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2 / INFORMACE

Slovo starosty o investičních akcích letošního roku
Vážení spoluobčané,
bývá zvykem, že Vás vždy počátkem
roku
informujeme
o plánech na aktuální rok. Zůstanu věrný tradici a seznámím
Vás s těmi nejdůležitějšími plány
a investicemi v roce 2021. Ještě
než začnu, tak mi dovolte Vám
a Vašim rodinám ještě jednou
popřát zdraví a dobrou náladu
do tohoto roku, které v posledních měsících moc nebylo.
Rok 2020 jsem již hodnotil
v prosincovém čísle novin. Některé investiční akce započaté
v roce 2020, které se z nejrůznějších příčin nepodařilo dokončit,
se přesouvají do letošního roku.
Je to budování sběrného dvora v Nasobůrkách, stavba cyklostezky směrem na Tři Dvory, oprava silnice na Rybníčku,
1. etapa opravy Sokolovny v Litovli,
oprava fasády Sokolovny
v Unčovicích, rekonstrukce veřejného osvětlení a městského rozhlasu v Rozvadovicích.
V minulém roce se
změnila pravidla hospodaření osadních výborů tak, aby měly větší
možnost
participace
na investicích do místních částí. Společně
s osadními výbory jsou
realizovány
drobné
projekty, které reagují
na aktuální požadavky
občanů v našich místních částech. Do našich
místních částí šla cca 1/3 finančních prostředků určených nejen
na investice, což odpovídá demografickému rozložení obyvatel Litovle. Podobně tomu bude
i v tomto roce.
Rok 2020 byl bez nadsázky
úspěšný na získávání dotací,
a to jak na stavební práce, tak
i do školství a sportu, lesního
hospodářství a životního prostředí. Celkem jsme si do našeho rozpočtu tzv. navíc pomohli
díky dotacím ze státních fondů,
Evropské unie a Olomouckého
kraje částkou cca 28 milionů Kč.
Na to, že loňský rok byl zásadním
způsobem paralyzován covidovou krizí, jde bezesporu o dobrý
počin. I v letošním roce jsme již
požádali nebo budeme žádat o finanční podporu na spoustu akcí.
Zejména na novou tréninkovou
sportovní halu, kterou plánujeme
vybudovat v areálu Sokolovny
a s tím i spojenou revitalizaci budovy Sokolovny, kde má zázemí
haly vzniknout. Dále máme po-

dané žádosti o dotace na opravu
silnic Studentů a Čihadlo, další
etapu výměny svítidel veřejného
osvětlení, žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR
na rekonstrukci elektroinstalace
Velkého a Malého sálu Záložny
a na projekty v oblasti životního prostředí i kulturního života.
Naše školy a školky mají rovněž
rozpracované žádosti přes MAS
i tzv. Šablon na zkvalitnění školního prostředí a výuky. Věřím,
že vše vyjde a opět i díky těmto
dotacím budeme moci zase o kus
povýšit město na moderní centrum bydlení.
I letos nás bude opět trápit zvýšená dopravní zátěž v centru
způsobená pokračováním rekonstrukce průtahu na Dukelské
ulici. Více v samostatném článku

na straně 3. V rozpočtu má letos město 6,5 mil. Kč na úhradu
spoluúčasti na rozšíření mostů
z důvodu budoucí cyklostezky.
Bohužel od půlky června, asi na
měsíc, bude z důvodu rekonstrukce uzavřena ulice Kysucká,
dopravní tepna městem. Uzavírka způsobí ještě větší dopravní
komplikace a po dobu uzavírky
musíme objízdnou trasu směřovat přes nový most na Pavlínce.
Je nutné asi 150 m této komunikace za mostem rozšířit tak, aby
komunikace zvládla obousměrný provoz.
Další akcí, která proběhne v letošním roce je rekonstrukce autobusového nádraží. Jednáním
se podařilo přesvědčit i ČSAD
Ostrava, majitele autobusového
nádraží, aby v rámci rekonstrukce průtahu ulice Dukelské přistoupilo k této potřebné opravě
nedobrého stavu nádraží. Podaří
se tzv. zabít dvě mouchy jednou
ranou.
Asi Vás moc neuklidním, ale

