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Soutěž o pobyt ve Schrothových léčebných
lázních v Dolní Lipové

Jeseníky, to nejsou jen krásné hory s kouzelnou přírodou. Jeseníky jsou i vyhlášeným
lázeňským regionem. Nabízíme Vám soutěž o pobyt ve Schrothových lázních v Dolní Lipové!

Ve kterém roce byl postaven první lázeňský dům Schrothových lázní,
údajně první zděná stavba v Dolní Lipové vůbec?
Své odpovědi posílejte do pátku 22. dubna 2022 včetně na e-mail mmol.osv@olomouc.eu.
Pokud odpovíte správně na naši soutěžní otázku a bude Vám přát štěstí při losování, můžete získat

poukaz na třídenní pobyt s wellness a polopenzí pro 2 osoby
právě ve Schrothových léčebných lázních Dolní Lipová.
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Vážení čtenáři,
s prvními opravdu jarními dny
jsme pro Vás připravili první
letošní číslo našeho časopisu.
Věřím, že přispěje k dobré jarní
náladě.
S ohledem na lepšící se počasí se určitě budou hodit naše
tipy na výlety. Jeseníky, to jsou
hory, ale i Slezský Semmering,
lesní bar, jeskyně a také věhlasné lázně. Do jedněch takových
tradičních lázní se dokonce můžete vydat s partnerem či kamarádkou zadarmo, pokud uspějete
v naší čtenářské soutěži.
Na následujících stránkách
nemůže chybět informace o tom,
co je ve městě nového, včetně
rychlých reakcí radnice i mnoha
občanů na zoufalou humanitární
situaci na napadené Ukrajině.
Moc bych sobě i všem lidem
přála, abychom v dalším čísle
už mohli psát jen o pozitivních
věcech. Jako je třeba rozhovor
o tom, že v jakémkoli věku lze
díky promyšlenému systému
cvičení aktivizovat psychické síly. I o tom se teď dočtete
v tomto čísle.
Milí čtenáři, přeji Vám hlavně zdraví, hodně jarní energie
a také příjemné čtení našeho časopisu. 
Eva Kolářová,
náměstkyně primátora
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Senior Point nabízí
počítače i setkání
V roce 2021 vznikl rekonstrukcí komerčních prostor v domě Pavelčákova 21 nový klub pro seniory, kam se přesunuly aktivity
z prostor v Javoříčské ulici. Přednáškový sál a dvě klubovny doplněné hygienickým a technickým zázemím a kuchyňkou hojně využívají nejen klubisté z řad
seniorů, ale slouží také pro realizaci programů dalších olomouckých spolků a prospěšných organizací. Jsou to například skalničkáři, přátelé přírody nebo poradna
pro spotřebitele. Koncem roku byl
prostor přednáškového sálu dovybaven akustickým podhledem pro
výrazně lepší zvukovou pohodu.

Odbor sociálních věcí magistrátu vybavil tyto prostory dvěma počítači s kancelářskými programy a připojením k síti Internet. Vznikl tak nový „SeniorPoint“, který je zatím ve zkušebním
provozu otevřen od 25. února každý pátek od 8 do 12 hodin. V této
době je v klubu přítomen pracovník odboru, který pomůže s obsluhou počítače, tiskem dokumentů
či vyhledáním informací na Internetu. Tato služba je bezplatná.
Pro velký zájem z řad vedoucích klubů připravuje odbor sociálních věcí na březen také kurz základní obsluhy kancelářských programů MS Office. 
(jo)

První kamiony
z Olomouce dovezly
pomoc Ukrajině, další
se připravují
Kamiony s humanitární pomocí od města Olomouce
i jeho obyvatel dojely v březnu
na místo určení do ukrajinského
města Černivci. Po dlouhé cestě a ještě delším čekání na slovensko-ukrajinských hranicích
se 25 tun léků, zdravotnického
materiálu, spacáků, dek, trvanlivých potravin i speciální optické techniky dostalo do skladů civilní obrany v Černivcích.
„Z těchto skladů pak už jejich odborníci dál pokračují
v distribuci pomoci od Olomoučanů jak ve městě samotném, tak i v dalších obcích, kde
něco z naší zásilky potřebují,“
říká primátor Mirek Žbánek.
Zdravotnický materiál dostala
nemocnice, domobrana i soukromí lékaři, kteří teď pomáhají
řešit naprosto kritickou situaci
ve městě plném uprchlíků. Dalekohledy či přístroje na noční
vidění už pomáhají obráncům
města. Olomouc poslala tamní
domobraně také dron schopný
pořizovat letecké záběry. Pomoc Ukrajině věnovalo město
a také mnoho Olomoučanů formou sbírky.
Jak primátor zdůrazňuje,
pomoc nekončí. Radnice už
přijala z Ukrajiny další seznam potřebných věcí. „Tentokrát jde spíše o různá technická zařízení, nikoli o oblečení nebo potraviny. Obrátili
jsme se s prosbou o spolupráci
i na olomoucké firmy,“ vysvětluje primátor Žbánek. V polovině března začala druhá velká
sbírka, která po dokončení opět
odjede na Ukrajinu. 
(mf)
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Stavba vídeňské zastávky dočasně
uzavřela další část Masarykovy ulice
Úplná uzavírka Masarykovy ulice se v závěru března rozšířila o další úsek. Kvůli výstavbě tramvajové
zastávky vídeňského typu „U Bystřičky“ ve směru k hlavnímu nádraží bude až do 13. června uzavřen
úsek od křižovatky s ulicí Dr. Milady Horákové po křižovatku s ulicí
Dukelská, kde dnes končí stavební
prostor pro most Masarykova.
Z ulice U Soutoku se po dobu
stavby a uzavírky stane obousměrná ulice, proto budou kvůli zachování průjezdu do kasáren 9. května
dočasně zrušena stávající podélná
stání. „V průběhu května pak také

dojde ke zrušení dočasně povoleného stání v Masarykově ulici, aby
bylo možné realizovat vodorovné dopravní značení. Od 1. července už zde totiž plánujeme plně obnovit provoz,“ vysvětluje investiční náměstek olomouckého primátora Martin Major.
Tramvajovou zastávku U Bystřičky ve směru k hlavnímu nádraží
město Olomouc společně s dopravním podnikem přebuduje na zastávku vídeňského typu, jakou známe
například od Výstaviště Flora.Stavební práce na tramvajové zastávce, tramvajové trati a přilehlých

komunikacích budou probíhat
na úseku dlouhém 113,5 metru
v prostoru mezi mostem přes Bystřici (M10) a stavbou protipovodňových opatření. „Právě probíhající stavby protipovodňových opatření a souvisejících uzavírek chceme
využít k rekonstrukci tramvajové
zastávky, tak aby vše bylo hotové
v době, kdy budou dokončeny práce kolem mostu a koryta řeky,“ říká
načasování stavby náměstek Major.
Celkové náklady ve výši zhruba
23 milionů korun si rozdělí statutární město Olomouc a Dopravní podnik města Olomouce.
(jau)

