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Vážení a milí čtenáři,

    právě držíte v rukou červnové vydání novin. 
První půlrok kalendářního roku se dvěma dvoj-
kami a nulami je za námi a za sebe musím říct, 
že utekl doslova tryskovou rychlostí. Od března 
náš život ovlivňovala více či méně koronavirová 
pandemie, která se asi stane součástí našich živo-
tů stejně jako třeba chřipka… kdo ví… Když jsme  
o ní poprvé slyšeli v televizi, říkali jsme si, že se 
nás tato nemoc netýká, že je od nás tak daleko – 
jak by se tedy k nám dostala??? A dostala. Vláda začala ihned přijí-
mat různá opatření proti šíření, někdy nám z nich šla hlava kolem, 
protože už člověk skoro ani nevěděl, co může a co naopak ne. Po 
týdnech zákazů, zavíraní obchodů, rušení kulturních akcí se zdá, 
že se život pomalu ale jistě vrací do normálu. My ženy si konečně 
můžeme zajít ke kadeřnici, muži ocení zajít si s kamarády posedět  
u piva, rodiny s dětmi mohou vyrazit do zoo. Začaly se pořádat svat-
by, fungovat knihovny, muzea, zámky či hrady, otevřely se hotely  
a kempy, za určitých podmínek se do škol vrátili někteří žáci a stu-
denti… Koncem května vláda zrušila povinnost nosit roušky či ji-
nou ochranu dýchacích cest kromě určitých výjimek. Nikdo neví, 
zda jsou uvolňovací opatření správná nebo ne, nikdo neodhadne, 
jak se pandemie bude po nich vyvíjet, nevíme, jak se vir bude cho-
vat v létě a pak na podzim a v zimě… Každopádně na sebe dávejme  
i přes uvolňování pozor, nezapomínejme na hygienu a opatrnost, 
které nás vir naučil. Buďme k sobě i nadále ohleduplní, protože bo-
hužel v tomto případě nevíme, kde na nás číhá. Neočekávaná pan-
demie nám tedy opět připomněla, že zdraví je opravdu to nejdůle-
žitější, co máme. Chraňme si to!          Eva Kratochvílová, redaktorka    

V Litovli 1. června 2020. Uzávěrka příštího vydání je 18. června.
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Chcete zaplatit místní poplatky převodem z účtu a neznáte 
variabilní symbol? Nevadí.

Pošlete danou částku na účet č. 19-3620811/0100 a současně 
zašlete na e-mail poplatky@mestolitovel.cz informaci,  

z jakého účtu jste peníze odeslali, jaký typ poplatku hradíte 
a za které osoby (jméno, bydliště, datum narození). 

Uvedené poplatky musí být uhrazeny nejpozději  
do 30. června 2020!

Jak zaplatit poplatek za popelnice a psy?

V Litovli probíhalo 
v době od 24. dubna 
do 1. května plošné 
testování dobrovol-
níků. Cílem bylo 
zjistit promořenost 
obyvatel nákazou 
novým typem koro-
naviru. Studie byla 
realizována ve vy-
braných lokalitách 
ČR. Výsledky mají 
vědcům umožnit  
i rychlejší nalezení 
vakcíny a pochopit, 
jak se virus v popu-
laci šíří a kolik lidí 
nákazu prodělalo, 
aniž mělo klinické příznaky. 
Olomoucký kraj jako jediný 
kvůli předpokládanému enorm-
nímu zájmu dobrovolníků spus-
til ještě před samotnou studií 
rezervační systém. Odběrový 
stan byl umístěn na odstavném 
parkovišti na ulici Příčná napro-
ti supermarketu Billa. 
První den po spuštění rezerva-
cí se zaplnila i místa pro Litovel  
a Uničov, kde se původně počí-
talo s celkovou kapacitou 2 500 
testovaných, z každého měs-
ta polovina (400 osob ve věku 
18–39 let, 450 osob ve věku 40 
–59 let a 400 osob ve věku 60–89 
let). Z uzavřené oblasti Litovle  
a Uničova bylo nakonec vyšetře-
no 2 409 osob. K odběrům bylo 
následně přijímáno i procento 
osob bez nutnosti přihlášení se 
přes rezervační systém. V na-
šem městě společně s Uničov-
skem, Červenkou a s přilehlými 
obcemi (oblast nedávno uzavře-
ného regionu), kde žije celkem 
přibližně 24 000 obyvatel, se 
studie zúčastnilo zhruba 16 % 
obyvatel. Do studie byla zařaze-
na kohorta Olomouc a kohorta 
Litovel/Uničov se zvláštním 
režimem, kde probíhaly odbě-
ry venózní krve. Tímto mělo 
být umožněno přímo validovat  
a upřesnit diagnostické parame-
try testů přímo na „velkých“ da-
tech studie. Celkově bylo napříč 
všemi testovanými kohortami 

zachyceno 107 osob s pozitiv-
ním testem na protilátky. 
Hlavním závěrem studie je, že 
stupeň imunizace české popula-
ce je velmi nízký a ani v nejvíce 
zatížených lokalitách (jako je 
naše město) nedosahuje hod-
noty cca 4–5 %. Přibližně 51 % 
testovaných nediagnostikova-
ných nakažených mělo bezpří-
znakový průběh onemocnění. 
Lze shrnout, že nouzová opat-
ření byla přijata včas a zabránila 
významnějšímu prostupu infek-
ce populací. Realizovaná studie 
SARS-CoV-2-CZ-Preval by do 
budoucna měla přinést detail-
nější informace k výskytu proti-
látek. V Litovli, Uničově a Olo-
mouci se totiž prováděly nejen 
rychlotesty, ale docházelo také  
k odběrům cévní krve. Z nich se 
získalo sérum, které bude v blíz-
ké době laboratorně zkoumáno.
Poděkování:
Děkujeme armádě, zdravot-
níkům i dobrovolníkům při 
FN Olomouc, vojenské, státní 
i městské policii, Technickým 
službám Litovel, firmě FCC, 
také našim chovatelům za zá-
zemí v přilehlé budově, školní 
jídelně Studentů za catering, fir-
mě Coca Cola, krizovému štábu 
Litovel a především Vám, všem 
občanům naší zóny, za skvělý 
přístup.                                       red.
Zdroje: idnes.cz, olomouckyde-
nik.cz, covid-imunita.uzis.cz.

Co přineslo plošné testování?
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané
   chci Vás tímto informovat o dů-
ležitých věcech, které se nás týkají. 
Nebudu se vracet k informacím 
tématu COVID, kterých máme  
z médií dostatek. Informace  
o plošných testech jsou v samo-
statném článku. Příznivá zpráva 
je, že nové případy v naší lokalitě 
nepřibyly (klepu na dřevo).    
Za poslední dva měsíce nám byly 
přislíbeny/vyplaceny dotace na 
výměnu svítidel – 1,8 milionu –  
50 % z celkové částky na led osvět-
lení na ulicích Žerotínova, Dukel-
ská, dále v místních částech Naso-
bůrky a Chořelice. 
Hned začátkem srpna se bude 
opravovat lesní cesta od bývalé 
lesní školky po tzv. Lesánkově 
cyklotrase. Obdrželi jsme cíle-
nou dotaci 3,3 mil. Kč a město 
z rozpočtu přidalo spoluúčast. 
Také se budou opravovat měst-
ské hradby (poslední etapa), 
kde jsme obdrželi sice jen 200 
tis. Kč, ale je třeba to dodělat.  
I díky dotaci z EU začaly práce 
na vybudování cyklostezky od 
Modré hvězdy směr Červenka 
a Uničov. Dáme jí název Naděje 
a společně se starosty Uničova  
a Červenky jsme jednali o výsad-
bě stromů v určitých lokalitách.  
V září by se měly práce ukončit. 
Dobrou zprávou je, že nám 
byla uznána dotace přes 14 mil. 
Kč na vybudování cyklostezky  
z Litovle do Tří Dvorů, která by 
se začátkem roku 2021 měla re-
alizovat. Obě cyklostezky jsou 

budovány pod mottem Cesta do 
práce, ale budou sloužit i rekre-
ačním účelům. 
Olomoucký kraj nám schválil do-
taci 2 mil. Kč na opravu Sokolovny 
a také 1,2 mil. Kč na dostavbu zá-
zemí pro areál tenisových kurtů na 
Komárově. Obě akce budou však 
stát daleko více a bude se tedy 
jednat na Zastupitelstvu města Li-
tovel, jakým způsobem se nastaví 
investice do těchto sportovišť. 
Na nový sběrný dvůr jsme již vlo-
ni obdrželi pozitivní stanovisko  
v uznání dotace přes 23 mil.  
a nyní probíhá zveřejnění soutěže 
na dodavatelskou firmu. Moderní 
velký sběrný dvůr by se měl začít  
v létě stavět v Nasobůrkách. V My-
slechovicích se bude v létě realizo-
vat úprava vodní nádrže, kde jsme 
obdrželi dotaci cca 2 mil. Kč. Také 
v Unčovicích začne oprava nové 
fasády Sokolovny.  
Téměř o milion korun levněji se 
podařilo vysoutěžit rekonstrukci 
silnice a dopravní infrastruktury 
na Rybníčku, která se bude realizo-
vat. Proběhla výsadba nových stro-
mů v Bezručově a Sochově ulici, 
také drobná výsadba na Nové Vsi  
a připravuje se ozelenění průmys-
lové zóny v Nasobůrkách. Správa 
silnic již vysoutěžila projekční fir-
mu na projektovou dokumentaci 
krajské silnice, která vede přes 
celé Nasobůrky. Správa silnic bude 
zároveň již opravovat cestu z Chu-
dobína do Haňovic. Zároveň se 
bude realizovat tzv. silniční bypass 
u cukrovaru, kde je již delší dobu 

omezení, které v době budování 
průtahu může komplikovat do-
pravní situaci.     
O průtahu, který začne kolem  
15. června jsem Vás několikrát 
informoval, ale opět je změna. 
Omlouvám se, ale opravdu je to 
věcí investora, což je Olomoucký 
kraj a vysoutěžené firmy.  Proti 
původní informaci, která zněla, 
že se bude realizovat 1. etapa od 
pivovarské vlečky po Billu, bude 
nakonec 1. etapa od Billy (vjezdu 
pro dodavatele) po konec autobu-
sového nádraží. Jistě vnímáte, že 
celá Dukelská ulice je tankodrom 
a je více než nutné ji opravit. Mu-
síme to tedy vydržet a najít v sobě 
pokoru a pevné nervy. Dělá se to 
i pro nás. 
Na Zastupitelstvu města Litovel 
byly schváleny menší investiční 
akce a další položky dle požadav-
ků osadních výborů. Bohužel ne-
jen osadní výbory, ale i naše pří-
spěvkové organizace  byly kráceny 
z důvodu menších tzv. sdílených 
příjmů do pokladny města z dů-
vodu vládních opatření. To samé 
se nyní řeší se všemi spolky i fyzic-
kými osobami, které mají schvále-
nou dotaci na činnost.
Zastupitelstvo nyní řeší druhou 
etapu na výstavbu rodinných 
domů v lokalitě Pavlínka. Čeká 
nás obnova zeleně, obnova na-
učné stezky a také jsme obdrželi  
377 tis. na obnovu lesních poros-
tů. V rámci oživení parku jsme 
vybudovali disc golf, tak věřím, že 
ho využijí nejen děti, ale i dospělí. 

Děkuji členům zastupitelstva za 
konstruktivní pohled a spolupráci 
i podporu.
Negativní zprávou je, že v době ko-
ronakrize došlo k velkým úklidům 
v domácnostech a i díky tomu 
narůstají černé skládky hlavně  
u stanovišť popelnic. Vandalové  
a ekologičtí hulváti nám dělají 
problémy za splavem, na Komáro-
vě a v dalších lokalitách. 
Další novinkou je jmenování no-
vých ředitelek dvou litovelských 
mateřských školek – v MŠ Friš-
tenského to je Bc. Petra Sajičová 
a v MŠ Gemerská Mgr. Martina 
Faltusová.
Je třeba zakončit tento článek ně-
čím pěkným. Chytl jsem kapra 
64 cm, což je můj trofejní úlovek. 
Ne to byla legrace.
Jelikož letos nedojde k osob-
ním gratulacím a přáním, tak 
bych rád popřál za celé vedení 
města maturantům Gymnázia 
Jana Opletala a všem studen-
tům, kteří končí tento rok studia  
v našem městě. Hlavně aby se jim 
dařilo v životě a splnili si své sny.  
O prázdninách by se na Gymná-
ziu Jana Opletala i Střední od-
borné škole Litovel měly rekon-
struovat vybrané učebny vždy za 
přispění města. 
Jsem rád, že postupné rozvolňo-
vání vrací město do normálních 
kolejí, přestože ten prevít ještě 
není úplně za námi. Přeji Vám 
krásné letní dny, kdy si užijeme 
spíše skvosty naší republiky.