Olomoucký kraj podal rovněž
žádost o dotaci na pokračování
již 3. etapy rekonstrukce průtahu
městem, a ta by měla proběhnout
v roce 2022. Při této etapě půjde
o opravu silnice z Unčovic do Litovle. Získání dotace je podmínkou realizace akce. Na podzim
tohoto roku by měly být připraveny nové pozemky pro stavbu
rodinných domů na Pošmýlské
ul. a měla by být odstartována
stavba dalších minimálně dvou
bytových domů na Severní ulici.
Další akce, které se budou realizovat v tomto roce, jen vyjmenuji: dostavba zázemí tenisového
areálu na Komárově, oprava fasády a zateplení restaurace ve Třech
Dvorech, cyklostezka směr Tři
Dvory, rekonstrukce komunikace na Rybníčku, nový chodník
i s mobiliářem v parku Míru,

revitalizace historického jádra V. etapa Jungmannova ul.
– Čihadlo, přestavba prostoru
Záložny ve 2. patře za účelem
budoucího Muzea harmonik,
další bude výměna svítidel
v našich místních částech a ulicích, úprava papírenské vody
(výpusť u Olomouckého rybníku), rekonstrukce veřejného
osvětlení, městského rozhlasu,
optiky v Rozvadovicích a Březovém v rámci stavebních prací
ČEZ. Největší investicí bude,
po roční přestávce, revitalizace
V. etapy sídliště Uničovské předměstí (Gemerská) a také sanace
nebezpečného odpadu v bývalém dobývacím prostoru u Haňovic, na kterou máme téměř
vyřízenou dotaci asi 22 mil. Kč
v tomto roce. V plánu máme
ještě spousty dalších drobných investičních akcí ve městě
i v našich místních částech. Dokončuje se příprava kanalizace
v Nové Vsi a v Savíně, kde je vše
již téměř připraveno. Souběžně
s kanalizací se bude stavět vo-

dovod do Savína. Čekáme na
vhodný dotační titul. Velkým
tématem je příprava sušárny kalů
u naší čistírny odpadních vod.
V rozpočtu pro tento rok je
mnoho projektových záměrů
a s tím i souvisejících příprav:
adaptační strategie, také místní
komunikace, ul. Novosady, ul.
Javoříčská – prodloužení místní komunikace ke koupališti
a parkoviště, cyklistická stezka
od Alibony po kruhový objezd
v Nasobůrkách, uliční prostor
silnice III. třídy uvnitř místní
části Nasobůrky, oprava ul. Šmakalovy, parkoviště na ul. Sušilově, studie veřejného prostranství
v Myslechovicích a další.
Město významným způsobem
dotuje odpadové hospodářství. Poplatek za odpady od
občanů pokryje pouze cca polovinu nákladů, a to i přesto, že
v třídění odpadů je město
Litovel na špici. Snažíme
se hledat úspory. Tento
rok nás čeká velký úkol
s přípravou řešení odpadového hospodářství,
kdy v roce 2022 končí po
15 letech smlouva s FCC.
Na základě analýz zvažujeme, zda do budoucna
řešit odpady samostatně či prostřednictvím
servisní organizace.
Kromě
investic
bude město opět podporovat kulturu, sport, školství
i seniory, dále také spolky
a sdružení v oblasti sportu
a kultury i volnočasových aktivit, zejména mládeže a dětí.
K tomu, abychom všechny akce
mohli uskutečnit, pokud možno
bez větších problémů, potřebujeme i Vaši podporu, trpělivost
a pevnou vůli, protože se řada
investic neobejde bez vedlejších vlivů na každodenní život.
Vše ale děláme pro nás všechny
a snad to chvíli vydržíme. Také
potřebujeme, aby se život vrátil
do normálních kolejí! Tak věřme, že to bude brzy!!!
Děkuji za skvělou spolupráci
místostarostovi Mgr. Lubomíru Brozovi, vedoucím odborů
Městského úřadu Litovel, dále
všem mým dalším kolegům
a členům zastupitelstva, předsedům i členům osadních výborů
za spolupráci při tvorbě programu roku 2021 a hurá do něj! ☺
Viktor Kohout, starosta města
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Stíny Litovelska
Rozmanitý 1. prosinec
První prosincový den, při začátku
směny městských strážníků v Litovli,
nenasvědčoval nijak tomu, že by měl
být něčím výjimečným. Ovšem události se měly teprve stát.
O půl desáté dopoledne přijali strážníci telefonát, že v areálu Pivovaru Litovel byl nalezen malý ježeček, který
se nestihl schovat před zimou. Hlídka
přijela na místo a po konzultaci se
Záchrannou stanicí zvířat v Pateříně
zkonstatovala, že tento drobeček
by zimu nemohl přežít. Naštěstí
v Záchranné stanici jsou opravdoví
ochránci přírody a ne jen ochránci na
papíře, a tak si přijeli malého ježečka
vyzvednout. Do jara mu poskytnou
azyl, tak aby mohl být ježeček opět
vypuštěn do přírody bez rizika úmrtí.
Tohle však nebyl jediný případ, který
ten den museli strážníci a další složky
integrovaného záchranného systému, řešit. Hned po obědě se na služebně litovelských strážníků rozezněl
telefon, na jehož druhém konci hlas
žádal o asistenci při dopravní nehodě.