Poprvé na radnici a už s velkou slávou
Mattea Hradila, první letošní
olomoucké miminko, které se narodilo 2. ledna po čtvrté hodině
ranní, slavnostně přivítal mezi občany města Olomouce náměstek
primátora Otakar Štěpán Bačák.
Slavnostního obřadu v rytířském
sále radnice se zúčastnila také
chlapcova rodina.
„Milý Matteo, srdečně tě vítám mezi občany našeho krásného města. Být první s sebou v životě nese mnoho výhod, ale někdy
také dost nepříjemností. Já ti chci
proto popřát prvenství hlavně tam,
kde stojí za to být první. A tobě
i celé tvé rodině hodně zdraví, lásky a spoustu šťastných chvil,“ popřál malému Matteovi náměstek
Bačák.
Na první miminko roku čekala spousta dárků. Město Olomouc
věnovalo tradiční zlatý řetízek se
znakem města a 10 tisíc korun, nechyběla ani popelnice od Technických služeb města Olomouce plná

plen a dětské kosmetiky. ZOO
Olomouc věnovala chlapci plyšovou hračku a celoroční rodinné vstupné, stejně jako Knihovna
města Olomouce, která přidala
několik knížek pro nejmenší. Centrum Heřmánek pak přispělo balíkem dětské drogerie a zcela nový
sponzor – SK Sigma Olomouc

předal bodýčko, deku a ručník
s Matteovým jménem a logem
klubu.
O kulturní doprovod celé slavnostní akce se postarali prvňáčci ze ZŠ Stupkova, malé Hanačky v krojích z Horky nad Moravou i hudebníci Moravské filharmonie.
(jau)
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Byty pro seniory: řešení,
když síly docházejí
Sedm domů, 555 bytů. Takový je aktuální stav bytového fondu v Olomouci určeného výhradně pro seniory. O přidělení jednoho z nich může požádat každý,
nemusí přitom být ani občanem
Olomouce. Jak na to?
Každý se dříve nebo později může dostat do situace, kdy
se mu zhorší zdravotní stav, sociální situace nebo se mu život
zkomplikuje jiným způsobem
a bude donucen změnit dosavadní způsob života a bydlení.
Pomocí v této situaci mohou být
takzvané byty zvláštního určení. V Olomouci jsou to nájemní
„byty pro seniory“ (BPS) a „bezbariérové byty“ (BB). Jak fungují, kdo je může získat a kam se
má zájemce obrátit?
BPS jsou městské nájemní
byty s regulovaným nájemným
určené k bydlení občanů seniorského věku nad 65 let nebo obecně příjemců starobního důchodu.
BB jsou byty uzpůsobené k nájemnímu bydlení lidí se zdravotním (pohybovým či zrakovým)
postižením, zpravidla s invalidním důchodem 3. stupně. Mohou
v nich bydlet zejména občané
žijící osaměle, klienti pečovatelské služby, lidé, kteří pro zajištění některých potřeb potřebují z důvodu věku, zhoršeného
zdravotního stavu nebo špatné
sociální situace pomoc okolí.
Za bydlení v BB a BPS se platí
regulované nájemné, nájemce je
hradí ze svých příjmů (typicky
z důchodu). Veřejnost pro tyto
byty často užívá dřívější název
„dům s pečovatelskou službou“,
městské BB a BPS ale nejsou
zařízením sociálních služeb

a nájemcům v nich není automaticky zajištěna celodenní péče.
Nájemci, kteří v bytech bydlí,
by měli být soběstační, a pokud
nejsou, musejí si u poskytovatele sociálních služeb sami sjednat
patřičnou pomoc.
Město Olomouc má pro posuzování žádostí o BPS a BB přijata písemná pravidla, podle nichž
se přiděluje nájem v 555 bytech
pro seniory o velikosti od 0+1 až
po 2+1 v sedmi lokalitách, v ulicích Erenburgova, Fischerova,
Holečkova, Peškova, Politických vězňů, Příčná a Přichystalova. Tyto byty jsou určeny pro
občany ČR nebo jiného státu EU
s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR.
Žádost se podává písemně,
elektronicky nebo osobně na oddělení sociální pomoci a služeb odboru sociálních věcí magistrátu, Štursova 1. Oddělení
vede pořadníky a další agendu

BPS a BB. O uzavření nájemní
smlouvy s konkrétním žadatelem
rozhoduje rada města, smlouvu
žadatel podepisuje se Správou
nemovitostí Olomouc. Případné výjimky z pravidel schvaluje
rovněž rada města.

Kdo poradí?
Podrobnosti k tomuto druhu
bydlení v Olomouci a k potřebným dokladům k žádosti rádi
sdělí:
•	Mgr. Odstrčil Jaromír,
vedoucí oddělení sociální
pomoci a služeb
tel.: 585 562 105
mobil: 606 730 361
•	Mgr. Benešová Monika
sociální pracovník
tel.: 585 562 116
•	Mgr. Kolmanová Eva
sociální pracovník
tel.: 585 562 117
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Babičko, přečti nám prosím pohádku
Rodinné centrum Heřmánek
ve spolupráci se společností Mezi
námi zve všechny seniory se zájmem o kontakt s dětmi, aby se zapojili do sympatického dobrovolnického programu „Přečti“.
Jedná se o pravidelné čtení dětem v domluvené mateřské školce,
což s sebou nese spoustu příběhů,
rozzářené dětské oči a také možnost zapojit se do Klubu pohádkových babiček a dědečků. Rodinné
centrum Heřmánek má s touto
aktivitou dlouholetou zkušenost,
kterou si pochvalují jak senioři,
tak i samy děti, kterým je čtení
pohádek určeno. Spokojeny jsou
i paní uřčitelky ze školek, které se
do programu zapojily.
Zkuste to, je to dobrovolnictví
plné energie!
Bližší informace získáte na telefonním čísle 777 007 279. (pt)

Olomoucké děti pomohly se sbírkou
Velká vlna dobročinnosti se
spustila hned poté, kdy se k nám
donesly zprávy o ruském vojenském útoku na Ukrajinu. K mnoha

dalším sbírkám na pomoc obětem
válečného násilí i uprchlíkům
z Ukrajiny se přidalo i nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,

Klub Zóna na Nových Sadech.
V sobotu 12. března tady proběhla materiální sbírka, jejíž výtěžek
byl pak předán Domovu pro ženy
a matky s dětmi v Holečkově ulici a také do městského evakuačního centra na Tererově náměstí.
Ve sbírce se sešlo množství hygienického materiálu a další praktické pomoci.
„Všechno moc dobře dopadlo,
všechny vybrané věci odcestovaly za pomoci hasiče pana Sklenáře do evakuačního centra. Tímto
chceme všem poděkovat za spolupráci a za domluvení odvozu,“
uvedla vedoucí Klubu Zóna Taťána Valouchová a poděkovala i kolegům a spolupracovníkům, kteří pomáhali s organizací sbírky.