Viktor Kohout, starosta města

Začne oprava průtahu městem
Od cca 15. června začnou roz-
sáhlé opravy komunikace sil-
nice druhé třídy II/449 na ulici 
Dukelské. Bude se zde stavět  
i nový most (u STK Litovel). Tato 
první etapa by měla být hotová 
koncem listopadu. Investorem 
je Olomoucký kraj, jelikož je to  
krajská komunikace. V době 
uzávěrky Litovelských novin 
ještě oficiální schválené ob-
jížďky nejsou. Bude se k nim 
vyjadřovat Policie ČR, Od-
bor dopravy Městského úřadu 
Litovel a další. Nicméně dle 
plánu bude uzavřen úsek od 
Billy po konec autobusového 
nádraží. Po poslední schůzce, 
která proběhla 22. května bylo  
s dopravci, investorem a reali-
začními firmami dohodnuto, že 
se autobusové nádraží po dobu 
rekonstrukce průtahu přemís-
tí na parkoviště na ul. Příčné.  

V souvislosti s tím 
dojde k omezení par-
kování nejen na tom-
to parkovišti, ale i na 
objízdné trase zejmé-
na na ul. Palackého  
v úseku od restaurace 
U Zeleného stromu 
po penzion Relax. 
Dopravní omezení 
pro osobní dopravu 
budou velká – zejména ul. Příčná  
a Havlíčkova budou slepé. 
Další objízdné trasy pro osob-
ní dopravu centrem města se  
v této chvíli dolaďují. Nákladní 
doprava bude vedena objízd-
nou trasou mimo město. Tran-
zitní doprava bude odkloněna 
hlavní objízdnou trasou přes 
Náklo, Lhotu, Střeň, Pňovice.
Dopravní obsluze bude vjezd 
do centra k podnikům povolen.                                              
                                                    red.

Cyklistická stezka 
podél silnice II/449 
bude spojovat obce 
Litovel, Červenku  
a uničovskou místní 
část Střelice. Realizace 
stavby na jednotlivých 
katastrálních územích  
i její financování jsou 
v režii dané obce.
Úsek na katastrálním 

území našeho města se začal sta-
vět přibližně v polovině měsíce 
května (po vytyčení inžernýr-
ských sítí) a dokončen by měl být  
v září 2020. Trasa nové cyklo-
stezky začne u kruhového ob-
jezdu u Modré hvězdy, kde bude 
využit stávající chodník, který 
bude lokálně rozšířen. Ten-
to úsek bude končit na sídlišti  
K. Sedláka (u budoucího kruho-
vého objezdu, který zde vybuduje  
v rámci rekonstrukce průta-

hu městem Olomoucký kraj). 
Odtud bude dále cyklostezka 
pokračovat jako dělená stez-
ka pro chodce a cyklisty až  
k benzínce (Shell) na výjezdu  
z města. Dále se již bude napojo-
vat na červenskou část a následně 
uničovskou část. 
Stavbu na základě prove-
deného výběrového řízení 
bude provádět stavební firma  
SWIETELSKY stavební s.r.o.  
a vysoutěžená cena je 5 mil Kč bez 
DPH, z toho cca 85 % činí dota-
ce IROP. Po dobu výstavby bude 
zkomplikován pohyb chodců  
v této části města.                         red.

Začíná stavba cyklostezky do Střelic

Musíme to opravit!



4 / INFORMACE

Vážení občané,
od 16. března byla po dobu 15 
dní naše oblast uzavřena a spo-
lečně jsme zažívali nové řešení 
problémů, nejrůznějších situa-
cí, které byly psychicky i fyzicky 
velmi náročné. Toto se asi neo-
bejde bez emocí. Současně bych, 
ale chtěl říct, že se zdvihla velká 
vlna solidarity z řad Vás, občanů 
města a místních částí, také fi-
rem, médií, ale i lidí z celé, nejen 
České republiky. Minule jsem 
již děkoval v rozhovoru složkám  
a dalším lidem. Dovolte mi nyní 
dále poděkovat i těm, které se 
nám podařilo zapsat do tohoto 
seznamu. Samozřejmě zde nejsou 
všichni. Někteří pomáhali mezi 
Vámi a také jsme je možná zapo-
mněli poznačit. Za to se omlou-
váme. Také chci poděkovat i těm, 
kteří nabídli svou pomoc a my ji 
nevyužili.        

DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY, 
POMOCNÉ MATERIÁLY
Olomoucký kraj – ochranné  
a dezinfekční prostředky pro ob-
čany i pro první linii
Veseta Litovel – dezinfekce, 
prázdné láhve 1,5 l – 4 000 ks, 
uzávěry 38 mm – 4 000 ks
Ondrášovka – 8 000 ks PET láhví
Firma Beneš – 6 000 ks mikrote-
nových pytlíků
FCC Prostějov – tisíce pytlů na 
odpady
Autoopravna p. Kadlčík Litovel 
– dezinfekce po 5l barelech, cel-
kem 625 l Anticovidu
Obec Lidice – 8x Parapyrex 
Combi 65 mg, roušky
Robert Veverka, Frýdek-Místek 
daroval deskové hry přes koor-
dinátora humanitární pomoci 
ADRA p. Josefa Koláčka
Škorňová Anna, Frenštát pod 
Radhoštěm – šité roušky asi  
200 ks + dětské roušky, sladkosti, 
vitamíny, dezinfekce
BARACUDA Trade s. r. o. 
Olomouc, p. Jurák Olomouc –  
600 l antibakteriálního mýdla,  
3 balení kuchyňských utěrek, 4 l 
dezinfekce, 1 balení antibakteri-
álního gelu, 2 balení dezinfekce 
na ruce, 2 balení roušek plátě-
ných
Šrom Vojtěch (fotbalista SPC 
Opava) – 650 ks šité roušky, su-
šené droždí, dezinfekce, čisticí 
prostředky
Michaela Vyroubalová darovala 
bezkontaktní digitální teploměr 
značky Omron
VTC Uničov, p. Vacek – dodávka 
galanterního materiálu pro výro-
bu roušek
Filament PM daroval 30 ks ma-

lých štítů
Pavlína Nantlová – bezdotykový 
teploměr
SEV3DO-CZ S.R.O. daroval 5 ks 
ochranných štítů
Petr Marek – dezinfekce prostor
pan Snášel – baterie do auta
firma Marry Kay (dárce nezná-
me) darovala krémy na ruce
Tereza Kvapilová Pokorná, Olo-
mouc – papírové ručníky a orga-
nizace dalších dobrovolníků na 
šití roušek 
PM STUDIO papírnictví (Pavel 
Macháček) – pomoc při soutě-
žích a také věnování různých 
omalovánek apod. pro dětský 
domov Litovel
PINIE Litovel (pan Dolinský) – 
věnovali květiny při rozvozu re-
spirátorů nemocným lidem
Monika a Michaela Blažkovy 
– poslaly velké množství léků  
a vitamínů
BRIT Chrášťany – 3 972,4 kg 
krmiva pro psy, 17 palet – po-
lovina do města Uničov (nápad  
a částečně zařízeno díky Monice 
Táborské)
Skupina O5 a Radeček uspořáda-
la koncert pro uzavřenou oblast 
na internetové televizi Mall.tv. 
Výtěžek ze sbírkového konta, kde 
je nyní cca 14 tis., by měla dostat 
napůl Charita v Litovli a Cent-
rum sociálních služeb Uničov
UNICEF, Dětský fond OSN –  
300 ks hygienických balíčků pro 
děti ze sociálně slabších rodin.    
Děkujeme: Jiří Dostál (Elek-
tro), Jiří Pinkava, Kristína Ne-
dozrálová, Miroslav Nakládal, 
ZD Haňovice, Mgr. Hana Du-
díková, Tadeáš Fryčák, švad-
lenky z Palonína, VTC Uničov 
a dalším, kteří tvořili tým při 
GJO Litovel, který tiskl čelovky  
a braděnky, do kterých se uchy-
cuje ochranné plexisklo a tvoří 
tak ochranný štít. Celkem bylo 
dodáno 156 ks přímo první linii.   

OBČERSTVENÍ
Pivovar Litovel – Moravan, černý 
citron nealko, Pomelo Free
Kebab Uničov
Kebab Litovel
Penzion Pinda – 1 ks marlenka
Cukrářská výroba Bellissima 
Brodek u Přerova – zákusky
Sběratelství s.r.o. Valašská Polan-
ka  – ovocné čaje a káva
Albert i Tesco darovaly potraviny 
– např. fitness chléb, jablka, maso 
ve vlastní šťávě ad.
Pan Rostislav Golda (Uničov) –
nealkoholické nápoje (neperlivé 
vody, monster energy drinky,  
cappy džusy ad.)
Jana Brokešová – perníková sr-

díčka a spoustu dalších perníčků 
na dětské soutěže
Marcel Gabrlík – občerstvení pro 
dobrovolníky
Marie Vybíralová – občerstvení 
pro krizový štáb
Trdelník
p. Bartáková – pečivo
Coca-cola – nápoje pro armádu 
a zdravotníky, provádějící plošné 
testování na Příčné ul.
Čaje Sonnetor
Maruška Vybíralová –  jídlo a dob-
roty, ceny na soutěže pro děti
Hana Čepová – paleta džusů RE-
LAX (velkoobchod Benstar)
Paní Oháňková – pekárna Cer-
tas Loštice (obrovské množství 
pečiva)
Statek Doubravský Dvůr – paní 
Osičková s rodinou věnovala vel-
ké množství mléčných výrobků
Dortujeme.cz – paní Marcela Vy-
mazalová (přes 500 ks věnečků  
a sladké pozornosti na soutěže 
pro děti)
Restaurace a penzion U Trojanů 
(Jaroměřice u Jevíčka) – 80 ks 
řízků
Těstoviny Adriana Tři Dvory
pan Šenk, Schel a další.

MATERIÁL NA ROUŠKY
Berkovi, Galanterie – šití a zá-
sobování materiálem pro celou 
Litovel a přilehlé obce
Martin Kryl – Sehnal na šití  
a stříhání látek cca 10 lidí a sám 
si to ze začátku objížděl a mnoho 
roušek přivezl zpět každý den, 
které jsme dávali dál podle plánu
Majitel firmy Vymětal Ing. Sedlá-
ček daroval 100 m2 látky k výrobě 
roušek. Z 1m2 je možno vyrobit 
cca 25 ks roušek.
p. Kvapil (elektrikář) – perlan na 
šití roušek
paní Jana – tkanice došly poštou

ŠITÍ ROUŠEK 
Olga Lakomá, Nina Schlauchová, 
Lucie Figlarová, Kamila Friedlo-
vá, Markéta a Lucie Doleželovy, 
Zuzana Janečková, Jana Rosecká, 
Monika Žandová, paní Lindne-
rová, paní Kučerová, Martina 
Kohoutová, Radek Melhuba (šití 
pro Vísku), Vařekovi (šití pro 
Březové). Děkujeme ale všem že-
nám, které zde nejsou uvedeny, 
ale roušky šily a pomáhaly tak 
těm, kteří je potřebovali. 

DAROVANÉ ROUŠKY
Leherová Ludmila, DDM Hra-
nice, Krejčovství Hugo, Ester 
Salamonová (Loštice), Ludmila 
Bednářová (Olomouc), restau-
race Biograf (Bruntál), Charita 
Zábřeh, Romana Ambrožová, 

p. Voglová, p. Lucie Janečková 
(Červená Voda), Drešrová, Ko-
merční banka, Gabriela Vondráč-
ková Nedvědová  a Tomáš Weber 
(170 ks šitých roušek), JUN s.r.o. 
(cca 100 šitých bavlněných rou-
šek), Jana Prokešová (Prostějov), 
Kamila Krejčíčková (Hranice), 
Milan Pohl, Skautské krizové 
centrum Zlín (520 ks látkových 
roušek), Jana Studená (Červen-
ka), Jana Dvořáková (Kostelec 
nad Černými Lesy), KU STAN 
paní Somerská (176 ks šitých 
roušek), ZŠ a MŠ Staré Město  
u Moravské Třebové (3 pytle ši-
tých roušek), p. Baďurová (Nová 
Ves), p. Vykydalová (Mohelnice, 
100 ks šitých roušek), Dikov-
ská Veronika (Ostrava-Poruba),  
p. Hrodková (Dolní Dvůr),  
p. Beňasová (Chomutov), pan 
Duc Hai, Olda Škurek – Scandal 
Ladies a spol. Olomouc – 900 ks 
roušek, Nábytek Rostislav Polách 
– Rýmařov – 1 000 ks jednorá-
zových roušek z Číny, švadlenky  
z Paseky, Lenka Niessnerová, sta-
rostka Paseky, Katka Hodinová. 