Nehoda se stala na křižovatce ulic Dukelská–Loštická–Karla Sedláka. Šlo
o srážku osobního vozidla s přívěsem
s nákladní dodávkou tmavé barvy.
Osobní vozidlo s přívěsem jelo po ulici
Dukelské směrem od Uničova a při
vjezdu do křižovatky nedostalo přednost od dodávky, která vjela do křižovatky směrem od cukrovaru. Řidič
osobního vozidla, aby zabránil střetu
vozidel, strhl řízení, ale bohužel vjel
s vozidlem na obrubník, kde si svoje
vozidlo poškodil. Řidič dodávky však
místo zastavení při dopravní nehodě,
které mu nařizuje zákon, šlápl na plyn
a z místa nehody ujel.
Hlídka městské policie na místě
karambolu pomáhala usměrňovat
dopravu až do vyšetření nehody Policií ČR. Policie České republiky žádá
případné svědky této nehody, aby
kontaktovali osobně nebo telefonicky nejbližší služebnu PČR. Pomozte
potrestat silničního piráta, který tuto
nehodu způsobil.
Nález platební karty v bankomatu
V úterý 8. prosince o půl třetí odpo-

ledne přišla na služebnu Městské
policie Litovel poctivá paní s nalezenou platební kartou. Kartu nalezla
v bankomatu Komerční banky, když si
chtěla vybrat hotovost. Měla obavu,
aby zapomnětlivý občan neměl před
Vánoci těžkou hlavu při vyřizování
nové platební karty. Hlídka dle jména
na platební kartě ihned věděla, komu
karta patří, neboť je nám majitel, samozřejmě v dobrém, znám. Kontaktovat jej byla otázka okamžiku, a tak
již za pouhou půlhodinu měl majitel
kartu zase zpět. Děkujeme touto cestou poctivé nálezkyni.
Stůl na cestě
V pátek 11. prosince ve večerních hodinách přijala hlídka Městské policie
Litovel další oznámení, že se na silnici nachází zvláštní předmět tvořící
překážku silničního provozu. V tomto
případě to byl kus nábytku, resp. stůl
a nacházel se na rychlostní komunikaci D35 u sjezdu na obec Unčovice.
Hlídka se vydala na určené místo,
ale nemohla plně zasáhnout, neboť
předmětný stůl se nacházel na D35,

ale mezi obcemi Náklo–Mezice. Toto
místo již není v katastru města Litovel a městská policie zde již nemohla
využít svých pravomocí. Proto byla
o silniční překážce informována PČR.
Ta již také informaci od občanů obdržela a předala ji dál na místa, kde si
věděli rady, a to na Správu a údržbu
silnic a komunikací v Litovli. Ti bezpečně překážku odklidili.
Požár chaty v zahrádkářské
kolonii
V noci z 15. na 16. prosince byla hlídka Městské policie Litovel přivolána
do zahrádkářské kolonie v obci Tři
Dvory, kde profesionální hasiči z Litovle bojovali s požárem zahradního
domku v jedné ze zahrádek.
Po příjezdu na místo byl domek již
kompletně v plamenech, takže naši
hasiči již jen hasili okolí domku a hlídali, aby se požár nešířil dál. Domek
bohužel kompletně vyhořel.
Jediná dobrá zpráva je ta, že při požáru nebyl nikdo zraněn a škoda byla
pouze materiální.
Městská policie Litovel

Další etapa rekonstrukce průtahu je před námi
Dne 15. prosince jsme zakončili
první etapu dlouho očekávané
rekonstrukce průtahu naším
městem. Nyní nás čeká etapa
další.
Od 15. února do 11. dubna bude
uzavřen úsek od mostu přes elektrárenský náhon k odbočce na ul.
Komárov (koupaliště). Vjezd na
Komárov bude zachován.
Od 12. dubna do 14. června bude
uzavřen úsek od mostu přes elektrárenský náhon po křižovatku
s ul. Kysuckou. Průjezd na Komárov a ul. Javoříčskou bude střídavě
zajištěn průjezdem u kempu.
Od 15. června do 18. července
bude uzavřen celý úsek od mostu přes elektrárenský náhon po
most přes hlavní tok. Průjezd

na Komárov a ul. Javoříčskou
bude střídavě zajištěn průjezdem
u kempu.
Od 19. července do konce roku
2021 bude uzavřen úsek od mostu u Billy po vlečkový přejezd
u pivovaru.
Objízdné trasy pro nákladní vozidla jsou zajištěny obdobně jako
byly při první etapě rekonstrukce
(pro auta do 12 t vede objízdná
trasa přes Náklo, nad 12 t přes
Olomouc).
V současné době řešíme průjezd
přes město Litovel jinými vozidly. Průjezd přes město je veden
mimo jiné ul. Kysuckou, která se
napojuje na ul. Dukelskou. Jiný
průjezd vozidel přes město je

