním sty-
lem a pravidelným pohybem  
v této situaci měli větší šanci zů-
stat zdraví a obstát. Aby byl or-
ganismus odolnější, není nutné 
ujít celých 7,5 km, které odpoví-
dají 10 000 kroků v hlavním slo-
ganu výzvy. Důležitější než ob-
jem je spíše pravidelnost, svižné 
tempo a příjemné prostředí.
Aktivitu si mohou účastníci vý-
zvy monitorovat na jakémkoliv 
zařízení a následně ji nahrát 
do speciální webové aplikace. 
Body, které účastníci získají za 
každý nachozený kilometr, se 
přepočítávají koeficienty, a tak 
lidé starší a lidé s vyšším BMI 
dostanou za jeden kilometr více 

bodů, než lidé mladší a štíhlejší. 
Snahou je umožnit všem umís-
tění na prvních místech „výkon-
nostního“ žebříčku s ohledem 
na individuální možnosti. Na 
účastníky s nejvyšším počtem 
nasbíraných bodů čekají zajíma-
vé ceny. 
Novinkou pro říjen 2021 bude 
individuální virtuální pouť po 
naší republice a osobní foto-
příběh s účastnickým listem. 
Tato část není soutěžní, každý 
v ní pracuje jen s osobními cíli 
a snaží se jich dosáhnout. Na 
virtuální trase přitom prochází 
Českou republikou a dozvídá se 
více o památkách, zajímavých 
místech i přírodních krásách.  
Pořadatelem výzvy je spolek 
Partnerství pro městskou mo-
bilitu z.s., který se zabývá téma-
tem rozvoje udržitelné městské 
a regionální mobility a zvyšová-
ním kvality veřejných prostran-
ství. Významným spolupořada-
telem akce jsou zapojená města 
a kraje, které pořádají lokální 
vyhlášení a komunikují se svý-
mi účastníky. Více informací  
o výzvě, jejích ambasadorech  
i zajímavostech o chůzi najdete 
na www.desettisickroku.cz.

Tisková zpráva

10 000 kroků – cesta ke zdraví

Workoutové hřiště najdete mezi 
loděnicí a městským koupališ-
těm. Dodavatelem sestavy byla 
firma Colmex s.r.o., která se 
specializuje nejen na workouto-
vá hřiště, ale na hřiště všeobec-
ně. Sestava California obsahuje 
různé typy hrazd (šikmá, vel-
ká, střední a podvěšená), svislý 
nebo vodorovný že-
břík, spletenec nebo 
prodloužená brad-
la. To vše slouží ke 
kondičnímu, prota-
hovacímu a posilo-
vacímu cvičení. 
A co to workout vů-
bec je? Je to sportov-
ní aktivita s vlastní 

vahou těla, která zahrnuje různé 
cviky na veřejných sportovních 
hřištích, především na hrazdě, 
bradlech, žebřinách, horizontál-
ních žebřících, kruzích a jiných 
konstrukcích nebo i bez jejich 
použití (na zemi). Hlavní důraz 
je kladen na cvičení s vlastní va-
hou, rozvoj síly a vytrvalosti.  

Workoutové hřiště pro všechny
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Bez novoklasicistní budovy dneš-
ního gymnázia Jana Opletala si 
snad Litovel nikdo z nás nedokáže 
ani představit. Nezbytnou součás-
tí města se stala roku 1901, tedy 
přesně před sto dvaceti lety. Vdě-
číme za ni zejména události z roku 
1899, kdy byla na základě voleb 
správa města poprvé svěřena do 
rukou Čechům. Založení české 
reálky bylo jedním z prioritních 

zájmů tehdejších zastupitelů. Dů-
vodem byla snaha zprostředkovat 
více chlapcům (od školního roku 
1908/1909 i dívkám) z Litovle  
a okolí klasické vzdělání, se kterým 
mohli dále pokračovat zejména na 
technické univerzity v Brně. 
Prvním ředitelem tehdejší reálky 
se stal František Nerad, který strá-
vil svá studijní léta na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy v Pra-