DOBROVOLNÍCI 
Ve spolupráci a koordinaci 
s Charitou Litovel
Lukáš Kohout a František Na-
bekögel – distribuce roušek, re-
spirátorů a poskytnutých darů 
potřebným, organizace soutěží. 
Borovka Jan, Debnárová Pavlína, 
Klaclová Eliška, Kobzová Jolana
Kotek Patrik – TK Taxi 
Navrátilová Iva, Palucha Kamil
Švec Jiří, Zabloudilová Lenka
Zapletalová Kristina 
Zavadilová Aneta
Vítězslav Špunda, Aleš Hubáček
manželé Vychodilovi
spolek Akselit a další.

DALŠÍ POMOC
Také děkujeme MUDr. Čampišo-
vi z Bouzova, MUDr. Katzerové  
a MUDr. Schmalzovi za koordi-
naci mezi lékaři a všem lékařům, 
kteří fungovali jak na telefonu, tak  
v praxi. Panu Dohnalovi – psy-
cholog HZS, Karle Schovajsové – 
poradenství.
Děkujeme p. faráři M. Bambucho-
vi za projevy solidarity.
Poděkování dále patří trubači 
Honzovi Macháčkovi, který na 
sídlištích vytvářel svými melodie-
mi povzbudivou atmosféru. 
Děkujeme i mediální podpoře, 
díky které se Litovli dostalo i další 
nemalé pomoci (TV NOVA, TV 
Prima, ČT 1, ČT 24, TV MORA-
VA, Radiožurnál, Impuls, Český 
rozhlas Olomouc, ČTK, Lidové 
noviny, MF DNES, Ol. deník ad.).

Poděkování firmám a občanům za pomoc v době krize 
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Stíny Litovelska

Opilý cyklista způsobil nehodu!
Dne 20. dubna v dopoledních hodinách 
došlo na křižovatce ulic Gemerská – Ví-
tězná – Žerotínova, známější jako kři-
žovatka „U pošty“, k dopravní nehodě 
nákladního vozidla s cyklistou. Cyklista 
jedoucí z vedlejší silnice z ulice Gemer-
ské, chtěl přejet hlavní ulici Žerotínovu  
a pokračovat dále po ulici Vítězná  
k mostu sv. Jana. Přitom však nere-
spektoval dopravní značení STOP, vjel 
bez zastavení do křižovatky a střetl se  
s projíždějící nákladní dodávkou. Při stře-
tu naštěstí nedošlo ke zranění, ale vznik-
la škoda na dodávce, a to celkem veliká. 
Po nehodě se řidič dodávky zachoval pří-
kladně. Ihned se snažil cyklistovi pomoci  
a zjišťoval, zda není zraněn. Při tom zjis-
til, že řidič jízdního kola je značně opilý 
(při srážce mu z ruky dokonce vypadla 
lahev tvrdého alkoholu a rozbila se). 
Když řidič náklaďáku zjistil, že cyklista 
je v pořádku, ohledal své vozidlo a zjistil, 
že má odřený celý levý bok dodávky od 
předního blatníku, po zadní dveře. Proto 
vzal telefon a zavolal policii. Když to pa-
chatel nehody, tedy cyklista, zjistil, tak 

neváhal a z místa ujel. 
Dopravní policie, která věc na místě šet-
řila pak požádala hlídku Městské policie 
Litovel o vyhledání a předání záznamu 
nehody z kamerového systému města 
Litovel. Na tom se podařilo nehodu nejen 
celou zdokumentovat, ale také se poda-
řilo, podle záznamu, opilého výtečníka 
najít. Takže opět kamery města poslou-
žily dobré věci.

Krádež na zámku v Chudobíně
V noci ze dne 21. dubna na 22. dubna 
prováděla hlídka Městské policie Litovel 
kontrolní činnost v katastrálním území 
města Litovel a v přidružených obcích. 
Okolo druhé hodiny projížděla hlídka 
obcí Chudobín směrem na Novou Ves, 
když si všimla podivně zaparkovaného 
vozidla (stálo v protisměru) Seat Alham-
bra. Vozidlo stálo na odstavné ploše ved-
le zámečku v Chudobíně. U tohoto auta 
byly otevřené zadní dveře. Hlídka tedy  
u Seatu zastavila a chtěla zjistit, co se 
děje. Ihned po zastavení služebního 
auta Městské policie Litovel se zpoza 
stojícího Seatu vynořila postava, která 

dveře zavřela a chvatně se snažila zmi-
zet. Hlídka na nic nečekala, vystoupila 
a vydala se za tímto člověkem. Postava 
se mezi tím snažila skrýt na pozemku  
zámečku, kam se dostala dírou v oplo-
cení. Nebylo jí to však nic platné a po 
chvilce se strážníkovi ukrytého muže 
podařilo ve křoví najít. Ten byl vyzván, 
aby opustil úkryt a následoval strážníka  
k vozidlu Seat. Druhý strážník mezi 
tím zjistil, proč se muž snažil tak rychle 
zmizet. Ve vozidle bylo naloženo cca  
20 zatravňovacích betonových panelů  
a další byly nachystány za plotem zá-
mečku k naložení. 
Policejní hlídka na místo ihned přivolala 
posilu v podobě kolegů z Obvodního od-
dělení PČR Litovel. Těm se podařilo zjistit, 
že zadržený výtečník není žádný začáteč-
ník, ale protřelý kriminálník z bohatou 
trestní minulostí a také bylo zjištěno, že 
zde nekradl sám, ale měl ještě jednoho 
kumpána. Toho se také později podařilo 
zadržet. Dalším šetřením se policistům 
podařilo ještě zjistit, že toho oba mlá-
denci mají na svědomí více, a tak si asi 
nějakou dobu posedí pěkně v chládku.

Krádeže v době koronavirové
V současné složité době, kdy je spous-
ta lidí doma, nemohou pracovat  
a tudíž nepobírají plat v plné výši, 
anebo dokonce nemají žádný příjem, 
se zvýšil počet přestupků proti ma-
jetku, které musí řešit hlídky městské 
policie. 
V období od 3. do 27. dubna řeši-
ly hlídky městské policie hned pět 
drobných krádeží v litovelských su-
permarketech (spoustu podobných 
incidentů však obchody nehlásí a řeší 
po svém). Až na jediný případ měly 
všechny krádeže stejnou výmluvu, 
a to, nedostatek peněz kvůli opat-
řením proti nekontrolovatelnému 
šíření nemoci COVID-19. Ovšem co 
je nesporně zajímavé, že tři z těchto 
krádeží byly řešeny na místě strážníky 
blokovou pokutou, na kterou jejich 
pachatelé měli finanční hotovost. 
Z tohoto usuzujeme, že když ně-
kdo krade a přitom má v peněžence  
2 000 Kč na zaplacení pokuty, tak na 
tom asi tak špatně není, aby musel  
v obchodě krást.  Městská policie Litovel

Radniční hodiny se zastavily
V pondělí 11. května se Litovlí 
prohnala odpolední bouřka. Po 
ní přestaly fungovat hodiny na 
radniční věži. I po jejich opako-
vaném zprovoznění se vždy po 
uplynutí celé hodiny zastaví.
Na opravu již byla objednána 
odborná firma z Vyškova. Ter-
mín opravy zatím není znám. 
                                                        red.

NABÍZÍME

POŽADUJEME

SVOZY

HLEDÁME VHODNÉHO 
KANDIDÁTA NA POZICI

• manuální zručnost
• samostatnost
• odpovědnost

 OPERÁTOR/OPERÁTORKA 
VÝROBY DO HELLA 
MOHELNICE

• 25 dní dovolené
• pololetní bonus
• příležitost k odbornému růstu
• příspěvek na stravování
• příspěvek na dovolenou a Vánoce
• měsíční mzda až 30 000 Kč
• možnost ubytování ve firemní

ubytovně

Klodzko, Bystrzyca Kl., Miedzylesie, 
Králíky, Červená Voda, Bušín, 
Rýmařov, Břidličná, Horní Město, 
Šumvald, Uničov, Medlov, Březina, 
Jevíčko, Chornice, Městečko 
Trnávka, Moravská Třebová

SPOLEČNOST 
MONTIX, A. S., 
ZÁVOD HELLA 
MOHELNICE
ROZŠIŘUJE TÝM!

www.montix.cz

nabor@montix.cz 

+420 773 161 856  

Ozvěte se nám!

V případě, že Vás pozice zaujala, zašlete nám svůj 
životopis na níže uvedený e-mail nebo volejte:

OPERÁTOR
VÝROBY
Mzda až 30 000 Kč
                
Náborový příspěvek
10 000 Kč
Odměna za doporučení
3 000 Kč

INZERCE

INZERCE
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Co SEVA je? 
Ryze česká stavebnice SEVA 
od svého uvedení na trh v roce 
1979 ovlivnila několik generací 
rodičů a dětí. Krabice s mod-
ro-bílými kousky se předávaly 
ze starších na mladší a nikdy 
neztratily na své atraktivitě,  
a to ani s nástupem jiných sta-
vebnicových systémů. Na ty 
dlouhé tvůrčí večery vzpomí-
ná řada současných architektů  
a inženýrů. Z tradičních mod-
rých kostiček, spojovacích díl-
ků a barevných výplní vznikaly 
jejich první stavby. Podobné 
vzpomínky mají i stavaři, strojaři  
a další, nejen technické profese.
Nekonečným spojováním kous-
ků stavebnice SEVA se dají vy-
tvořit obdivuhodné výtvory, 
jako je větrný mlýn, hasičské 
auto, letadlo či jiné stavby. In-
tuitivní systém stavebnice roz-
víjí kognitivní funkce mozku  
u dětí už od 4 let. Starší stavi-
telé mohou využít rovněž kola  
a další tvarované komponenty 
pro komplikovanější modely.
Díky jednoduchému systému 
stavebnice mohou děti kompo-
nenty spojovat takřka doneko-
nečna. U konkrétních modelů si 
osvojí základy mechaniky nebo 
statiky, u těch složitějších pak ab-
straktní myšlení. 

Výroba probíhá v Suticích  
u Semil nyní pod názvem SEVA, 
dříve Vista. Posledních deset let 
výrobu SEVY zaštiťuje firma BE-
NEŠ a LÁT a.s. 
SEVA stále vyvíjí nové sestavy, 
které uvádí na trh několikrát roč-
ně, novinkou je například SEVA 
Vaříme, SEVA Stavíme či SEVA 

Doprava, aktuálně má společ-
nost v nabídce takřka 40 typů 
stavebnic SEVA v různých barev-
ných kombinacích a velikostech.

Kdy a kde SEVU vidět? 
Spoustu staveb a modelů bu-
dete moci vidět v Turistickém 
informačním centru Litovel od  

8. června až do 8. září. V červnu 
a v září bude výstava přístupna 
od pondělí do pátku od 9 do 17 
hod., v sobotu od 9 do 15 hod.  
a v neděli od 9 do 13 hod.  
V červenci a srpnu denně od 9 
do 17 hod. Vstupné dobrovolné. 
Přijďte se podívat a zavzpomínat.                          
                                         TIC Litovel

Přijďte navštívit novou výstavu v TIC Litovel!

Nominace na Osobnost roku můžete posílat až do 31. srpna!



Ze společnosti

Byli oddáni
1. 5.  Tomáš Horník z Litovle
  a Klára Dutszáková z Litovle

Odešli
24. 4.  Dana Krsková z Litovle (28 let)
30. 4.  Zdenka Sedlářová z Haňovic (84 let)
  1. 5.  Marie Kubíčková z Litovle (73 let)
  9. 5.  Miroslav Plhák z Litovle (70 let)
11. 5.  Bohumila Suchoňová z Litovle (74 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami 
Hrandop a Misericordia.
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Motookno pro muže

V minulém díle jsme se začali věnovat asis-
tenčním systémům v našich automobilech.  
V tomto díle budeme ještě pokračovat. 

ACC (Adaptive Cruise Control) sleduje provoz 
před vozidlem a automaticky upravuje rychlost 
a udržuje bezpečný odstup. Systém zpomaluje  
a zrychluje na nastavenou rychlost podle aktuál-
ní dopravní situace. Hodí se zejména na dálnice .

City Safe Drive
Systém je určen pro hustý městský provoz. V rych-
lostech do 30 km/h sleduje prostor až 10 m před 
automobilem pomocí laserového CV senzoru,  
a v případě, že řidič nezareaguje na blížící se 
překážku, zahájí samočinné nouzové brzdění. 
Předtím připraví brzdnou soustavu na maximál-
ní možný účinek.