(red)
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Spolupráce s hradeckými seniory
Počátek roku bývá ve srovnání
s vánočním a silvestrovským prosincem poměrně klidné a odpočinkové období. To letos ale neplatí
pro členy olomouckých klubů pro
seniory, kteří se s vervou pustili
do organizace kulturních, sportovních, turistických a vzdělávacích
akcí. Po loňském zkušebním roce
byla hned začátkem ledna zahájena organizace prvního ročníku turistické akce Sejdeme se u Svitav,
kterou spolu s odborem sociálních
věcí magistrátu organizují olomoučtí senioři z klubů na Lazcích
a v Přichystalově a Polské ulici.
Zapojil se i partnerský spolek seniorů z Hradce Králové, který s myšlenkou „společné turistiky“ loni
přišel.
Proč jsou zde ty uvozovky?
Vzdálenost mezi našimi městy je
asi 150 kilometrů, proto nelze pořádat výlety dohromady. Hradečtí
a olomoučtí senioři se spolu rozhodli chodit jen jako, a to tak, že
za obě města si sčítají nachozené
kilometry vycházek (za 2 měsíce
přibližně 75 km) a pak se setkají
„napůl cesty“, přibližně tedy u Svitav. V červnu 2022 plánují organizátoři skutečné setkání v kulturním
domě v Opatově blízko Svitav. Tam
všechno zhodnotí a předpokládáme, že se i dobře pobaví a vzájemně se poznají.
K „opatovské turistice“ se
v průběhu ledna přihlásilo jedenáct
klubů a z nich celkem 120 seniorů
z Olomouce. Ti postupně sbírají nachozené kilometry jak při vlastních
vycházkách, tak také při společných
výletech, které organizuje odbor
sociálních věcí magistrátu. Organizované výšlapy proběhly prozatím
dva, první z Bystrovan podél říčky
Bystřice zpět do Olomouce, druhý
pak vedl z Nemilan „ke Golemovi“.

S výhodou využíváme tištěný
(i on-line) materiál s trasami Do přírody ve městě, který v roce 2020
vydalo město Olomouc ve spolupráci se spolkem Přátel přírody.
Není bez zajímavosti, že za prvních 14 dní konání akce olomoučtí
senioři nasbírali celkem 3 322 kilometrů a na další vycházky se chystají. Ve spolupráci se seniorským
sdružením Hradec Králové se pro

letošek dále připravují společné
turnaje v šachu, pétangue a bowlingu. Plánujeme také cyklovýlet jak
v Hradci, tak v Olomouci a společné dovolené v těchto lokalitách.
Cílem společných meziklubových výletů a dalších aktivit je
vzájemné poznávání se a získávání
přátel. A jak nám napsala paní Eva
Sommerová z lazeckého klubu,
daří se to. 
(jo)

Nashledanou, Goleme!
Druhá společná vycházka olomouckých seniorů v rámci akce
Sejdeme se u Svitav byla slunečná,
pohodová. Sešlo se nás z několika
klubů celkem třiačtyřicet. Vedl nás
Pepa Dušek z Lazců.
A pak jdeme, jdeme a unaveni z mírných kopců už vyhlížíme
siluetu čtyřmetrové kovové sochy svatého Kryštofa s malým
Ježíškem na rameni. Olomoučané mu dali přezdívku Golem pro
jeho robustní podobu. Už vytahujeme foťáky a mobily, abychom
se u něho zvěčnili. Ale on tam
není! K ostudě našeho města ho
neznámí vandalové před časem

zničili, rozřezali a odvezli do sběrny. Určitě i proto, že se ke Golemovi na odlehlé místo nad dálnicí
dá dojet autem. Přitom jsme měli
zprávu, že socha, resp. nová maketa už je zase na podstavci. U podesty sv. Kryštofa jsme se aspoň
vyfotili sami a odešli jsme se najíst k Morousovi do města. (Socha
Kryštofa je v restaurátorské dílně a na své místo se vrátí – pozn.
redakce).
Je milé, že členové jednotlivých
klubů se mezi sebou už vzájemně
více poznávají, navazují přátelství,
objevují společné známé a kolegy
z minulých let. 
(jo)
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Bezbariérový turismus
není jen pro vozíčkáře
Stále populárnější je myšlenka bezbariérového turismu. Města se snaží zpřístupnit významné památky
tak, aby je lidé s různými druhy omezení mohli navštívit a poznat nejen z venku. Nejde jen o vozíčkáře, ale
i o seniory, rodiny s dětmi v kočárku, či lidi s berlemi. Moderní technologie objekty zpřístupní i lidem se sluchovým či zrakovým postižením.
V Olomouci funguje od roku 2001 projekt
Bezbariérová Olomouc, který se snaží zpřístupňovat služby, vzdělávání, kulturu, zaměstnání
a sport všem obyvatelům i návštěvníkům města.
V oblasti bezbariérového turismu byl pro osoby
se zrakovým postižením vytvořen průvodce městem v Braillově písmu s reliéfními obrázky, audioprůvodce městem či haptické modely vybraných
památek. Zatím ale chyběly ucelené bezbariérové
trasy městem, navržené s ohledem na potřeby osob
s omezením. Nyní město vydalo průvodcovské
sady s pěti tematickými trasami: Svatý Kopeček,
Duchovní Olomouc, To nejlepší z Olomouce, Olomoucká muzea a Po zelené olomouckými parky.
Každá trasa vede po tematicky stejných památkách
a myslí přitom na specifické potřeby návštěvníků.
Do ověřování, zda je v materiálu vše nezbytné,
se zapojily i městské kluby pro seniory. Vedoucí
klubu Přichystalova Miloslav Foltýn průvodce
zhodnotil takto: „Letáky s trasami jsou skládací
a snadno přenosné. Přehledně jsou v nich popsány
jednotlivé objekty trasy, bezbariérovost přístupů
a příjezdů, úskalí cest (například štěrkový povrch,
který není pro hůř chodící seniory příliš vhodný),

přehledná mapa trasy a jiné žádoucí podrobnosti, které
jsou pro seniory pohybující se s holí nebo chodítkem
nedocenitelným pomocníkem.“
Lenka Soukopová

… a vy ještě nemáte svůj Senior Pas?
Senior Pas je projekt, který podporuje občany nad 55 let. Jedná se
o systém slev na výrobky a služby poskytované držitelům stejnojmenných karet. Karta je zájemcům vydávána zdarma a přináší
celoroční slevy v rozsahu 5–50 %,
doplněné navíc o sezonní a bonusové slevy v oblastech zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování,
stravování, ubytování, vzdělávání.

Se Senior Pasem také získáte levnější vstupy do muzeí a galerií
nebo slevy na spotřební nákupy.
Karta Senior Pas je určena pro
všechny, kteří dovršili 55 let. Je
nepřenosná a platná pouze pro svého držitele. O kartu pro svého seniora mohou požádat i jeho blízcí –
partner, rodina nebo přátelé. Více
se dozvíte na www.seniorpasy.cz
nebo infolince 840 111 122. (hp)
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Kluboví „sousedé“: přátelé skalek
a bonsají ze spolku PROTĚŽ
Pravidelní čtenáři časopisu Olomoucký senior vědí, že v prostorách klubů pro seniory zřizovaných městem Olomoucí neprobíhají pouze aktivity samotných klubů a registrovaných seniorů. Město totiž klubové prostory propůjčuje také různým spolkům a prospěšným organizacím, které tak
od něj dostávají věcnou podporu a uznání své činnosti. Některé z organizací fungujících v olomouckých seniorských klubech si
postupně představíme.
První v pořadí je Spolek přátel
skalek a bonsají PROTĚŽ Olomouc, který využívá klub v Pavelčákově ulici. Spolek představuje
jeho předseda Bohuslav Víša.
Jsou mezi námi
i velcí odborníci
Zkusím vybrat pro představení
našeho spolku to, co by mohlo zaujmout i ostatní, které pozorování
a pěstování „kytiček mezi kameny“ nebo „zmenšených stromů“
nebaví a ani je nenapadlo, že to
může být koníček spojený s potěšením a čekáním na dobu, až pokvetou. Ne všichni členové spolku, který v roce 2020 oslavil 30 let
činnosti, jsou senioři, ale je jich
velká většina, náš věkový průměr
je přes 70 let. Většina členů bydlí
v Olomouci nebo blízkém okolí,
v současnosti je nás 65. Někteří
z nás se své zálibě věnují již desetiletí a vypracovali se na skutečné
odborníky. Spolková činnost probíhá v několika oblastech, které se
navzájem prolínají.
Začnu odbornou částí, která odlišuje spolek od ostatních spolků.
Pravidelné přednášky na členských schůzích několikrát do roka