ze, kde vystudoval historii 
a geografii. Zde se sblížil  
s jedním z vrcholných 
představitelů historické 
prózy, s doktorem Zik-
mundem Winterem. Tím 
ale setkávání s významný-
mi osobnostmi akademic-
ké obce 19. století neskon-
čilo. Roku 1894 byl přijat 
jako učitel na telčské gym-
názium, jehož ředitelem 
byl v té době Karel Jaroslav 
Maška. Ke jménu tohoto 
již ve své době známého 
archeologa neodmyslitel-
ně patří pravěké nálezy  
z Předmostí u Přerova, 
které obdivovali již Maš-
kovi současníci. Mimo 
jiné patřil František Nerad 
k obdivovatelům básní-

ka Otokara Březiny. Autor vr-
cholných symbolistických sbírek  
v té době pobýval v Nové Říši,  
v dnešním městysu ležícím kou-
sek od Telče. Ačkoliv se s ním tou-
žil osobně setkat, pravděpodobně 
se minuli a mladému Františku 
Neradovi se přání nesplnilo. 
Roku 1901 byl jmenován ředi-
telem nově zřízené české reálky 
v Litovli, kde působil až do roku 
1917. V Litovli strávil František 
Nerad skoro šestnáct let, z nichž 
byl první tři roky svého působení 
nucen vyučovat pouze v malých, 
často propůjčených prostorách. 
Roku 1914 ho zde zastihl začá-
tek první světové války a kvů-
li odvodům se musel rozloučit  
s mnoha studenty i profesory po-
volanými do zbraně, s některými  
z nich se kvůli válce rozloučil na-
dobro… Podle dochovaných vzpo-
mínek mu na škole velmi záleželo,  
o čemž svědčí i fakt, že byl ozna-
čován jako otec a přítel veškeré 
studující mládeže. 
Vystudované obory nebyly Fran-
tišku Neradovi jen profesí, ale  
i volnočasovou aktivitou. Byl spo-
luzakladatelem Krajinské musejní 
společnosti v Uherském Brodě  
a Litovli, v Brně pak působil jako 

místopředseda Musejního spolku. 
Přispíval například do Zeměpis-
ného sborníku, Časopisu Matice 
moravské, Osvěty, ale i do vídeň-
ského listu Geograph – Jahresbe-
richt über Österreich. Ve výroční 
zprávě zemské reálky v Litovli vě-
noval úvodní článek Projektování 
vodní dráhy v Rakousku, kde shr-
nuje historii pokusů o vodní do-
pravu od Karla IV. po současnost. 
K jeho významnému literárnímu 
počinu patří také jeho studie Sá-
mova říše.
Rok před koncem války, 1. dubna 
1917, byl František Nerad povolán 
jako ředitel na první českou reálku 
do Brna. Koncem roku 1930 ode-
šel do důchodu, ale školství nadále 
zůstalo součástí jeho života. Fran-
tišek Nerad zemřel roku 1956 ve 
věku devadesáti jedna let v kru-
hu svých četných přátel a rodiny. 
Ačkoliv stál u zrodu litovelského 
gymnázia a stal se jeho prvním ře-
ditelem, je dnes poněkud zapome-
nutou osobností. Proto považuji 
za důležité připomenout a přiblí-
žit doktora Nerada aspoň v rámci 
oslav 120. narozenin gymnázia, 
za jehož existenci mu z velké části 
vděčíme. 

Tereza Faltusová

František Nerad, zapomenutý ředitel litovelského gymnázia

Před 120 lety byla v Litovli po ne-
lehkých a dlouhotrvajících sna-
hách českých vlastenců otevřena 
nižší reálka, od roku 1912 povýše-
ná na reálné gymnázium s osmi-
letou školní docházkou. Byl to vý-
sledek usilovné činnosti osobností 
zdejšího politického, kulturního  
i hospodářského života. Česká 
škola byla důležitým krokem v po-
kračující emancipaci českého oby-
vatelstva v národnostně smíšené 
Litovli a nápis v aule nové budo-
vy gymnázia otevřené slavnostně 
roku 1904 je památkou na toto vy-
pjaté období v dějinách města. Od 
svého založení prošlo gymnázium 
celou řadou proměn. Školy se  
v každém období, kdy společností 
zmítají „velké dějiny“, chtě nechtě 
musejí přizpůsobovat, hledat si 
cesty, jak obstát se ctí, vychovávat 
a vzdělávat ku prospěchu společ-
nosti, ale bez služebnosti. Někdy 
se to daří více, jindy méně. Je však 
neoddiskutovatelné, že škola je 
vždy významnou institucí, zvlášť 
na malém městě. I gymnázium  
v Litovli se stalo nechtěně součástí 
velkých dějin, když jeho absolvent 
Jan Opletal položil život během 