Lane Assistant
Udržování vozu v jízdním pruhu hlídá jízdu  
v jízdním pruhu a koriguje případné vybočení 
do jiného pruhu nebo dokonce vyjetí do proti-
směru. Korekce slouží pro informování řidiče, tj. 
síla korekce je malá, vůz ovládá stále řidič. Při 
neočekávané události, např. kolapsu řidiče, umí 
systém udržet automobil v daném pruhu, zajet 
ke kraji, zastavit a rozsvítit varovná světla.

Hlídání mrtvého úhlu
Blind Spot Detect upozorňuje na přítomnost ji-
ného dopravního prostředku v místě „mrtvého 
úhlu“. Pomocí dvou radarů v zadním nárazníku 
sledují prostor až 20 m za naším automobilem. 
Předjíždění z pruhu do pruhu je tak bezpečnější.

Převzato z www.bezpecnecesty.cz

Litovelské muzeum informuje
Nová výstava v Muzeu Litovel – Modely ze špejlí
Od středy 17. června pro vás otevíráme „Mo-
dely ze špejlí“, volnočasovou tvorbu pana Josefa 
Mazánka z Červenky. K vidění budou modely 
staveb z blízka i z daleka. Dozvíte se o tom, jaké 
pomůcky jsou potřeba, jaký zvolit postup a na 
co se připravit, když je člověk modelář začá-
tečník. Tomuto specifickému koníčku se v re-
publice věnuje pouze několik nadšenců, jejichž 
výtvory ovšem rozhodně stojí za zhlédnutí. 
Těšíme se na vaši návštěvu od středy do neděle  
v době od 9 do 17 hodin. 

Co se děje v muzeu za zavřenými dveřmi? - po-
kračování
Jak jsme vás v květnovém čísle Litovelských 
novin informovali, nepřítomnost návštěvníků 
a nemožnost pořádání tvůrčích dílen či větších 
akcí dává nám, litovelským muzejníkům, velký 
prostor pro odbornou práci se sbírkami mu-
zea. Také v květnu a červnu pokračuje náročné 
zpracování nového rozsáhlého fondu – kera-
miky z pozůstalosti kamnáře 
Josefa Lamra. Dokážete si 
představit, čím vším musí 
takový nový sbírkový před-
mět projít, než je bezpečně 
uložen do depozitáře? 
Předměty se k nám do 
muzea dostávají různým 
způsobem a v různém sta-
vu. Některé potřebují i roz-
sáhlejší záchranné práce 
a tzv. konzervaci, aby ne-
docházelo k jejich dalšímu 
poškozování vlivem okol-
ního prostředí. Zmíněná 
keramika byla poměrně 
silně znečištěna, proto prv-
ním krokem bylo její opa-
trné mechanické očištění.  
U hotových výrobků tako-
vé ošetření stačilo, avšak 
sádrové formy bylo nutné ještě konzervovat 
pomocí nátěru šelaku. Dokážete si jistě před-
stavit, kolik času je potřeba věnovat tomu-
to prvnímu kroku, když jsou forem desítky  
a hotových výrobků stovky.
Po ošetření se každý předmět musí posoudit 
z hlediska užitečnosti pro sbírku, detailně na-
fotit, změřit a přesně daným postupem zapsat 
do přírůstkové knihy, která slouží k evidenci 
nových sbírkových předmětů. Popis předmětu 
musí obsahovat všechny důležité informace, 
dle nichž je možné konkrétní věc podle zápi-
su zpětně identifikovat. Zároveň je předmětu 
přiděleno tzv. přírůstkové číslo. Posledním 
krokem je pak zabalení a uložení do archivační 
krabice. Každá věc tak rukama muzejníka pro-
jde nejméně třikrát, než může být uložena.
Následuje zpracování získaných informací  
a fotografií v počítači, jelikož i Muzeum Litovel 
již přistoupilo k systematické digitalizaci sbí-
rek. Každou fotografii je třeba upravit, popsat 
a zařadit do vytvořeného systému dle uložení 
předmětů v depozitáři. Zároveň je nahrána do 
evidenčního programu BACH, který umožňu-
je snadné vyhledávání ve sbírkových předmě-
tech daného muzea. Také tato část práce vyža-
duje značné množství času. 

Zpracování nového přírůstku proto může  
v závislosti na velikosti získaného fondu trvat  
i celé měsíce, jako je tomu v tomto konkrétním 
případě. 
A jaké bude další využití získaného předmětu? 
Chráněn bude čekat v depozitáři na studenta, 
badatele či kurátora, který bude chtít litovel-
skou hrnčinu a kamnařinu představit veřej-
nosti formou studentské práce, publikace nebo 
výstavy.

Vycházka po Července
Muzejní společnost Litovelska, z. s. po 
domluvě s kronikářkou obce Červenky  
Mgr. Janou Motlovou zrealizuje odloženou 
vycházku po obci Červenka. Stane se tak  
v rámci ukončení prodloužené výstavy  
v muzeu v sobotu 6. června ve 13.30 hodin, 
kdy se sejdeme u vestibulu vlakového nádraží. 
Společně navštívíme kostel sv. Alfonse, areál 
bývalého kláštera s křížovou cestou Františka 
Flasara, sítotisk, kapli sv. Pavlíny, obecní úřad, 

sokolovnu aj. Účast je zdar-
ma, srdečně Vás zve Výbor 
Muzejní společnosti Lito-
velska.

Vyhodnocení muzejního kví-
zu z květnových Litovelských 
novin
Do 16. května (100 let mu-
zea v budově bývalé střelnice 
– výroční den) se nám v mu-
zeu sešlo několik odpovědí. 
Tři níže jmenovaní účastníci 
odpověděli na všech 10 otá-
zek správně. Kateřině Frit-
scherové, Libuši Grohma-
nové a Milanu Vybíralovi 
gratulujeme. 
Pamětní medaili si mohou 
výherci vyzvednout v muzeu 
v otevírací dobu do 30. červ-

na. Děkujeme všem soutěžícím za účast.
Správné odpovědi jsou: 1b, 2c, 3b, 4a, 5a, 6b, 7b, 
8a, 9c, 10b.

Zaznamenali jsme zvýšenou poptávku po stří-
brných pamětních medailích, které byly pro-
dány začátkem května. Je-li mezi Vámi čtenáři 
ještě nějaký zájemce, ozvěte se nám, uvažujeme 
o doražbě stříbrných medailí během léta dle 
závazných objednávek.

U příležitosti 100. výročí muzea v budově bý-
valé střelnice připomínáme, že jedinečnou pu-
blikaci vydala Muzejní společnost Litovelska, 
z. s. v rámci oslav 500. výročí od první docho-
vané hmotné zmínky o litovelském střeleckém 
spolku na podzim 2018. V knize jsou poprvé 
uveřejněny historické dokumenty, fotografie  
a kresby nově objevené ve fondech Státního ar-
chivu v Olomouci. Historie litovelských střelců 
je výrazně spojena s budovou dnešního Muzea 
Litovel, bývalou střelnicí, a je citelně pozname-
nána napjatými česko-německými vztahy v Li-
tovli na konci 19. a počátku 20. století. Publika-
ci Ivany Kubíčkové Historie litovelských střelců  
a střelnice můžete zakoupit v litovelském mu-
zeu.                   Litovelští muzejníci



Stalo se v Litovli

• 120 let 
Dne 4. 6.1900 uspořádal Sokol veřejné cvičení, 
poprvé na hřišti v městském lese. V září po-
tom Sokolové uspořádali velký sokolský slet za 
účasti delegací z celé Moravy, Slezska i Vídně. 
Na náměstí byl velký jarmark, při okrskovém 
cvičení vystoupilo na 1400 sokolů, předváděly 
se ukázky cvičení i lidových zvyků, přijeli vzácní 
hosté dr. Scheiner a dr. Podlipný. Oba byli při té 
příležitosti jmenováni čestnými občany Litovle. 

• 60 let
V jarních měsících roku 1960 postihla Litovel 
epidemie paratyfu, zavřeny byly restaurace 
Záložna i Bílý koníček a také prodejna Pramene 
na náměstí. Samoobsluha byla provizorně pře-
stěhována do uvolněných prostor po Okresní 
bance na Záložně (v patře prodejna, v přízemí 
bufet) a původní budovu firmy Smékal s ce-
lým blokem historických domů na jižní straně 
náměstí bylo rozhodnuto zbourat. Dne 23. 6. 
začala v Praze II. celostátní Spartakiáda, zdejší 
cvičenci se však pro epidemii nesměli zúčastnit.

• 40 let 
V roce 1980 pokračovala centralizace obcí do 
větších celků. S Litovlí byly od nového roku 
sloučeny Haňovice, Pňovice a Unčovice, včetně 
k nim dříve připojených obcí. Součástí Litovle 
tak už byly obce Březové, Červenka, Haňovice, 
Chudobín, Kluzov, Myslechovice, Nasobůrky, 
Nová Ves, Pňovice, Rozvadovice, Tři Dvory, Un-
čovice a Víska.
V této souvislosti  se MěNV  rozšířil na  pět od-
borů s 23 pracovníky a Městská rada  měla 14 
členů,  včetně tří uvolněných  pracovníků: před-
seda Zdeněk Janků, místopředseda Lubomír 
Vymětal  a tajemník Karel Soukeník. 

• 30 let 
První svobodné volby se konaly ve dnech 
8.– 9. června 1990. Celkem kandidovalo  
v Severomoravském kraji 16 stran a protože 
se volilo do Sněmovny lidu, Sněmovny náro-
dů a České národní rady, dostal každý volič 42 
hlasovacích lístků. Účast voličů byla vysoká, 
přímo ve městě volilo 98,65 %, na vesnicích 
ještě o něco více – 98,85 % občanů. Vítězství 
v Litovli získalo tak jako v celé republice Ob-
čanské fórum. Ve Sněmovně lidu získalo 3960 
hlasů, Moravané 1582, KSČ 1310, lidovci 786, 
Zelení 253, ČSSD 185, čs. socialisté 120, ostat-
ní dohromady 139. Výsledky byly ve všech 
sněmovnách srovnatelné, jen Moravané byli 
ve Sněmovně národů a České národní radě 
silnější na úkor Občanského fóra. Nový parla-
ment, zvolený na dva roky, ustavil vládu v čele  
s premiérem Mariánem Čalfou a potvrdil ve 
funkci také prezidenta Václava Havla.

Lubomír Šik
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Koronavirový deník z knihovny
➢ Středa 11. 3.
Dnes se na doporučení vlády uzavřely školy. To 
znamená, že zítra nepřijdou do knihovny ob-
jednané třídy. No nic, přijdou třeba za týden...
➢ Čtvrtek 12. 3. 
Od rána jedná vláda. Tušíme, že knihovny dnes, 
možná zítra, půjčují naposled. Odpoledne je 
jasno. Je vyhlášen nouzový stav a kromě jiného 
také knihovny jsou uzavřeny. Do odvolání.
➢ Pátek 13. 3. 
Radíme se se zřizovatelem, kde permanentně 
zasedá krizový štáb (KŠ). Dáváme informaci 
na web knihovny, města, Facebook, do hlášení 
místního rozhlasu, vyvěšujeme plakáty a dou-
fáme, že se tato situace třeba do 14 dnů vyřeší.
➢ Pondělí 16. 3. 
Litovelští občané, a nejen ti, jsou ráno poněkud 
zaskočeni a hodně překvapeni. Stáváme se bez 
varování uzavřenou oblastí. Nikde nikdo, ti-
cho, vycházíme jen v nejnutnějších případech. 
Začínáme si myslet, že se situace do 14 dnů 
nevyřeší.
➢ Pondělí 30. 3. 
Konec totální karantény. Knihovny jsou nadále 
uzavřeny, podle zpráv z knihovnických i epi-
demiologických kruhů a dalších zaručených 
scénářů v médiích, budou kulturní zařízení 
uzavřena opravdu dlouho. Snad až do 8. červ-
na. Plánujeme, co budeme dělat. Nemůžeme 
nakoupit novinky a ukládat data o nich do na-
šeho programu, čtenářům nemůžeme otevřít 
ani okénko, natož půjčovnu.  
Tak alespoň na Facebooku nabádáme, že je 
možné v litovelské knihovně půjčovat online 
elektronické výpůjčky. Uklízíme police, opra-
vujeme knihy, chystáme odpisy, děláme odlo-
žené práce, na které nebyl čas.
➢ Pondělí 6. 4. 
Rozhodujeme se, že když máme tolik času 
(zase ověřujeme, kdy se asi otevřou knihov-
ny – stále platí, že zřejmě až 8. června), tak 
začneme s revizí. Půjčujeme si dálkový  
scanner.
➢ Úterý 14. 4. 
Musíme na dva dny vrátit dálkový scanner.
➢ Čtvrtek 16. 4. 
Znovu půjčujeme dálkový scanner.
➢ Čtvrtek 23. 4.
Dokončujeme hlavní část revize, zkontrolovali 
jsme přibližně 22 tisíc knih. V pozdních večer-
ních hodinách se po jednání vlády dovídáme, 
že se knihovny stávají skokanem roku. (Dnes 
již okřídlená poznámka kolegyně z nejmeno-
vané české knihovny.)
Zcela nečekaně a překvapivě patříme do jedné 