od lektorů z celé republiky zaujmou promítáním obrázků kytek
ze zahraničních cest i tuzemských
skalek. Větší akcí jsou tradiční
výstavy různých osázených misek a bonsají a prodej výpěstků
členů spolku. Výstavy probíhají
začátkem května ve spolupráci
se Slovanským gymnáziem Olomouc, francouzskou sekcí na Pasteurově ulici, v pěkném prostředí

atria za školou. V letošním roce
ji plánujeme od 5. do 7. května
a všichni zájemci jsou určitě zváni. Tematické jsou i zájezdy spojené s nákupy skalniček v různých
zahradnictvích po Moravě i jinde.
Spolek také pravidelně, asi desetkrát do roka, vydává jednoduchý
zpravodaj pro členy s odbornou
částí a organizačními informacemi. Probíhá i běžná spolková
činnost, při členských schůzích
se řeší všechny připravované aktivity, tradiční je přání jubilantům k výročí narozenin a ocenění
zasloužilých členů. Jako zázemí
nám slouží klub seniorů na Pavelčákově ulici, kde probíhají členské, výborové schůze a přednášky. Více se o nás dozvíte na našich
stránkách www.skalnicky.unas.cz.
Děkujeme za podporu statutárnímu městu Olomouci.
Je tu jaro, tak se můžeme těšit,
že zima byla ke kytkám vlídná
a že znovu začne „povytahování
kytiček očima“ a budeme se mít
z čeho radovat!  Bohuslav Víša
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O Ukrajině s chutí a vůní její kuchyně
Cizince, kteří žijí v našem městě s námi, zvou čas od času mezi
sebe Přátelé přírody z olomoucké
skupiny Malá liška. Na setkání se
účastníci vždycky dozvědí, jak se
žije v zemi, odkud host pochází,
a jak se mu nebo jí žije u nás, a zároveň se pod vedením hosta naučí
uvařit pokrm typický pro danou
zemi. V těchto dnech všichni nevěřícným pohledem sledujeme Ukrajinu a mně hned vytanula na mysli
vzpomínka na setkání, které jsme
pořádali v lednu 2019 s paní Ljudmilou Uhlířovou, která kdysi právě odtamtud odešla za svou láskou
do Olomouce, už tu zůstala a jako
učitelka v „lidušce“ naučila několik
generací dětí milovat hudbu. Tehdy
jsem o našem setkání napsala toto,
snad tato vzpomínka paní Ljudmilu
v této těžké době potěší.
Píšu tento článek rukama ještě
barevnýma od červené řepy a na jazyku stále cítím tu báječnou chuť vynikajícího pravého ukrajinského salátu. Po roce jsme opět vyzkoušeli uvařit něco z „cizí“ kuchyně, tentokrát v úterý 22. ledna ve vypůjčeném Klubu pro seniory na Polské ulici. Pod vedením paní Ludmily Uhlířové, která se narodila
na Ukrajině a v Olomouci žije již
čtyřicet let, jsme si uvařili boršč ze
dvou druhů masa, spousty zeleniny
a hlavně s červenou řepou. Bylo nás
18 a snědli jsme neuvěřitelných 9 litrů této vynikající polévky. Místo slíbených pelmeňů, které by byly náročné na čas, Liduška přinesla již
hotové pirohy z bramborového těsta, plněné rozmixovanými drůbežími srdíčky. Po ohřátí v horkovzdušné troubě to byla pochoutka.
Největší kulinářský zážitek nás
však čekal, když jsme s její pomocí
udělali salát, jaký ještě nikdo z nás
nejedl. Naplnili jsme pekáček několika vrstvami rybích matjesů, zelí,

brambor, červené řepy, majonézy
a jiných dobrot. Byla to nebeská
mňamka. Okamžitě jsme všichni
žadonili o recept. Po tomto dni se
červená řepa určitě trvale zabydlí
v jídelníčku všech účastníků tohoto workshopu. Pirožky jsme zapíjeli výborným ukrajinským čajem
„Ivan“ a nemohlo chybět ani vínečko. Mezi hodováním nám paní Liduška vyprávěla o Ukrajině, o svém
rodném městě, o svých začátcích
v naší zemi, jak tu našla práci, manžela a založila rodinu. Prožili jsme
s ní krásný podvečer, bylo nám všem
moc dobře na duši i v bříšku. Kdo
nepřišel, může jen litovat.
Helena Jandová, Přátelé
přírody – skupina Malá liška
CO JSME VAŘILI A CO
SI MŮŽETE PŘIPRAVIT I VY
• BORŠČ
Uvařit vývar z vepřového a hovězího masa s kostí s bobkovými listy, celým pepřem, novým kořením
a solí. Do hotového vývaru dát vařit brambory a nakrouhané bílé zelí.
Na špeku orestovat cibuli a na nudličky nakrájenou mrkev a červenou řepu. Přidat buď čerstvá rajčata,
nebo v plechovce a společně dusit.
Podušené nalít do vývaru. Ve vývaru ještě povařit nakrájenou červenou
papriku, konzervu fazolí a česnek.