protinacistických demonstrací  
v Praze v roce 1939.
Gymnázium se podílelo a podílí 
na kulturním životě Litovle, jeho 
žáci a učitelé byli a jsou nedíl-
nou součástí mnoha akcí. Jak se 
ukázalo při tvorbě almanachu, 
který vyjde u příležitosti tohoto 
významného jubilea v životě naší 
školy, poskytlo neocenitelné zá-
klady budoucího studia mnoha 
zajímavým osobnostem Litovle 
a jejího okolí.  S podrobnějšími 
dějinami gymnázia je možnost se 
seznámit na stránkách publikace 
Litovel – Velké dějiny města. Co 
ale je současnost Gymnázia Jana 
Opletala? Kdo sleduje Litovelské 
noviny, webové nebo facebookové 
stránky školy, ví, že kromě výuky 
nabízí pestrou škálu mimoškol-
ních aktivit, jimiž chce u svých 
žáků rozvíjet sociální vazby, ko-
munikační schopnosti, kulturní 
rozhled a poskytovat návod, jak 
trávit volný čas. Za tímto účelem 
proběhlo a probíhá souběžně ně-
kolik projektů, z nichž například 
DofE či členství v Přidružených 
školách UNESCO jsou naprosto 
jedinečné v rámci celého Olo-

mouckého kraje. 
Našim žákům na-
bízí gymnázium již 
léta možnost účasti 
na kulturních či 
sportovních ak-
cích nejrůznějšího 
charakteru, mohou 
se svými pedago-
gy vycestovat do 
zahraničí, podílet 
se jako spolutvůr-
ci na organizaci 
školních aktivit 
nebo si vyzkoušet 
poměřit síly v sou-
těžích napříč před-
měty. V letošním roce nás 
čeká kromě připomenutí  
120 let existence gymnázia také 
zasedání Přidružených škol 
UNESCO, které hostí právě naše 
škola. Jde o výjimečnou událost, 
s jejíž náročnou organizací nám 
významně pomohlo i město Lito-
vel. Gymnázium na něm chceme 
představit nejen jako architekto-
nický skvost, ale jako moderní 
instituci, která stále plní účel, za 
nímž byla před 120 lety zřízena 
– být inspirativním místem pro 

stále další generace mladých lidí. 
Pokud byste se chtěli o současných 
aktivitách gymnázia dozvědět 
více a přitom si zavzpomínat na 
vlastní studentská léta, bude pro 
vás almanach, který vyjde během 
září, ideální publikací. Absolventi  
i bývalí zaměstnanci školy v něm 
na konec měli možnost popřát 
gymnáziu něco do dalších let. My 
mu přejme především, aby bylo 
pro Litovel stále tak významnou 
institucí jako při svém vzniku.

Kresba: Silvie Drešrová
Text: Radim Lindner, ředitel 

Gymnázium Jana Opletala slaví 120 let od svého založení
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Mateřské centrum Rybička
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

• UKÁZKOVÁ HODINA A ZÁPIS DO MINIŠKOLKY
úterý 7. 9., od 8.30 do 11.30 hodin
Pro děti od 2 let. S sebou: svačinu, pití, přezůvky. Tato lekce je zdarma pro nové děti, 
dále již platba předem, dle přihlášení. Možnost docházky 1–3x týdně (úterý, čtvrtek, 
pátek). Cena za dopoledne 160 Kč.

• BAZAR podzim – zima, prodej od maminek
středa 29. 9., 7.00–11.30, 13.00–17.00 hodin
čtvrtek 30. 9., 7.00–11.30 hodin
Prodej dětského oblečení, těhotenského oblečení, sportovního vybavení apod. 
Zájemci o prodej se musí hlásit v MC do 25. 9. Bližší informace v MC.