z prvních etap rozvolnění, můžeme otevřít už 
od pondělka 27. dubna!!! Tedy o šest týdnů dří-
ve, než bylo původně zamýšleno.
➢ Pátek 24. 4. 
Pročítáme znovu doporučení epidemiologů, 
jak postupovat při otevření knihovny. V ruce 
máme tři verze. Vybereme z nich společná 
doporučení, u ostatních zprůměrujeme údaje  
a stanovíme plán.
Informujeme zřizovatele – město Litovel  
a požádáme KŠ o materiální pomoc. Promptně 
dostáváme roušky, rukavice a dezinfekci. Rov-
náme knihy po revizi.
➢ Pondělí 27. 4. 
Zjišťujeme, že změna termínu otevření kniho-
ven mnohé zaskočila. Takže neotevřou. Malují, 
přestavují, revidují… Jiné knihovny informují 
na svých webech a v elektronických konfe-
rencích, že naopak statečně otevřely. V Litovli 
rychle dohledáváme přehlédnuté knihy nena-
lezené při revizi. Upravujeme informace na 
webu, Facebooku, googlu, tiskneme a vyvě-
šujeme nové plakáty, posíláme text do hlášení 
městským rozhlasem, zajišťujeme bedny, aby-
chom mohli v úterý také statečně otevřít.
➢ Úterý 28. 4. 
Zahajujeme provoz ve zvláštním režimu. Dle 
instrukcí musí být odděleno vracení od půjčo-
vání. Vrácené knihy musí pobýt v karanténě, 
internet ani jiné služby poskytovat nelze. Tedy: 
Milý čtenáři! Těšíme se na tebe! Vybav se 
rouškou a knihami ku vracení. Tyto vrátíš  
u hlavního vchodu. Orouškovaná a rukavice-
mi vybavená knihovnice vrácené knihy odloží 
do bedny a nechá uplynout karanténní lhůtu. 
Ty, čtenáři, chceš-li půjčit nové knihy, obejdeš, 

případně oběhneš naši budovu 
ve směru šipky k zadnímu vcho-
du. Vejdeš, vydezinfikuješ si ruce, 
pokračuješ do půjčovny. A knihy, 
které tak dlouho na tebe čekaly, si 
půjčíš.
Nejčastější otázka čtenářů zní: 
Jak poznáte, že jsem knihy vrátil? 
Naše odpověď: Nebojte, pozná-
me. (Po uplynutí zhruba týdenní 
karantény knihovník v knihovní 
aplikaci načte číslo knihy a pro-
gram ji odepíše z příslušného účtu 
čtenáře.) 

Pokračování na vedlejší straně

Foto svatební výzdoby, která se v knihovně konala 12. května. 



Okénko pro ženy
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Nino Haratischwiliová: Osmý život (pro Brilku)
Josef Klíma: Robert Šlachta. Třicet let pod přísahou

Olga Tokarczuk: Bizarní povídky
Naďa Reviláková: Deník Dory Grayové

V červnovém okénku si povíme něco o krev-
ních skupinách. Která krevní skupina se mezi 
lidmi objevuje nejčastěji? Co je Rh faktor  
a víte, že podle krevní skupiny můžete mít 
častější sklony k určitým nemocem?  

Krev je neprůhledná červená tělesná tekutina, která 
koluje krevním oběhem. Pro život člověka je nepo-
stradatelná – zásobuje tělesné tkáně množstvím 
nezbytných látek, především živinami a kyslíkem. 
Naopak vstřebává a odvádí látky, které jsou tělu 
škodlivé, což je především oxid uhličitý a další od-
padové látky metabolismu. 

Nejznámější krevní skupiny jsou tzv. systému AB0, 
tj. skupiny A, B, AB a 0. Nejčastěji se u nás vyskytují 
skupiny A a 0. Skupina 0 je dokonce nejčastější na 
celém světě. Nejméně častý je výskyt skupiny AB. 
Vedle systému krevních skupin AB0 určuje krevní 
typ ještě systém Rh faktorů. Existuje Rh+, tedy Rh 
pozitivní, nebo Rh-, tedy Rh negativní. Většina lidí 
je Rh pozitivní. 
Krevní skupina 0: častější sklony k vředové cho-
robě žaludku a dvanáctníku. Vedle toho se uvádějí 
alergie, problémy se štítnou žlázou, vyšší krvácivost 
a výskyt zánětlivých onemocnění.
Krevní skupina A: častější sklony k ischemické 
chorobě srdeční a postižení žlučových cest,  sklony 
k anémii, cukrovce a k onemocnění jater.
Krevní skupina B: vyšší sklony k cukrovce, roz-
troušené skleróze, chronické únavnosti a k potížím 
s imunitním systémem.
Krevní skupina AB: častější nádory slinných žláz, 
chronická leukémie a cukrovka.  
Zdroj: www.krevniskupiny.cz

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

Koupím staré FILMOVÉ PLAKÁTY (ale  
i další: hudební, divadelní, reklamní...). 
Můžete volat, prozvonit (zavolám zpět), 
případně napsat sms nebo e-mail. 
Kontakty: 704 404 825, strapec1@email.cz.

Pokračování z vedlejší strany
➢ Pondělí 4. 5. 
Po poradě s krizovým štábem začínají fun-
govat knihovny v místních částech. Pla-
káty o uzavření jsou vyměněny za plakáty  
o otevření. Zatím v omezeném provozu. 
Naši milí dobrovolní knihovníci jsou vy-
baveni rukavicemi, rouškami a dezinfekcí, 
dodanými krizovým štábem. 
➢ Pondělí 11. 5. 
Máme za sebou čtrnáctidenní zkušenost  
s půjčováním v rouškách a identifikováním 
našich uživatelů ve smyslu otázky who is 
who? Větší problémy se nevyskytly.
➢ Úterý 12. 5.
Větší problém nastává ráno. Zjišťujeme, že 
se porouchala knihovní síť. Tudíž nefunguje 
internet ani knihovní program. Voláme SOS 
na oddělení IT. Příčina poruchy identifiko-

vána – je to pondělní bouřka, která zastavila 
i radniční hodiny, příslušný komponent ob-
jednán, ale musíme počkat na dodání. Tak 
půjčujeme přes papír. Vše zapsat, pečlivě 
zkontrolovat a až to půjde, zadat do progra-
mu.
Navzdory zradě techniky a řešení krizové si-
tuace se věnujeme výzdobě vestibulu. Čeká 
nás premiéra. V historickém romantickém 
mázhausu knihovny bude dnes svatba. Vý-
zdoba je podle našeho náhledu zdařilá.  
S dojetím vydechneme, když spatříme šťast-
ný pár. Přejeme jim lásku a spokojený život. 
Doufáme, že se zapíší do knihovny.
V době redakční uzávěrky také doufáme, že 
porucha bude trvat jen několik dní. A že se 
brzo vrátí vše do normálu. Knihovny i ostat-
ní život...                                                           

 lf

Nino Haratischwiliová: Osmý život (pro Brilku)
Výborná kniha, která čtenáře zcela pohl-
tí. Seznamuje prostřednictvím magického 
rodinného příběhu plného emocí s historií 
Gruzie od počátku dvacátého století po sou-
časnost. Strhující rodinná sága provázená 
vůní čokolády se odehrává na pozadí celého 
dvacátého století, za gruzínskoruské války  
a v neklidném revolučním období.

Jozef  Karika: Na smrt
Populární slovenský autor přichází se strhu-
jícím románem o přátelství, prověřeném do 
krajnosti. Mrazivý thriller o přátelství a lásce, 
které se změnily ve smrtelnou nenávist. 

Olga Tokarczuk: Bizarní povídky
Překvapivé a nepředvídatelné povídky od dr-
žitelky Nobelovy ceny za literaturu.
Svět je čím dál bizarnější. Původně francouz-
ské slovo bizzare znamená „(po)divný, nestá-
lý“, ale také „směšný“ a „zvláštní“. Právě tako-
vá — udivující a mimo všechny kategorie — je 
nejnovější kniha povídek polské spisovatelky 
Olgy Tokarczukové. 

Josef Klíma: Robert Šlachta. Třicet let pod pří-
sahou
Pro některé kontroverzní bývalý policista Ro-
bert Šlachta poskytuje prostřednictvím roz-
hovoru se známým českým investigativním 

novinářem Josefem Klímou osobní zpověď 
svého neobyčejného života, a to nejen osob-
ního, ale především toho profesního. Jako 
bývalý ředitel Útvaru pro odhalování organi-
zovaného zločinu a náměstek Odboru pátrání 
Celní správy ČR otevřeně hovoří o ožehavých 
tématech a kauzách.

Helen Fields: Dokonalé ticho
Čtvrté pokračování série napínavých detekti-
vek ze Skotska.

Naďa Reviláková: Deník Dory Grayové
Prvotina autorky je vítězným dílem soutěže 
nakladatelství Albatros na téma Odvaha. Dě-
tem nenásilnou formou zprostředkovává ob-
dobí druhé světové války.
Když rodiče Hance oznámí, že se budou stě-
hovat z města na venkov, převrátí jí svět vzhů-
ru nohama. Hanka svůj nový domov nesnáší, 
dokud na půdě náhodou nenajde tajemný 
starý zápisník – deník Dory Grayové. Co se 
s jeho autorkou a její židovskou kamarádkou 
stalo?

Michal Vaněček: Kouzelné pověsti našich krajů
Knížka s půvabnými ilustracemi přináší 
řadu pověstí. Dozvíte se například, jak to 
bylo s půlkou koně, kterou mají Pardubice 
ve svém znaku, proč se řeka Metuje jmenu-
je právě Metuje nebo co vyvádějí permoníci  

v Koněprus-
kých jeskyních 
či v Jihlavě. 
Anebo odkry-
jete tajemství, 
kterak Praděd 
ke svému bo-
hatství přišel. 
Nové knihy pro 
Vás u nás!         lf
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Tak jsme zase o rok starší a o něco 
odvážnější. Kam letos vyrazit? Spl-
níme Vraťovo přání a pojedeme se 
podívat na nejvyšší horu našich 
jižních sousedů – rakouský Gross-
glockner. Datum a hodina od-
jezdu je stanovena na 29. 6. 2012  
v 11 hodin z váhy naší Vápenky.
A už je to tady. První metry. Tro-
chu mě mrazí v zádech. Přesně 
odtud jsem poprvé odjížděl na 
Gross před deseti lety, ale na velké 
motorce. Takže na rozdíl od ostat-
ních vím, co nás čeká. Ti si to ještě 
vůbec nedokáží představit!
Po pár kilometrech první zastáv-
ka v Lošticích Na Růžku. Dáváme 
knedlo zelo vepřo (poslední po-
řádné jídlo) a jedeme pro Radka 
s Martinem, který s náma jede jen 
do Znojma, protože si po příjezdu 
z Balatonu udělal dvojčata. Tak 
musí kojit. Martina nahradil Jir-
ka, který se svou postavou na 555 
bude asi nejvíc trpět. U Vlčic nám 
Mirek sjel i s fichtlem do příkopy. 
Tři měli co dělat, aby ho vytáhli. 
To nám to pěkně začíná. Naštěs-
tí pak už vše klapalo, jak mělo.
Počasí krásné. Cíl je ve Znojmě. 
Čeká nás 175 km. Jen cestou ně-
jaký nervózní autobusák vytlačil 
Mirka až na chodník. Do Znojma 
dojíždíme kolem 18. hodiny. Za 
chvíli už v ubytovně Eva platíme 
nocleh. Teda až na Vraťu. Ten po 
dlouhém hledání zjišťuje, že po 
posledním tankování v Ivančicích 
ztratil peníze a doklady. Má tak 
samozřejmě po náladě. Jedeme 
na policii pro náhradní doklady. 
Po pár minutách je Vraťa venku. 
Náhradní doklady se prý už ne-
vydávají. Tak to je průser. Ráno se  
s Martinem vrací. Po pár pivech 
ale volal domů, ať mu dovezou 
pas, a riskne cestu bez řidičáku.