Přidat nakrájené uvařené maso. Dochutit solí, pepřem, feferonkou, petrželovou natí, příp. troškou kopru.
Podává se s kysanou smetanou.
• SALÁT ŠUBA
Uvařit brambory ve slupce, nechat
vychladnout, oloupat a nastrouhat.
Na dno pekáčku nebo mísy dát matjesy (ryby) nakrájené na kostičky,
na to cibuli nakrájenou nadrobno,
na ni nastrouhané brambory a trochu upěchovat. Zakrýt majonézou,
na ni uvařenou nastrouhanou mrkev
a uvařenou a nastrouhanou červenou řepu. Nakonec majonézu.
• PIROŽKY
V osolené vodě uvařit 1,5 kg brambor, slít, rozmixovat na kaši a nechat
vychladnout. Do kaše přidat 1 vejce, 30 dkg hladké mouky, sůl a pepř
a vypracovat vláčné, hladké těsto.
Mezitím, než nám vychladne kaše,
si připravíme nádivku. 300 g kuřecích srdíček (místo nich může být
třeba mleté maso, kyselé zelí, houby) uvaříme v osolené vodě a rozmixujeme nebo pomeleme. Usmažíme cibulku a srdíčka s ní chvíli podusíme. Do dlaně si dáme kuličku těsta, vytvarujeme pirožek
(oválek), doprostřed dáme nádivku
a spojíme. Smažíme na sádle do růžova. Podáváme s kysanou smetanou nebo salátem.
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Cvičme mozek stejně jako svaly,
říká terapeutka Jitka Juráňová
Druhá publikace úkolů pro cvičení a aktivizování paměti zkušené olomoucké terapeutky Jitky
Juráňové vyšla nedávno v nakladatelství Rubico. Pokud i vy cítíte,
že vaše paměť není v úplně špičkové kondici, není nic snadnějšího, než si publikaci Zábavné úkoly pro seniory, zakoupit a poctivě
s nimi pracovat.
Ve vašich pracích se hovoří o aktivizaci krátkodobé paměti. Jak to
funguje?
Vycházíme z toho, že s postupujícím věkem člověku běžně ubývá sil, jak fyzických, tak i mentálních. Je to samozřejmě individuální a u každého se to děje jinak,
objektivně to ale platí. A k tomu,
abychom úbytek mentálních sil
zpomalili, je dobré mozek cíleně
trénovat. To lze provádět v každém věku. Krátkodobá paměť je
taková operační rovina naší mentální činnosti, kterou používáme
při aktuální činnosti, a právě ta
je při stárnutí nejvíce ohrožena
degradací. Většina z nás zná klasické příznaky – starší lidé si často
JITKA JURÁŇOVÁ
je terapeutka denního psychiatrického stacionáře AGE Centra
v Olomouci. Absolvovala Pražskou vysokou školu psychosociálních studií, zkušenosti sbírala při mnohaleté terénní péči
o seniory s tělesným a kombinovaným postižením. Věnuje
se problematice osob trpících
demencí a poruchami paměti.

výborně pamatují, co dělali v červenci roku 1960, ale nevzpomenou si, co měli dnes ráno na snídani. A tuto operativní krátkodobou
paměť musíme vědomě cvičit.
Jak se dá cvičit paměť?
Abychom zmírnili zhoršování
paměti, je dobré dodávat mozku
nové a pestré podněty a nepohybovat se jen v zaběhaných, stále
stejných drahách. Mozek je mimořádně složitý orgán, který potřebuje smysluplně pracovat. Cílená cvičení mozku dodávají právě
takové smysluplné podněty, které
ho nutí aktivovat paměť a znovu
a znovu ji používat. Jen tak můžeme obnovovat spojení mezi krátkodobou a dlouhodobou pamětí,
při kterém se okamžitý zážitek
ukládá do paměti na delší dobu.

Cvičení, které v publikacích nabízíte, je podepřené i praxí?
Důsledně vycházím z terapeutické práce v AGE centru, kde se
věnujeme klientům s poruchami
paměti, kognitivním deficitem
a demencí. Společně trénujeme
jejich paměť a aktivizujeme psychické síly. Tím, že zaměstnáváme mozek různorodými úkoly,
ho aktivizujeme k tomu, aby se
udržoval v dobré formě. Pokud
jej naopak necháte, aby se pohyboval jen automaticky ve starých
zajetých drahách, pak mozek nevyhnutelně degeneruje. Tomu se
chceme vyhnout.
Lze vůbec napravit stav, kdy jsou
narušené neuronové cesty, kterými se zážitek ukládá do dlouhodobé paměti?
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Mozek je nesmírně plastický
orgán, který si umí do určité míry
nahradit narušené prvky a vytvářet různá přemostění. Když mozek dostatečně aktivizujeme našimi terapeutickými technikami,
nutí ho tyto podněty k činnosti
a k tomu, že si hledá různé náhradní cesty.
Ve vašich cvičeních jde tedy výhradně o tuto oblast krátkodobé
paměti?
Ne, jedná se o komplexnější problematiku. Jde o udržení
pozornosti a koncentrace, pracujeme na rozvíjení jemné motoriky, snažíme se rozvíjet slovní zásobu. Motivujeme klienty,
aby si vybavovali slova, která
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už dlouho nepoužívají, aby hledali pojmy, jména a podobné.
Všechno je propojené a vzájemně podmíněné.
Pokud bych chtěl podle vašich
metod pracovat, stačí si koupit knihy, nebo musím chodit
na terapie?
Publikace jsou připraveny tak,
aby je mohl člověk používat i individuálně doma. Stejně tak lze
podle nich postupovat u nás v denním stacionáři. Oba sešity vlastně
vznikly na základě poptávky klientů, rodinných pečujících i vydavatele, protože jsou potřebné
a je o ně tudíž velký zájem. Měla
jsem při tvorbě výhodu v tom, že
sama terapeutickou praxi znám,

takže jsem věděla, jak prakticky
úkoly vystavět, i to, jak by takový pracovní sešit měl ideálně vypadat. Například jsem velmi ráda
za to, že jsme mohli udělat formát
A4. Menší formát je pro seniorskou populaci nepraktický.
Co podstatného byste vzkázala
lidem, které může zhoršování paměti trápit?
Nejdůležitější ze všeho je chtít
něco dělat, čili naše motivace. To
se týká jak seniorů, tak i těch, kdo
jim případně takovou publikaci
koupí. Moc záleží na tom, jak se
k tématu postavíme, pokud chceme na cvičení paměti a psychických sil opravdu pracovat, jde to.
Rozhodně to má smysl. 
(mf)

Jaké je chráněné bydlení na Zikově?
Paní Zdenka Nerušilová již
jedenáctým rokem spokojeně
žije v bezbariérovém bytě 1+kk
v takzvaném chráněném bydlení. Tuto službu v Zikově ulici
poskytuje organizace Služby
pro seniory Olomouc, zřizovaná
Olomouckým krajem. Paní Nerušilová je žena středního věku
a kvůli onemocnění musí při pohybu používat elektrický vozík.
Položili jsme jí pár otázek.
Jaké je tady bydlení?
„Původně
jsem
bydlela
ve čtvrtém patře, ale nyní jsem už
šestým rokem v přízemí a jsem
za to ráda. Je to tu lépe zařízené
pro vozíčkáře. Mám tu krásnou
kuchyňku, velkou bezbariérovou
koupelnu se sprchou, polohovací postel, televizi, balkón s výhledem do zahrádky. Dříve jsem
bydlela na Bouzově, kde jsem
měla menší byt, který nebyl vůbec uzpůsobený životu člověka
na vozíku.“

Jak trávíte den?
To záleží jen na mně, co budu
dělat. Máme možnost zúčastnit se
různých aktivit, které se tu pořádají. Ráda zajdu do počítačové místnosti na internet či na klub vaření,
kde si společně připravíme a pak
také sníme nějaké dobroty. Naposledy jsme si připravovali šopský
salát. Nemůžu pomoci se vším,
ale snažím se alespoň tak, jak to
jde. Než přišel covid, mívali jsme
tu i velké maškarní plesy, vánoční
posezení, oslavy seniorů, kde se
tancovalo, jedlo, zpívalo a bylo
veselo. Chodí za námi také canisterapeutka a pan farář. Každý si
vybere to, co ho baví.
Co je podle Vás největší předností
chráněného bydlení?
Jsem ráda, že každý den přijde
pracovnice chráněného bydlení
a pomůže mi s tím, co zrovna potřebuji. Mám jistotu, že kdybych
třeba upadla, přijdou mi pracovnice pomoci a nezůstanu tu ležet

bez pomoci dlouho. Zároveň ale
můžu své dny trávit tak, jak chci
já, a dobře tu vaří. Jsem v podstatě
v centru, je to odtud všude kousek
– obchody, lékárna, lékař, tramvaj.
Dostanu se všude, kam potřebuji.
Vedoucí služby Ivana Došlíková informace paní Nerušilové doplnila. Hlavním posláním služby
je poskytnout dospělým, kteří mají
sníženou soběstačnost nebo mobilitu z důvodu chronického onemocnění a jejichž situace vyžaduje
pomoc jiného, vyhovující bydlení,
pomoc a podporu při zvládání individuálních potřeb. Služba je určena osobám od 50 let s chronickým
onemocněním za splnění podmínek,
že osoba je závislá na pomoci jiné
fyzické osoby a je schopná alespoň
částečné soběstačnosti a mobility
ve vlastní domácnosti. Informace získáte u vedoucí služby na tel.
585 757 073, 606 094 502 nebo
na webu www.sluzbyproseniory.cz.