ZAHÁJENÍ PRAVIDELNÉHO PROGRAMU:
děti 2–3 roky      15. 9., 9.30–11. 00 hodin
děti 1–2 roky     4. 10., 9.30 –10.30 hodin

ÚTERÝ, ČTVRTEK, PÁTEK
8.30–11.30 MINIŠKOLKA
  - příprava dětí na vstup do školky. Pro děti od 2 let. 
STŘEDA
9.30–11.00 DOPOLEDNE S PROGRAMEM
  - cvičení, zpívání, výtvarné tvoření a pohádky pro  
  malé děti. Pro děti od 2 do 3 let. Cena 70 Kč. 
19–20   CVIČENÍ S DENISOU. Cena 70 Kč.
ČTVRTEK
ODPOLEDNE PŘEDNÁŠKA/ WORKSHOP  (1x za měsíc)

Divadélko Rolnička Pro předšk. děti od 3 let a děti ml. šk. věku

Kytara Pro děti 7–12 let

Příprava na klavír Pro děti a mládež od 7 do 17 let

Angličtina pro nejmenší Pro děti 4–6 let

Angličtina Červenka školáci 1. stupeň ZŠ Červenka

Angličtina pro dospělé začátečníky 
I. Starter

Dospělí

Angličtina pro dospělé začátečníky
II. Elementary

Dospělí

Japonština začátečníci Pro děti od 11 let+

Němčina doučování Pro žáky ZŠ a SŠ, možnost i online výuky

Badatelé v tajemném muzeu Pro děti od 6 let

Chovatelé Pro děti 6–12 let

Koumáci Pro děti 7–12 let

Matematika doučování Pro žáky základní školy

Hravá přírodověda Vilémov Pro děti ze ZŠ Vilémov

Rytmika Senice na Hané Pro děti od 5 let

TS Kaster MINI I. Pro děti 4–5,5 roku

TS Kaster MINI II. Pro děti 5,5–7 let

TS Kaster DĚTI I. Pro děti ve věku 8–11 let

TS Kaster DĚTI II. Pro děti ve věku 8–11 let

TS Kaster JUNIOR Pro děti ve věku 12–15 let

Baby Trips Senice na Hané Pro děti od 7 let

TK CARAMBA Pro děti od 10 let

Tanečky Náklo Pro děti 4–6 let

Relax pro ženy Pro všechny věkové kategorie

Radioelektrotechnika pro začátečníky Pro děti od 9 let

Radioelektrotechnika pro pokročilé Pro děti od 10 let

PC pro školní družiny Pro děti 1. stupně ZŠ

Cipísek Pro děti 4–8 let

Pohybové hry Haňovice Pro děti ze ZŠ Haňovice

Pohybové hry Nasobůrky Pro děti ze ZŠ Nasobůrky

Pohybové hry Vilémov Pro děti ze ZŠ Vilémov

SK8 - RING Pro děti od 6 let

Sportovky Pňovice Pro děti ze ZŠ Pňovice

KIN - BALL Pro děti 8–15 let

NERF KLUB Pro děti 6–10 let

Pastelka Pro děti 4–8 let

Výtvarka pokaždé jinak Pro děti 5–12 let

Keramika děti Pro děti 5–12 let

Keramika pro dospělé 18+

Keramika pro rodiče s dětmi Děti 3–6 let + jeden rodič

Keramika Nasobůrky Pro děti ze ZŠ Nasobůrky

Keramika Haňovice Pro děti ze ZŠ Haňovice

Keramika Červenka Pro děti ze ZŠ Červenka

Tvořivé ručičky Pro děti z MŠ Náklo

Výtvarka zábavnou formou Pro děti ze ZŠ Náklo

Výtvarka ZŠ Pňovice Pro děti ze ZŠ Pňovice

Kuchtík – kulinář Pro děti 8–15 let 

Tvořivý reportér Pro děti od 8 let

Psychologie všedního dne Pro studenty 2. stupně a výš

MIŠ MAŠ Pro školní družiny

Raníček Klub je určený dětem od 2 let

Klub mladých Pro děti a mládež 6–18 let

Dům
 dětí a m

ládeže Litovel  – Nabídka zájm
ových útvarů DDM
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