Druhý den nás čeká asi 330 km až 
do rakouského Hallstatu. V Bille 
kupujeme snídani a proviant na 
celý den. Po pár kilácích dojíždí-
me na rakouskou hranici. Fotíme 
a otvíráme obálku od našeho pana 
ředitele Vitoula a zároveň štědrého 
sponzora. V obálce je dopis s přá-
ním šťastné cesty a dostatek éček. 
(Mockrát mu tímto děkujeme.) 
Peníze dostává Vraťa, který je na 
suchu. Kolem Dunaje je cesta po-
klidná. Jen je pořádné vedro a fou-
ká nám do zad, takže stroje špatně 
chladí. Idylka se mění asi po 30 
km. Petr má problém s kolem. Za-
stavujem na louce u vody, do které 

se jde ochladit Vraťa  
s Jirkou. Petr pár set 
metrů zpět na rozpá-
leném asfaltu mění 
asi osm špic. Cestou 
se kocháme parníky  
a tlačnými remor-
kéry, které plují po 
Dunaji. V Mauthau-
senu přejíždíme přes 
Dunaj a projíždíme 
okrajem Lince. Násle-
duje Traun a Wels. Na 
mapě to jsou tři měs-
ta, ale ve skutečnosti  
40 km semaforů. Tr-
háme se na každých 
druhých světlech. 
Nakonec volíme va-
riantu dvojstupu. Tak 
stíháme projet na ze-
lenou a nemusíme na sebe čekat. 
Za Gmundem se nám v oparu 
začínají rýsovat mohutné obrysy 
Alp. Začínám se trochu bát. Jsme 
nějak malincí proti těm horám. 
Přijíždíme k jezeru Traunsee do 
městečka Mitterndorf. Trošku 
překopáváme plány. Hallstat ne-
cháme až na zítra a dnešní den 
ukončíme tady. Jedem do rodin-
ného kempu, kde stavíme stany  
a pojídáme znojemské zásoby. 
Dáváme dvě piva po třech éčkách, 
někteří dojezdový doutník a sa-
mozřejmě slivovičku.

Třetí den ráno zase vcelku skorý 
budíček. Dojídáme poslední české 
zbytky, balíme stany a hurá do se-
del. Projíždíme oparem kolem je-
zera, ve kterém se zrcadlí obrovské 
skály a malý kostelík. Do Hallstatu 
sjíždíme po silničce nad jezerem. 
Vjíždíme do tunelu vysekaného 
přímo do skály. Ke konci je pěk-
nej sešup. Zastavujem na parko-
višti a fotíme. Kluci mají strach, 
že nevyjedou druhý tunel, který 
vede paralelně zpátky. Ale opak je 
pravdou. V tunelu je vlhko a zima. 
Stroje jedou jak urvané ze řetězu. 
Za tunelem začíná první sedlo  
s výškou 975 m n. m. Nahoře před 
odbočkou čekáme na Vraťu s Mir-
kem. Vraťa to kousl. Ale stačí jen 
vychladit a jede se dál. Původně 
jsme chtěli dojet do nějakého 
kempu až pod Gross, ale nakonec 
se domlouváme, že se utáboříme  
v maličkém kempu v Bischofs- 
hofenu. Po sjezdu z hor nás čeká 
už jen příjemná cesta údolím.  
V kempu jsme asi v půl čtvrté. 
Je šílený dusno. Když postavíme 

stany, začne se nějak zatahovat. 
Rychle do kiosku. Jen dosednem  
a objednáme pivo za tři pade, za-
čne fučet. Následuje průtrž mra-
čen a nakonec kroupy. Mezi ob-
rovskýma horama všude kolem 
nás to je pořádný rachot. Po kon-
trole stanů, které větrem lehají až  
k zemi, zjišťuje Marek, že mají stan 
i spacáky plné vody. Co s nima? 
Jediné místo ve stanu má Radek 
s Vraťou. Nakonec to až za tmy 
rozsekne paní domácí, která jim 
dala spacáky do sušičky. Přidá jim 
i igelitové pytle pod sebe. Než po 
jedenácté ulehnem, znovu prší.   

Čtvrtý den ráno nás vítá jasná 
obloha. Hurá na Grossglockner. 
Jedem na lehko. S sebou jen ne-
promoky, jídlo, olej, benzín, ná-
hradní díly a nářadí. Čeká nás  
60 km po bránu a dalších 37 
km na vyhlídku Franz Josef. Za 
Fuchsem se cesta začíná zvolna 
zvedat. Než dojedem k bráně, 
musíme dvakrát zastavit kvůli 
chlazení. Při čekání na opozdilce 
u kasy jsme středem pozornos-
ti. Projíždí kolem nás hromada 
Čechů. Motorky, auta, cyklisté  
i pěší. Od brány je vidět Edel- 
waisspitz. Z tohohle místa je na 
14 km převýšení 1 740 m. Je to 
teda pořádná výška. Přestáváme 
věřit, že to dáme. Někteří nasazu-
jí menší kolečka. Platíme 11 euro  
a vyrážíme. Je deset hodin. Hned 
za bránou to začíná. Jedna a pl-
nej. Ale po pár zatáčkách začíná 
motor slábnout. Vysoká teplota. 
Zastavuji a chladím. Za chvilku 
tady stojíme všichni. Nad náma 
houstnou mraky a nahoře to vy-
padá, že prší. Strojům by to po-
mohlo, ale nic bychom neviděli.
To by byla velká škoda, protože 
je tady opravdu nááádherně. Dí-
váme se do několikasetmetro-

vé rokle, kde jsou na zelených 
pastvinách rozesety salaše, nad 
nimi z šedých skal padají vodo-
pády, které napájí bílé klobouky 
sněhu sedící na jejich vrcholcích.
Do toho kravky na klikatících 
se pěšinkách vysoko v kopcích.
Schází jen modrá obloha. Stejný 
scénář se co pár zatáček opaku-
je. Potkáváme pořád stejný cyk-
listy. Jsme sice o fous rychlejší, 
ale než vychladíme, tak nás zase 
předjedou. Na jedné zastávce 
nás dojíždí starší kolař. Samo-
zřejmě Čech. Prohodí pár slov  
a pak říká, že je na nás sice hez-
ký pohled, ale jet za náma je fakt 
utrpení. Dáváme mu za pravdu. 
Když se plazí tři fichtly za sebou, 
tak je to na plynovou masku. Ani 
rouška by nepomohla. Pod mu-
zeem minerálů začíná pořádně 
fičet. Už nás nekryje hora. Dostá-
váme přímý zásah. Neuvěřitelná 
síla. Dívám se dolů, jak jedou 
jednoskoky (fichtly). Nemají šla-
pátka a jednička to proti větru 
nebere. Na řadu přichází nohy. 
Každý má svůj styl. Někdo ko-
loběžka, někdo obounož. Tam, 
kde končí síla motoru, nastupu-
je síla jezdce. Vichr je tak silný, 
že převrací fichtly. Už vidíme 
Edelwaisspitz. Vítr je sice nepří-
jemný, ale zase perfektně chladí 
stroje. Radek poladí předstih  
a vyrážíme na nejvyšší bod. Na-
horu už vyjíždím bez zastávky. 
Jenom proti větru musím použít 
šlapátka. Tady už motor nestačí. 
Od chaty nahoru vede jen kost-
ková cesta. Je to neuvěřitelné, ale 
jsme nahoře. Zastavuji u značky 
2 571 m n. m. a okamžitě se stá-
vám středem pozornosti. Půjčuju 
stadionka na focení a jdu vyhlí-
žet ostatní. Po jednom se pomalu 
trousí.            
                      Pokračování na str. 11

Na fichtlech tam a zase zpátky...
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pokračování ze strany 10
Z věžičky vidíme další kus cesty 
až k tunelu Hochtor. Ještě po-
kec s motorkářema a jedeme 
dál. Projíždíme prvním tunelem  
a zastavujem až u Hochtoru. Tady 
je ještě pořádná hromada sněhu. 
Pár fotek, vychlazení a vzhůru na 
vyhlídku Franz Josef. Za tunelem 
je padák dolů. Jedna vlnka a pak 
zase dlouhé stoupání; 23 km. Po 
pár zastávkách jsme nahoře. Mra-
ků je jen pár, a tak vidíme i samot-
ný Grossglockner, nejvyšší horu 
Rakouska. Hledáme sviště, ale 
zrovna asi všichni spí, až na toho, 
co byl přejetý dole na silnici. Ledo-
vec v údolí už taky skoro zmizel.
Vytahujem svačiny a fotíme. Vše  
vcelku ve spěchu, protože je už 16 
hodin a my jsme teprve v polovině 
dnešní trasy. Cestou zpět nás ješ-
tě přibrzdí stádečko ovcí, kterým 
se nechce ze silnice. Petr si aspoň 
udělá dalších pár špic. 
Další zastávka je až u kapličky se 
jmény obětí stavby této silnice. 
To už jsme na silnici skoro sami. 
Začíná moje nejobávanější část. 
Sjezd. Na velké motorce to nikdy 
nebyl problém, ale brzdy aut byly 
vždycky cítit už v půlce kopce. 
Naše bubnovky, hlavně ty pidi na 
stadionech, mně moc jistoty ne-
dávají. Začíná pozvolný sjezd. Ve 
čtvrtině kopce mě předjíždí Jirka, 
Marek, Mirek a Vraťa. V půlce už 
začínám cítit obložení kluků pře-
de mnou. Tempo se pořád zvyšuje 
a já čekám, na kterém stromě je 
najdu. Na tachometru se ukazuje 
číslo 73,5 km/h. Jsme dole. Brzdy 
všem vydržely, ale někomu zpuch-
řela stříbřenka na bubnech. Večer 
se blíží. Musíme do kempu. Při 
odjezdu z benzínky nám schází 
Mirek s Markem. Defekt a jedna 
špice na Mirkově pionýru. Slože-
no a jedem. Za chvíli ti dva už zase 
stojí. Špatně nasadili držák štítu 
zadní brzdy a ta se okamžitě kous-
la. Naštěstí to Mirek ustál, i když 
mu ubylo trochu pláště. V kempu 
už tradičně pizza, pivo a čtvrtky  
s domácím na šťastný dojezd.

Pátý den ráno je naplánovaný 
výlet na Krimmelské vodopády. 
Jenže začalo opravování. Jirka 
spojka, Jindra předstih, Vraťa 
světlo, já spojka. Navíc do aku-
nabíječky natekla voda při další 
noční bouřce. Nakonec všechno 
opravíme. Jenom Jirka musí se 
spojkou k domácímu na svářečku.
To je hlavní problém. Přivařené 
spojkové tyčky jsou dost provi-
zorní řešení. Je k jedenácté a po-
časí se nějak kaboní. Nakonec 
se rozhodujem pro návrat. Na 
Krimml to je ještě sto tam a sto 
zpátky. To je v našem stavu dost.
Na benzínce za kempem zjišťuju, 
že na nabíječce od GPS neudržím 
ruku. Asi zkrat. Na řadu přišla re-
zerva v telefonu. Cestou nás honí 
mraky. V některých soutěskách 
se úplně stmívá, ale zatím neprší.  
V Thalgau zase stojíme. Jindra 
opět ladí. Ztrácí výkon. U jezera 
Mondsee nás dohnala voda. As-
poň stroje dobře chladí. Po příjez-
du do Attersee přemýšlíme, jestli 
pokračovat nebo hledat kemp. 
Dohání nás další bouřka a dost se 
setmělo. Nakonec zůstáváme. Za-
jíždíme k marketu a kupujeme zá-
soby na večer a ráno. Než nakou-
píme, tak venku někdo prokopl 
mraky. Při čekání pod přístřeškem 
se Jirka ptá kolemjdoucích, kde je 
tady nějaký kemp. Prej asi po třech 
kilometrech. Bouřka rychle přešla, 
tak jedem. Jenže jsme žádný nena-
šli. Bouřka se zase vrací. Hledáme 
teda privát. Aspoň se usušíme  
a vyspíme v postelích. Zastavujem 
u domu s otevřenou garáží plnou 
starých motorek. Jirka začal do-
mlouvat ubytování. Rukama no-
hama a sem tam nějaké slovo, ale 
funguje to. Majitelce se však moc 
nelíbíme. Naštěstí se bouřka vrací 
a práskne to kousek od nás. Hned 
nás žene do garáže. Noc stála sice 
25 euro, ale byla i se snídaní. Po-
koje jsou zařízeny v selském stylu. 
Včetně úboru paní domácí. Pojí-
me něco z marketu, sprchu a hurá 
do měkkých postýlek.
Šestý den máme snídani na sedm. 