Veronika Hojgrová
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Knihovna města Olomouce zve na akce
Tajemství závoje
5. 4. v 17 hodin v budově
na náměstí Republiky
Spolu se Soňou Bulbeck se vydáme do Saudské Arábie.
S knížkou do života
6. 4. v 10 hodin pobočka Holice
18. 5. a 8. 6. v 10 hodin
v oddělení pro děti a mládež
na náměstí Republiky
Podporujeme čtenářství dětí.
Baroko
7. 4. v 16 hodin v budově
na náměstí Republiky
S Mgr. Věrou Mičkovou se v cyklu
besed zaměříme na barokní umění.
Moc drahých kamenů
12. 4. v 17 hodin v budově
na náměstí Republiky
Ve společnosti Pavla Comte Dočkala pocítíme energii drahokamů.
Výtvarné dílny pro dospělé
14. 4. od 16 hodin v budově
na náměstí Republiky
Práce s klasickou i samotvrdnoucí
hlínou, s různými hrnčířskými

nástroji a malování výrobků.
21. 4. od 16 hodin v budově
na náměstí Republiky
Vytváření – kreslení mandal.
Klub deskových her
25. 4., 16. 5. a 20. 6.
od 15 do 18 hodin v budově
na náměstí Republiky
Těšíme se i na nové zájemce,
kteří si mohou zahrát klasické
či nové stolní hry. Přihlášení
v knihovně nebo na
deskovky@kmol.cz.
Haiti: všechny barvy naděje
28. 4. v 16:30 hodin na pobočce
Jungmannova
Beseda o exotickém ostrově, který zasáhla řada katastrof s autorem výstavy Jiřím Paszem.
Šelma
28. 4. v 17 hodin v budově
na náměstí Republiky
Autorské čtení s Františkem
Šmehlíkem, autorem úspěšného
politického thrilleru situovaného
do olomouckého kraje.

Občanské zákoníky
v českých zemích
5. 5. v 16 hodin v budově
na náměstí Republiky
S JUDr. Jarmilou Podivínskou se
sejdeme nad Všeobecným občanským zákoníkem. Potěší úsměvné
případy ze soudních síní.

Prvotiny 2022
Slova Ernesta Hemingwaye „na
psaní není nic složitého, jediné,
co musíte udělat, je sednout si za
psací stroj a krvácet,“ doprovázejí 14. ročník věkově a tematicky
neomezené literární soutěže PRVOTINY 2022, pořádané Knihovnou města Olomouce. Neváhejte a posílejte své dosud nezveřejněné práce v oblasti poezie
(5 básní) nebo prózy (20 stran,
v delším textu označte soutěžní
pasáže) opatřené jménem, rokem
narození a kontaktem na adresu
prvotiny@kmol.cz nebo je můžete odevzdat v kterékoliv pobočce do 31. 8. 2022.

Egypt i piloti RAF v klubech pro seniory
Kluby pro seniory zřizované
městem Olomouc mají každotýdenní činnost založenou především na setkávání a sdílení příjemné atmosféry. Kromě programu, který organizuje samospráva
každého z klubů, se členové klubů
mohou dočkat i společných aktivit
napříč kluby nebo putovních besed
a přednášek, které pro kluby zajišťuje magistrátní odbor sociálních
věcí. Letošní cyklus odstartovala
přednáška o Egyptě s esoterickým
obsahem, kterou v klubu na Peškově ulici navštívilo asi 50 posluchačů. V měsících únoru a březnu

po klubech putovaly další cestopisné přednášky o Íránu a Albánii a o domácí Hranické propasti.
Klub Polská se dočkal přednášky o československých letcích
z druhé světové války, bojujících
na křídlech britské RAF. Na jaro
se plánují další témata. Přednášky
jsou určeny pro členy městských
klubů pro seniory, volná místa ale
mohou zaplnit i neregistrovaní
zájemci.
„Na úterý 22. března dopoledne připravujeme velikonoční dílnu
s pletením pomlázky a výrobou
tradičních velikonočních ozdob.

Více informací mají vedoucí klubů,“ zve Jaromír Odstrčil z odboru sociálních věcí a dodává:
„Nezapomněli jsme ani na sportovní aktivity. Pro členy klubů
uspořádáme 12. dubna bowlingový turnaj v bowlingovém centru
v Šantovce.“
Kvůli covidovým omezením se
nekonal předvánoční bowlingový turnaj, a proto bude tentokrát
turnaj dvouhodinový. Magistrát
chce pozvat více soutěžních týmů,
mimo jiné i přátele z Hradce Králové, aby mohli s našimi seniory
změřit síly.
(jo)
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Tip na výlet: za čerstvým vzduchem
a zážitky do Lipové-lázní
Lipovou-lázně, obec na rozhraní Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor v údolí potoka Staříč,
znají všichni, kteří jezdí přes
Ramzovské sedlo dál do Jeseníků.
Na katastru obce najdeme hned několik zajímavostí, kvůli kterým se
sem vyplatí zajet na výlet, z Olomouce pohodlně vlakem. Známé
jsou klimatické lázně v Dolní Lipové, fandy železnic přitahuje
horská trať Slezský Semmering
a malé železniční muzeum na nádraží v Horní Lipové. V této části
obce je i nový pravoslavný kostelík a také výletní místo Lesní bar.
Lipová-lázně
a Johann Schroth
Život obce se točí kolem lázní
Dolní Lipová. Osudy jejich zakladatele, přírodního léčitele Johanna
Schrotha (1798–1856), mapuje
muzeum s expozicí věnovanou
lázeňství a historii obce, ve stejné
budově sídlí informační centrum.
Památky reprezentuje klasicistní
kostel sv. Václava, budova Rychty neboli bývalého fojtství v Dolní
Lipové a několik pomníků. Z roku
2014 pochází pravoslavný kostelík s památníkem válečným zajatcům, první pravoslavný chrám
na území Slezska.
Horská železnice Slezský
Semmering
Lipovou-lázněmi vede železniční trať z Šumperku do Krnova.
Část z Hanušovic do Jeseníku, nazývaná Slezský Semmering, nabízí zejména mezi stanicemi Branná
a Lipová-lázně úchvatné výhledy
na Obří skály na úbočí Šeráku či
hřebeny Jeseníků a Rychlebských
hor. Na trati je i nejvýše položená rychlíková stanice v Česku,

Z lázní do lázní přes
Lesní bar a jeskyně
Zejména okolí obce je od brzkého jara do pozdního podzimu
oblíbeným cílem pěších i cyklistických výletů, v zimě lyžařům
slouží lyžařské areály Miroslav
a Lázeňský vrch, v Horní Lipové pak vlek u Penzionu Kovárna.
Raritou je nonstop otevřená hospůdka zvaná Lesní bar na úbočí nejvyšší hory Rychlebských
hor Smrku, kde se každý obslouží

sám a útratu pak hodí do kasičky.
Po svazích nad obcí vede naučná
stezka Johanna Schrotha, na kterou kousek od jeskyní Na Pomezí navazuje naučná stezka Schroth-Priessnitz, vedoucí až do lázní
Jeseník.
Cesta vlakem i autem z Olomouce trvá do Lipové-lázní kolem
dvou hodin. Za krátký čas tak můžete být v podhůří našich moravskoslezských velehor, užít si zdejší atmosféru a podle chuti si střihnout krátkou procházku nebo delší pěší trasu.
Hynek Pečinka, s využitím
informací z kudyznudy.cz

Turisté, kteří rádi vyrážejí
do hor, mají letos znovu možnost
využívat jízdenku JESENÍKY.
Ta platí v autobusech a vlacích
veřejné dopravy celkem ve 25
zónách Olomouckého kraje a 33
zónách Moravskoslezského kraje. Jednodenní jízdenka JESENÍKY je společnou aktivitou krajů,
koordinátorů dopravy, dopravců
a Euroregionu Praděd.
Projekt poběží celý letošní rok. Jeho cílem je nabídnout alternativu k individuální

automobilové dopravě. Jízdenka
platí vždy v den, kdy si ji cestující zakoupili. Existuje ve dvou
verzích, a to pro jednu osobu
za 100 Kč a jako skupinová až
pro pět osob za 250 Kč.
Cena je stejná pro všechny
cestující bez ohledu na věk a bez
ohledu na pracovní dny i dny
pracovního klidu.
Bližší informace najdete
na www.idsok.cz nebo v informačních centrech či na infolinkách dopravců.

Ramzová (760 m n. m.). Historii
zdejší trati se věnuje malé muzeum na nádraží v Horní Lipové.
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Olomoucké tvarůžky: gastronomický
poklad s dlouhou tradicí
„Jako má Brno svoje sukna,
Praha šunky, Ostrava železo a uhlí,
Pardubice perník, má Olomouc své
tvarůžky.“ Tímto všeříkajícím výrokem začíná kapitola Olomucký
tvarůžek v publikaci Velký Olomouc, informace o jeho přítomném
stavu a jeho významu, kterou roku
1924 vlastním nákladem vydalo
„hlavní město Olomouc“. Je příznačné, že unikátní gastronomický
fenomén, kterým tvarůžky jsou, má
v této souhrnné publikaci o průmyslu v Olomouci samostatnou kapitolu. Dozvíme se mimo jiné, že je
výroba tvarůžků provozována v 72
větších i menších výrobnách.
Olomoucké tvarůžky mají historii mimořádně dlouhou. „Původ
olomuckého tvarůžku jest prastarý,
neboť již švédské pluky za 30tileté
války pochutnávaly si v kraji olomuckém na zvláštním druhu sýra
„prodávaného v malých, oblých
kouscích.“ První písemná zmínka o olomouckých tvarůžcích je
ale ještě starší, pochází už z roku
1452, a pojmenování „tvarůžky“
se objevilo prvně v soupisu pozůstalosti z Olomouce z roku 1583.

Alois Wessels a zaměstnanci

Zakladatel firmy A.W. Loštice Josef Wessels

Tvarůžky se po staletí vyráběly zejména na venkově okolo Olomouce, přičemž přízvisko „olomoucké“
se jim dostalo především proto, že
se tyto specifické produkty z tvarohu prodávaly na „slavných trzích
v Olomouci“.

V roce 1872 se ve Vídni konala světová hospodářská výstava
a právě zde si tvarůžky z Olomouce
našly i cestu do světa. Díky zájmu
a ocenění se najednou otevřely hanácké specialitě blízké i daleké zahraniční trhy, tvarůžky po železnici
putovaly na mnoho míst Evropy.
„Na blízký export balí se olomucký tvarůžek pouze do pergamenu,
ale na daleké cesty vypraven je
nádherněji, ve staniolu a i s pentličkou v národním vzorku.“ Tento
exportní úspěch byl také impulsem pro vznik dalších výroben.
Pár let po vídeňské výstavě, roku
1876, mimochodem začíná i výroba v provozovně Josefa Wesselse
v Lošticích, což je úplný prapočátek dnes slavné a jediné firmy vyrábějící pravé olomoucké tvarůžky,
totiž A.W. Loštice (název A. W.
vychází z iniciál syna zakladatele
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Tvarůžková výrobna firmy Nevrlých

firmy Aloise Wesselse). Dlouhou
dobu si ale prvenství držel Hněvotín, kde bylo zejména domácích
výroben mnoho. Ostatně, i první
loštická výrobkyně tvarůžků paní
Anna Sekaninová přišla roku 1870
do Loštic právě z Hněvotína, kde
její rodiče tvarůžky vyráběli.
V úvodu jsme řekli, že už
v době vzniku publikace o průmyslu v Olomouci v roce 1924 byl
tvarůžek asi nejslavnějším symbolem Olomouce. Dále v textu se
rozepisuje, jak dobrou značkou
města v zahraničí tvarůžky jsou.
„Olomucký tvarůžek chtě nechtě
zůstane v cizině pro Olomouc legitimací, neboť zůstane pro cizince
vždy spjat se jménem Olomouce,
a kdybychom měli v Olomouci
památnosti nevím jaké, ozve-li
se v Italii, Jugoslavii, ve Francii
jméno našeho staroslavného města, ozve se ihned všetečná otázka
cizincova, „zdaž je to tam, kde vyrábí tvarůžky“, při čemž i nejzavilejší nepřítel Němců v Italii nebo
Francii použije ultraněmeckého
přísloví „stinkt, aber gut“.
Mimochodem, tehdy stejně
jako dnes se pokoušejí v zahraničí
některé firmy vyrábět napodobeninu našich tvarůžků. Nikdy to ale
nebylo ono, i když si zahraniční

výrobci dokonce přetáhli do svých
služeb někdejší zaměstnance hanáckých podniků. „Pokusy tyto
končily nezdarem, ježto jednak
jejich surovinám scházela ona chemická součástka, kterou obsahuje
surovina severomoravská, jednak
systém výroby je komplikovaný
a dokonale zná ho pouze vždy člen
rodiny a ne síla zaměstnaná, která ovládá vždy pouze jednu část
výroby.“ Od roku 2010 je jméno
Olomoucké tvarůžky a daný produkt chráněným označením původu v celé EU. To nicméně různým
napodobitelům v Německu či Rakousku nebrání v používání termínu tvarůžek.
K roku 1924 je v Olomouckém
kraji napočítáno 72 výroben tvarůžků, z toho v Olomouci 2 větší
a 3 menší, v Hněvotíně 5 větších
a 31 menších (nejznámější firmy
v Hněvotíně byly Lantsch, Knill
a Mádr), v Lošticích 7 větších a 16
menších, v Prostějově 2 větší a 3
menší, v Litovli 2 menší a v Mohelnici 1 menší. Ještě před koncem
monarchie se na první místo v produkci dostala právě loštická firma
Aloise Wesselse.
A jak se tedy stalo, že se za necelé století smrsknul počet výroben tvarůžků ze dvaasedmdesáti