Je opravdu královská. Všechno 
domácí včetně džusu. Paní mu-
sela vstávat aspoň ve čtyři, aby to 
všechno nachystala. I když se hod-
ně snažíme, nesníme ani polovinu.
Dnes musíme dojet až do Znojma.
Po otevření vrat od garáže se nám 
naskýtá nádherný pohled na jeze-
ro a Alpy zalité ranním sluncem.
Než před garáží naťukám trasu do 
GPSky, Markovi praská štít přední 
brzdy. Jen se postrčí nohou a za-
brzdí. Má pořádný kus štěstí. To-
hle se stát při sjezdu z Grossu, tak 
ho najdeme až v Zell am See. Ná-
hradní není, tak vyhodí destičky  
a jede jenom na zadní brzdu. Kou-
sek před Linz-Wells zastavujem na 
kraji lesa. Je tu políčko s květinami. 
Vedle stojí stolek s noži, ceníkem  
a kasičkou. Kdo chce, nařeže si, 
zaplatí a jede. U nás něco nepřed-
stavitelného. Něco zobnem, popi-
jem a neodjedem. Jindrovi fichtl 
zase stávkuje. Zkouší sundat válec. 
Až po výměně zapalování se mo-
tor zase roztáčí. Teď nás čeká zase  
40 km městem. Pak už jízda kolem 
Dunaje. Opět vedro jak v peci. Jir-
ka trpí, protože musí jet v závěsu 
a s bradou na řídítkách, aby držel 
rychlost. Klouže mu spojka. Asi 
mu zase uletěla tyčka. Na pumpě 
před Krems an Donau zjistil Mi-

rek, že má totálně vybitý ložiska  
v zadním kole. S tím ale nic nena-
dělá.Teď už začínají kopečky. Jirka 
musí začít používat nohy nebo se 
někoho držet. Před Znojmem za-
číná ztrácet i Jindra. Do ubytovny 
dojíždíme skoro za šera.

Sedmý den začíná opět opravami.
Jirka shání svářečku na spojku, já 
ji pro jistotu taky kontroluji. Petr 
dělá tradičně špice, Jindra ladí  
a Mirek šponuje řetěz. Čeká nás 
posledních 175 km. Kousek za 
Znojmem se Jindrovi kousá vypí-
nací tyčka spojky. Opravit to ne-
jde. Musí jet bez ní. Jirkovi spojka 
už zase klouže. Do Blanska doje-
dem jen silou vůle. Vypadáme jak 
vojáci vracející se z první světové. 
Každý má nějaký šrám. Dostaví se 
hlad. Zlákala nás zahrádka u cesty.
Jdem doplnit kalorie. Jen Jirka se 
gábliku vzdává a bude se zatím 
plazit dál. Než dostanem jídlo, 
Petr udělá další dvě špice. Pár set 
metrů za hospodou Jindra zase 
stojí. Zkouší měnit indučku, gufe-
ra a nevím co ještě, ale fichtl klape 
jenom na volnoběh. Hodin při-
bývá a domů zbývá ještě 60 km. 
Nakonec volá odvoz a my odjíž-
díme. Cestou potkáváme Jirku. 
Sedí na studni u parčíku a kecá 
s místním dědou. Právě dojíždí 
jeho odvoz (manželka se synem). 
Chtěl prý dolít benzín a zdechl 
motor. Přes špatnou spojku ho 
už nenatočil. Ještě volá Jindrovi, 
že se pro něho vrátí. Nám zbylým 
vše funguje, tak poslední zbytek 
cesty už „letíme“. Kolem dvacáté 
hodiny jsme doma. Ještě dřív než 
kluci autem. Celkem jsme ujeli 
1 381 km. Po dvou dnech Jin-
dra zjistil závadu. Příčina všech 
jeho potíží byl ucpaný výfuk. No 
ale hlavně že jsme všichni celí  
a zdraví. Stadionek spotřebo-
val: 25,5 l, průměr 1,8/100 km, 
asi 800 Kč. Příště se podíváme  
k moři.                         Pavel Dostál
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Zábavná prvouka pro malé a velké je na světě! Pokřtili jsme ji v parku 
a v rouškách.

Zábavná prvouka pro malé a vel-
ké z regionu MAS Moravská cesta 
je konečně na světě. Ve čtvrtek 
14. května došlo v olomouckých 
Čechových sadech i na symbolic-
ký křest. Nyní knížka poputuje 
do škol, kde se z ní děti mohou 
učit o zajímavostech ve 22 ob-
cích západní části Olomouckého 
kraje. Ilustrovanou prvouku vy-
dala Místní akční skupina (MAS) 
Moravská cesta v rámci Místního 
akčního plánu vzdělávání pro 
ORP Litovel II.

„Prvouku jsme 
pokřtili jen  
s autorkou, ko-

legyněmi z kanceláře i našimi 
dětmi, a to pěkně regionálně – li-
tovelským pivem a moštem z Me-
zic. Málem teda i deštěm,“ směje 
se předsedkyně MAS Julie Zen-
dulková. Původně měl být křest 
spojený s pěknou akcí pro děti 
i dospěláky, kterou však opat-
ření „doby rouškové“ překazi-
la. „Nepřekazila nám ale radost  
z knížky, která je moc krásná.  
A to i díky grafické práci Kristýny 

Frankové a obráz-
kům Dagmar Kli-
mešové. Oběma 
patří velké podě-

kování,“ dodala. 

Autorka publikace Marie Šu-
láková zavzpomínala i na další 
spoluautory, kteří jí pomohli se 
sběrem podkladů a jejichž jmé-
na uvedla do tiráže. „Byli jimi 
starostové, učitelé s žáky, někde 
obyčejní lidé se zájmem o mís-
topis, k informacím mi pomohly  
i kroniky, knihy o obcích, perličky 
a zajímavosti mi často poskytly 
rozhlasové pořady kolegů Mi-
roslava Kobzy a Jána Kadlece,“ 
uvedla publicistka. 
Publikace má sloužit zejména 
školám v regionu k lepšímu po-
vědomí o důležitých událostech. 
Kapitoly o jednotlivých obcích 
se dělí na několik odstavců. 
Vysvětlují vždy název vesnice, 
zabývají se krátce historií, za-
jímavostmi o tom, jak lidé žili, 
památkami, pomístními názvy, 
také osobnostmi nebo studán-
kami. Texty doplňují vtipné ob-
rázky i komiksy, na kterých do-
minuje maskot Kohout Viktor, 
který se, ne náhodou, jmenuje 

stejně jako litovelský starosta. 
V některých kapitolách si autoři 
vyšetřili místo i pro regionální 
výrobce. V Litovli tak hastr-
man prosí hrnčířku Milušku 
Hrachovinovou o nové hrníčky,  
v Měrotíně šperkař Jiří Tomanec 
oznamuje, že na tomhle světě 
jsou krásné jen ženy nebo ptáci.  
V kapitole o Července se děti 
dočtou například o výtečné 
zmrzlině z farmy Doubravský 
dvůr. „Víme, že prvouka je ve 
skutečnosti vyučovací předmět, 

ve kterém se děti seznamují  
s prvotními poznatky o okolním 
světě. A že školní prvouka musí 
obsáhnout daleko víc, než jen 
kapitolu o místě, kde žijeme. Aby 
pro učitele a děti nebylo těžké 
zajímavosti o svých obcích dohle-
dat, rozhodli jsme se jim pomoci 
a vytvořili tuto publikaci,“ zdů-
vodnila Julie Zendulková. „Vě-
říme, že si zábavnou prvoukou 
budou rádi listovat malí, ale  
i velcí,“ dodala.

Tisková zpráva z 15. 5. 2020

Křest prvouky moštem z Mezic a pivem z Litovle se uskutečnil ve čtvrtek 14. května  
v Čechových sadech v Olomouci. Foto: Štefan Berec

Tučňák v Litovli
Město Litovel již několik 
let prostřednictvím spo-
lečnosti TextilEco zajišťu-
je třídění použitého tex-
tilu. V minulých dnech 
dorazil do Litovle nový 
typ kontejneru tzv. pen-
guin. Název je odvozen 
od anglického názvu pro 
tučňáky.                        red.

Jak to bude s autobusy pro školáky?
Oficiální vyjádření KIDSOK  
k dotazům občanů: 
S ohledem na omezený počet dětí 
prvního stupně a žáků devátých 
tříd pro nepovinnou prezenční 
výuku ve školách a stálé vede-
ní majoritně zastoupeného dis-
tančního studia žáků základních  
a středních škol, bude i nadále do 
konce školního roku v rámci au-
tobusové dopravy platit režim jar-
ních prázdnin, tedy současný stav.
K tomuto kroku jsme se rozhodli 
mimo jiné i na základě seznámení 
se s pokyny MŠMT. Ty na ředite-
le škol přenáší povinnost zajištění 
ochrany zdraví žáků jako je zame-
zení shromažďování osob před 
školou, dodržování odstupu dvou 
metrů, organizování shromáždění 
žáků ve skupinkách a pracovat se 

skupinkou dětí musí pouze pově-
řený pedagog.
Tímto u většiny škol vzniká nejen 
problém s personálním zajiště-
ním, ale také organizační pro-
blém, jelikož je potřeba zajistit 
návoz žáků do škol postupně, což 
veřejná doprava není schopna 
zajistit. Naopak, veřejná doprava 
při standardním provozu doveze 
žáky v čase nástupu do škol po 
celé délce linky ve stanovený čas 
a tím kumuluje žáky před školou. 
Ve stanovený čas odváží také děti 
ze škol, ale ty nyní končí mimo 
běžné časy a žáci by se opět před 
školou shromažďovali.
Při současném rozsahu je doprava 
do škol z více jak 90 % stále zajiš-
těna a je jen otázkou, kolik žáků 
tyto spoje využije. Ostatní žáci řeší 
školu v rámci distančního studia  
a jsou i nadále v kontaktu se ško-
lou a výukou.
Děkujeme za pochopení.

Ing. Kateřina Suchánková, MBA
ředitelka Koordinátora Integro-

vaného dopravního systému 
Olomouckého kraje

BETONY A LITÉ PODLAHY
Anhydritové a cementové potěry

Aplikační tloušťka od 2 cm

Podlahy garáží  - leštěné betony

Vyrovnání podkladů - pěnobeton

605 350 556
Valašské Meziříčí, tel.:

www.podlahy-bares.cz

INZERCE
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Dům dětí a mládeže Litovel

!!! O aktuálním vývoji budeme informovat na našich webových stránkách www.ddmlitovel.cz !!!

 7. - 9. 7. Survivor - Vikingové - Akční tábor pro děti od 6 let, plný     
 dobrodružství a zážitků. Koná se na stálé táborové základně v Cakově  

1.

       u  Senice na Hané. 
       Cena: 4 500 Kč. 
       Hlavní vedoucí - Jana Čekelová, tel.: 775 550 963

 

 7. 7. - 11. 7. Letní rekreace s tancem - Vernířovice revival - Tábor je pro děti    
      od 6 let a koná se v hotelu ve Vernířovicích. Náplní je cvičení s hudbou, 
      hry, vycházky do přírody, koupání v bazénu.  
      Cena: 3 400 Kč. 
      Hlavní vedoucí - Mgr. Miroslava Grulichová. tel.: 775 550 961

 

 10. 7. - 16. 7. Léto jako z pohádky - letní tábor s integrací- Tábor pro děti 
        od 6 let. Děti zažijí akční dobrodružství s Angry Birds, zavítají do 
        města zvířat Zootropolis, navštíví hotel Transylvánie a mnoho dalšího.  
        Tábor se  koná v táborové základně v Cakově u Senice na Hané. 
        Cena: 3 600 Kč / 4 700 Kč pro osoby s asistentem (cena je navýšena 
        o stravu a ubytování asistenta) 
        Hlavní vedoucí - Šárka Grunová, DiS. tel.: 739 655 803

 

 
 

 
Dům dětí a mládeže Litovel, Komenského 719/6, Litovel, 784 01. 