na jednu jedinou? K určité redukci
počtu došlo samozřejmě už za monarchie a poté za první republiky,
když se někteří výrobci vydali progresivním směrem k velkovýrobě, zatímco jiní zůstávali u svých
malých domácích produkcí. Zcela podstatný a rozhodující ale byl
únor 1948 a změna režimu i typu
hospodářství. Roku 1950 byla
tvarůžková „továrna“ v Lošticích
znárodněna a ostatní menší provozovny například v Hněvotíně postupně uzavřeny. Tak skončila dřívější pestrost a místo konkurenčního prostředí nastala stagnace, kdy
se v poslední výrobně po desítky
let ani neinvestovalo do zařízení.
Naštěstí se po restituci v roce
1990 situace změnila a znovu obrátila k lepšímu, tvarůžky opět
expandují a nacházejí čestné místo v olomoucké gastronomii. Stačí jen připomenout Tvarůžkový
festival, tvarůžkovou cukrárnu či
některou z mnoha specialit v olomouckých restauracích... A navíc
v roce 2020 po dlouhých desetiletích přibyl do tvarůžkové rodiny
k loštickému A.W. i nový, podobně dobrý produkt, Tvargle z velkobystřické společnosti Tvarg.

Michal Folta

Pokračovatel firmy A.W. Loštice
Alois Wessels
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Pozitivní příběh ze hřbitova
Do kanceláře hřbitovní správy přijde paní, položí na stůl urnu
a zavelí: „Vysypat někam ke zdi!“
Jsem zvyklá na ledacos, ale to tu
ještě nebylo. Mráz mi přejede
po zádech.
„Posaďte se prosím“, řeknu
vlídně a snažím se zachovat klid,
získat čas a zmírnit napětí, které by se dalo krájet. Naše oči se
na chvíli střetnou, v těch jejích je
hodně zloby až nenávisti, touha
pomstít se, ale jako bych zahlédla
i hodně bolesti a utrpení. Neproniknutelná zeď toho všeho nedovolí, abychom se na sebe dívaly
déle.
„Můžeme pro vás zajistit vsyp
popela do společného hrobu,
nebo na vsypovou loučku. To první za 700 korun, to druhé je jen
o málo více, 850 korun“, říkám

naučeně. V podstatě bez zaváhání
paní rozhodně odvětí, že si tedy
přeje vsyp do společného hrobu
za 700 korun.
Rozjíždím pomalý evidenční
program, abych vyplnila všechny
údaje a vytvořila příjmový doklad
a v tu chvíli mi to došlo. Vždyť já
tu paní znám, byla tu asi před dvěma lety s manželem nahlásit uložení urny s popelem maminky
do urnového hrobu. Přesně si pamatuji, jak hezky jí manžel sliboval, že ji teď vezme k moři, za odměnu, že se tak dlouho o maminku
starala a nemohli nikam jet. Snad
jsem jí i záviděla. A teď, po pár letech taková změna, co se asi tak
mohlo stát?! Mám nutkavý pocit, že něco není v pořádku. „Vsypy jsou za půl roku, kdybyste si to
rozmyslela, tak se stavte, můžeme

to změnit,“ řeknu jen tak mimoděk
na rozloučenou.
Skutečně, za pár měsíců paní
přijde znovu. Moc nemluvíme,
ale v jejich očích vidím vděčnost
a úlevu, že v sobě našla odvahu
přijít a domluvit vsyp manželova
popela na rozptylovou loučku.
Uběhnou další 3 roky a paní se
objeví v kanceláři hřbitovní správy znovu, setkáváme se po čtvrté.
Jako bych zahlédla náznak úsměvu. Tentokrát paní přichází domluvit možnost umístění epitafní kamenné desky se jménem a daty
do stojanu u rozptylové loučky.
Děkuje mi, podáme si ruce
a její oči jsou úplně jiné, je v nich
pokoj, klid, smíření…. Nevím, co
se stalo, ale jedno vím určitě. Odpustila mu, odpustila mu úplně
všechno!
(les)

KLUBY PRO SENIORY V OLOMOUCI
Název klubu
1 DROŽDÍN
2 FISCHEROVA
3 HOLICE
4 CHOMOUTOV
5 I. P. PAVLOVA – šachisté
6 I. P. PAVLOVA
7 JIRÁSKOVA
8 JUNGMANNOVA
9 KARAFIÁTOVÁ
10 LAZCE
11 LOŠOV
12 NEDVĚZÍ
13 PAVELČÁKOVA
14 PEŠKOVA
15 POLSKÁ
16 PŘICHYSTALOVA
17 RADÍKOV
18 ŘEPČÍN
19 SLAVONÍN
20 SLUNEČNICE
21 SV. KOPEČEK
22 TEREROVO NÁM.
23 TOPOLANY
24 TÝNEČEK
25 U HRADEB

adresa
Gagarinova 17
Fischerova 6
Náves Svobody (MŠ)
Horecká 2 (HZS)
I. P. Pavlova 69 (Jalta)
I. P. Pavlova 69 (Jalta)
Jiráskova 9
Jungmannova 25
Karaﬁátová 6
Demlova 18
Svolinského 15
Jilemnického 29
Pavelčákova 21
Peškova 1
Polská 57
Přichystalova 70
Náprstkova 1
Svatoplukova 11
Kyselovská 74
Polská 57
nám. Sadové 26
Tererovo nám. 2
Nedbalova 8
Blodkovo nám. 15
U Hradeb 2

setkání
počet členů
71
Po 16:00–17:00 (cvičení), Út 15:00–18:00
St 14:00–17:00
39
Po 14:00–17:00, Čt 14:00–17:00
24
Út 14:00–17:00 (každý druhý týden)
55
Čt 14:00–17:00
23
Po 14:00–17:00
32
Út 14:00–17:00, Pá 14:00–17:00
48
Po 1x měsíčně
61
81
Po 14:00–17:00, Čt 14:00–17:00
Út 14:00–17:00 (dílny, kartáři), St 15:00–17:00
67
St 14:00–17:00
48
Čt 14:00–17:00
43
Po 13:30–17:00, Út 13:30–17:00, St 13:30–17:00
74
Út 14:00–17:00
42
Čt 14:00–17:00
87
St 14:00–17:00
55
St 14:00–17:00
37
Čt 14:00–17:00
40
Út 14:00–17:00
56
Po 14:00–16:00 (1x měsíčně)
61
St 14:00–17:00
52
Út 14:00–17:00
55
Út 15:00–17:00
31
Po 17:00–18:30 (sport), St 14:00–17:00, Čt 15:00–17:00 (muzika)
61
Po odpoledne (šachisté), Út 14:00–17:00
50
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To musíte zažít.

Olomoucký
tvarůžkový
festival
23.–24. 4. 2022
10:00–18:00 hodin
Horní a Dolní náměstí
Olomouc
tvaruzkovyfestival.olomouc.eu
Nabídka pobytových balíčků:
www.moraviaforyou.cz
Zve statutární město Olomouc
Vstup zdarma