Tel.: 585 342 448,  
e-mail: ddm@ddmlitovel.cz

 

Pobytové letní tábory

 2. 8. - 8. 8. Taneční soustředění Kaster - tábor je určen pro členy TS          
       Kaster, jejich sourozence a rodiče. Program je především s taneční 
       náplní.  
       Cena: 1 900 Kč 
        Hlavní vedoucí - Monika Pospíšilová, tel.: 720 995 102

 

Nabízí ve školním roce 2019/2020

13. 7. - 17. 7. - Toulavý týden - výlety - Lamacentrum v Brně, útulek pro psy Pod křídly anděla 
v Žerotíně, pískové obrázky v Hranicích, návštěva SVČ na Lužánkách, záchranná stanice Pateřín 
a mnoho dalšího. 
Cena: 1 660 Kč. Hlavní vedoucí Ing. Pavel Sova, tel.: 775 550 964
 
20. 7. - 24. 7. - Výletníček - výlety - Zoo Brno, Moravská Třebová - prohlídka zámku, pštrosí farma 
v Doubravicích nad Svitavou, Olomouc lanové centrum a spousta další zábavy. 
Cena: 1 760 Kč. Hlavní vedoucí Hedvika Weberová, DiS., tel.: 775 550 962
 
20. 7. - 24. 7. - Týdenní pětiboj (poslední 3 volná místa)- sportovně zaměřený tábor a to Kin-ball,
nerf zbraně, parkour, jump trampolíny. Výlety - vojenské bunkry v Ostružné, Laser mania, 
Jump Planet. 
Cena: 1 560 Kč. Hlavní vedoucí Monika Pospíšilová, tel.: 720 995 102
 
27. 7. - 31. 7. - Každý den trochu jinak (tábor již naplněn) - výlety do vodní elektrárny Dlouhé stráně,
Zoo a 3D bludiště v korunách stromů v Hodoníně, Dolní Vítkovice v Ostravě a bazén v Bohuňovicích. 
Cena: 1 650 Kč. Hlavní vedoucí Monika Pospíšilová, tel.: 720 995 102 
 
3. 8. - 7. 8. - Kuchtíkův voňavý týden - tábor pro děti, které se chtějí naučit základům vaření. Na děti
čeká i zajímavý výlet. 
Cena: 1 550 Kč. Hlavní vedoucí Jana Čekelová, tel.: 775 550 963
 
17. 8. - 21. 8. - Křížem krážem - výlety do šatlavy v Uničově, animační program v muzeu času 
ve Šternberku, výlet do hvězdárny a spousta dalšího dobrodružství. 
Cena: 1 670 Kč. Hlavní vedoucí Bc. Eva Mariánková, tel.: 770 181 054
 
24. 8. - 28. 8. - Prázdninám ahoj! - výlety - Kovozoo Staré Město, útulek pro psy Pod křídly anděla 
v Žerotíně, Fort Křelov, Ruční mýdlárna v Litovli, Vodní svět Litovel a mnoho dalšího.
Cena: 1 640 Kč. Hlavní vedoucí Šárka Grunová, tel.: 739 655 803

Dům dětí a mládeže Litovel, Komenského 719/6, Litovel, 784 01. Tel.: 585 342 448, 
e-mail: ddm@ddmlitovel.cz

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

EKODOPOLEDNE VE SLUŇÁKOVĚ
• středa 24. 6., odjezd v 9 hod. od MC
Návštěva Ekocentra ve Sluňákově, kde bude pro děti připraven program.
Návrat do 12 hodin, nutné přihlásit do 19. 6.
Cena: 170 Kč za dítě, rodiče jako doprovod zdarma.

Dopoledne s programem proběhne dle zájmu rodičů v pondělí a středu  
v době 9.00–10.30 hod., je nutné se hlásit předem.
Prostory centra jsou několikrát vyplynovány a nyní se těšíme na rodiče, 
děti a společně strávený čas!

Letní příměstské tábory – poslední volná místa!!!
➢ 13. 7.–17. 7.   LOVCI ZÁHAD
Pro děti 6–9 let, denně 6.30–17.00 hod., cena 1 400 Kč.
➢ 20. 7.–24. 7.   KRTEČEK NA PRÁZDNINÁCH
Pro děti 4–6 let, denně 6.30 –17.00 hod., cena 1 200 Kč.
➢ 3. 8.–7. 8.   KNIHA DŽUNGLÍ – OBSAZENO
➢ 10. 8.–14. 8.   POPLETENÉ POHÁDKY
Pro děti 4–6 let, denně 6.30–17.00 hod., cena 1 200 Kč.         

Nutné zaplatit do konce června 2020!
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Prohlížím archív novinových 
článků naší školy, prohrabuji 
se těmi nepřebernými akcemi, 
které se nejen v květnu a červnu 
za normálních okolností konají. 
Uvědomuji si, kolik jsme jich 
letos propásli, kolik se jich neu-
dálo, a tak nějak mi připadá, že 
se vlastně ani nic neděje, když 
se nekonají. Ony totiž právě teď 
nejsou „normální okolnosti“  
a každý z nás má úplně jiné sta-
rosti než organizovat a navště-
vovat soutěže, výstavy, výlety  
a další akce.
Škola, a nejen ta naše, po  
11. březnu utichla. Žádný křik 
a smích na chodbách, učení ve 
třídách, kamarádské hašteření, 
zpívání, práce v dílnách ani po-
hyb na hřišti. Všechny tyto ak-
tivity se přenesly do domácností 
žáků i učitelů. Ze dne na den 
bylo všechno úplně jinak, cítili 
jsme se „vykolejeni“. Z rozhod-
nutí státu nás učitele hodili do 
vody a museli jsme se učit plavat 
v neznámých vodách. Vaše děti 
jsme vám hodili na břehy, aby  
s vámi přečkali v bezpečí. Ne-
bylo to naše rozhodnutí, takhle 
jsme to nechtěli. Nikdo na to ne-
byl připravený. 
Uměle vytvořené školní prostře-
dí se zprvu zdálo být pro řadu  
z nás určitým druhem science 
fiction, ale postupně se stáva-
lo něčím, s čím jsme si museli 
všichni poradit. První měsíc 
jsme řešili úplně jiné věci, zvlášť 
tady v Litovli. Každý jsme si to 
prožili jinak, ale vlastně stej-
ně. Co se týče školy, troufám si 
říct, že se žáci i radovali, že ne-
budou muset nic dělat. Všichni 
jsme však brzy vystřízlivěli. Učit 
z domu? Jak? Co? Byli a jsme 
bombardováni různými návody, 
nabídkami, aplikacemi a on-
line kurzy, které nám učitelům 

usnadní a vám rodičům pomů-
žou při učení doma. Je toho ale 
tolik, že než se tím vším probe-
reme, naučíme s tím pracovat 
nejen sebe, ale i žáky, objeví se 
další, zaručeně nejlepší, forma 
domácí výuky. Co si teda vy-
brat? Není to lehké, věřte. 
Na druhé straně distančního 
vyučování jste vy, rodiče a žáci. 
Jak donutit dítě soustředit se na 
výuku? Jak rozvíjet jeho samo-
statnost? Jak eliminovat hluk 
domácího prostředí? Všechny 
tyto otázky jste museli a musíte 
řešit. Trápí vás časová vytíže-
nost, často nevíte, jak přimět 
dítě k práci a k tomu ještě bo-
jujete s technickou vybavenos-
tí, která se v současné době zdá 
nedostačující. Podle vás chybí 
žákům kolektiv, autorita učite-
le a jeho způsob vysvětlování. 
Na druhou stranu jste s dětmi 
na vzniklé situaci našli i něco 
pozitivního. Je to jednoznačně 
volnější režim, možnost pozděj-
šího vstávání, vlastní rozvržení  
a tempo práce, klid domova  
a častější přestávky. 
Poslední tři měsíce se zdá, že 
hranice mezi „online a offline“ 
výukou se stírají, oba světy se 
spojily v jeden. Děti a rodiče už 
nejsou jen konzumenty techno-
logií, ale učí se vyřešit základní 
IT problémy. Vyzdvihněme tedy 
i jedno velké pozitivum této si-
tuace, a to, že paradoxně klesa-
jící digitální gramotnost se snad 
opět vydává pomalými krůčky 
vzhůru. Zajímavý je proto i úhel 
pohledu pana učitele Tomáše 
Dědka, koordinátora ICT na 
naší škole: 
„Nejprve je asi potřeba říct, že 
nás uzavření škol ze dne na den 
dosti překvapilo. Spousta tech-
nických záležitostí mohla být 
vyřešena předem a předešlo by 

se zmatkům, protože bychom se 
jako pedagogové mohli domlu-
vit, jakými kanály žákům zasílat 
materiály a pravděpodobně i jak 
provozovat online výuku. Takto 
jsme zůstali, stejně jako žáci, pře-
kvapeně doma a snažili se najít 
cesty, jak to celé provést.  
I když škola disponuje relativně 
slušným množstvím techniky, 
není připravena tuto techniku 
půjčovat kantorům domů – 
v podstatě to je dosti kompliko-
vané, i když ne nemožné. Ale je 
potřeba si uvědomit, že mít doma 
počítač je jen částí řešení. Pro 
online výuku potřebujete stabilní  
a rychlé internetové připojení, 
což není něco, co si běžně po-
řizujete – hlavně v okamžiku, 
kdy z domu chcete vyřídit pou-
ze e-maily, brouzdat jen tak po 
internetu a sem tam se podívat 
na nějaké to video. Ne každý má 
možnost připojit se přes optiku 
nebo jinou dostatečně rychlou 
technologii. A i když ji máte, 
nemusíte mít vyhráno. Často se 
následně narazilo na problémy, 
jako například zarušení Wi-Fi, 
kterých jste si předtím ani nemu-
seli všimnout.  
Dokážu si představit, že na stra-
ně rodin to byly stejné problémy 
– technika a připojení. Dle kole-
gyně se jí k online výuce připojují 
pravidelně cca dvě třetiny žáků, 
ale polovina z nich přes svůj mo-
bil. Ne vždy je tedy samozřejmos-
tí mít k dispozici své PC. Často se 
o něj dělí sourozenci nebo i celá 
rodina – a v situaci, kdy rodiče 
musí pracovat z domova, mají 
logicky přednost pracovní povin-
nosti rodiče.“

Nedílnou součástí distanční vý-
uky se stala komunikace žáků  
a rodičů s učiteli. Zadávání úko-
lů, jejich kontrola a zpětná vazba 

není samozřejmě komunikace  
s učitelem v pravém slova smy-
slu. Proto se postupně začaly 
přidávat i online hodiny, kde 
zkoušíme další nové možnosti 
výuky. Úsměvných situací, kdy 
zapomenete vypnout kameru  
a mikrofon, se jistě stalo bezpo-
čet. A maminek s natáčkami či 
tatínků v pyžamu před objekti-
vem jsme taky pár zažili. Vy jste 
naopak viděli nenalíčené uči-
telky s nezvykle rozcuchanými 
a neupravenými vlasy (absence 
kadeřnických služeb prostě za-
sáhla všechny). V mikrofonech 
občas slyšíme zvuky prozra-
zující rychlé dojídání snídaní, 
udílení pokynů od rodičů, pří-
tomnost domácích mazlíčků  
a v neposlední řadě i přítomnost 
mladších sourozenců, kteří se 
dožadují vysvětlení, co se prá-
vě odehrává, a chtějí si všechno 
také zkusit. Možná nás to všech-
ny na chvíli pobavilo, ale důle-
žitější byl rozhodně ten proces 
vývoje výuky online. Hlavní roli 
totiž hraje to naše sice pomalé, 
ale důležité posouvání se v na-
šich schopnostech a dovednos-
tech, které v téhle koronavirové 
době nesouvisí jen s množstvím 
informací a učiva, jaké bychom 
měli podle školních plánů 
zvládnout.
Jak to všechno v tomto škol-
ním roce dopadne, ještě nevím, 
protože situace se mění ze dne 
na den. Co bych napsala dnes, 
by totiž zítra už nemusela být 
pravda. Budu jen doufat, že se  
v září sejdeme zase v lavicích 
naší krásné Jungmanky, zapo-
meneme na všechny negativní 
prožitky této doby, využijeme 
nově nabytých dovedností a za-
čneme se zase vzdělávat „přiro-
zenějším“ způsobem.  
               -ZSJL-Mgr. Soňa Purová

Vraťte nám Jungmanku aneb Škola za časů korony

Společně to zvládneme! GJO pomáhá.
Máme za sebou nelehké obdo-
bí, kdy více než kdy dřív bylo 
potřeba se semknout a pomoct, 
kde se dá. I naše gymnázium se 
rozhodlo přispět a přispěchalo 
na pomoc v době, kdy to bylo 
více než potřeba. Protože od 
letošního roku má gymnázium 
novou 3D tiskárnu, rozhodlo 
se vedení školy, že se zapojíme 
do celostátní výzvy pro ama-
térské tiskaře 3D – tiskem proti 
COVID-19 – Olomoucký kraj. 
Technikem tisku se stala paní 
učitelka Hana Dudíková, která 

oslovila také našeho studenta, 
Tadeáše Fryčáka, a mohlo se 
začít. Koordinátorem celé akce 
se stal pan Jiří Dostál. Gymná-
zium dodávalo čelovky a bra-
děnky pro ochranné štíty, které 
byly určeny do první linie – tedy 
hlavně zdravotníkům. Je nutné 
uvést, že materiál potřebný pro 
tisk dodala firma PM Filament 
Mladeč, a to zdarma, za což jim 
touto cestou děkujeme. Cel-
kem se vytisklo 156 kusů částí  
k ochranným štítům. 
Díky obětavosti všech se poda-

řilo situaci zvládnout. 
Podařilo se překlenout 
období, kdy se ještě ne-
rozjela průmyslová vý-
roba štítů a lidé v první 
linii zoufale potřebova-
li ochranné pomůcky.  
I na tomto příkladu se 
ukázalo, že je důležité 
pomáhat i po troškách, 
protože jen společnými 
silami můžeme zvlád-
nout téměř vše!      

Mgr. Michaela Hradilová