možný po dvou trasách.
1) Trasa vede ul. Vítěznou přes
Svatojánský most. Komunikace
je jednosměrná, prochází tudy
velmi frekventovaný chodník.
Nezanedbatelným faktem je, že
je to třetí nejstarší most v republice. Mohou tudy projíždět vozidla max. do 3,5 t.
2) Trasa vede po ul. Kollárova,
Šmakalova, Pavlínka. V jednom
úseku této trasy je ale komunikace široká cca 4 m, tedy nepoužitelná pro silný obousměrný
provoz. Městem projíždí v době
uzavírky silnice II/449 cca 70
autobusových spojů. K tomu připočtěte místní dopravu, dopravní obsluhu, neukázněné řidiče
nákladních vozidel. Východis-

MUSÍME TO OPRAVIT!
kem je rozšířit komunikaci na
ul. Pavlínka v úseku cca 100 m
na parametr, který by umožnil
obousměrný provoz.
Uvedené termíny, zejména zahájení opravy 15. února, jsou pouze
orientační. Vše záleží na tom,
jaké bude počasí.
Foto: mapy.cz
red.
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Demografická bilance minulého roku a sčítání 2021
Začátek nového roku je vždy
spojen s bilancí toho minulého. Ani tentokrát o ni nebudete
ochuzeni. V minulém čísle jsme
se ohlíželi za významnými událostmi roku 2020, nyní se podíváme na změny v demografii
obyvatel.
V Litovli a místních částech žilo
v minulém roce 9 588 obyvatel.
Oproti roku 2019 je to o 81 lidí
méně. Počet obyvatel má sestupnou tendenci od roku 2016 (viz
tabulka s celkovým počtem obyvatel v jednotlivých letech).
Žen je více 4 168, mužů pak
3 965. Abychom dostali celkový
počet, tak ještě musíme připočítat chlapce a děvčata do 15 let.
Tentokrát je chlapců více – 733
a děvčat méně – 722.
Průměrný věk se nezměnil – pořád činí 43 let. Nejmladší místní
částí jsou Rozvadovice, nejstarší
naopak Víska. Dvě nejstarší občanky Litovle letos oslaví 99 let.
Ptáte se, kolik dětí se v minulém
roce narodilo? Celkem to bylo
101 dětí. A jak to bylo s oblíbeností jmen u nás? Mezi chlapeckými jmény vedl Ondřej, Lukáš,
Matěj nebo Štěpán, u dívčích
jmen vedla Natálie a Ema.
Zemřelo 117 lidí. Bylo oddáno

74 párů. Rozvodů bylo zaznamenáno 28. Přistěhovalo se k nám
168 obyvatel, 235 se odstěhovalo.
red.
Sčítání lidu proběhne již za dva
měsíce. Klade důraz na zdravotní
bezpečnost.
Sčítání 2021, které má proběhnout od 27. března do 11. května, je primárně navržené jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami. Může
toho využít až 88 % obyvatel
Česka, kteří mají doma internet.
Český statistický úřad přesto
pečlivě sleduje a průběžně vyhodnocuje epidemickou situaci
a je připraven flexibilně reagovat.
Zcela bezriziková je ze zdravotnického hlediska online fáze
sčítání, která je naplánována na
období od 27. března do 9. dubna 2021 a bude bez jakékoliv
nutnosti kontaktu se sčítacími
komisaři či dalšími osobami.
Elektronický sčítací formulář
přitom občané vyplní na počítači, tabletu či v mobilním telefonu. „Online způsob sčítání je
jednoznačně komfortnější, rychlejší a hlavně bezpečnější. Navíc
umožňuje pohodlně sečíst i další
osoby v domácnosti i mimo ni,

tedy například rodiče či
Obec
Děti Dospělí Suma
prarodiče, kteří mohou věkem spadat do epidemicky Březové
30
158
188
ohrožené skupiny. I v jejich
Chudobín
32
187
219
zájmu všem doporučuji sečíst se online,“ vyzývá Ma- Litovel
1 048 5 976 7 024
rek Rojíček, předseda ČesMyslechovice
81
304
385
kého statistického úřadu.
Prvotní zájem o elektro- Nasobůrky
60
390
450
nickou formu sčítání pro30
172
202
jevily v průzkumu přibliž- Nová Ves
ně dvě třetiny obyvatel, Rozvadovice
63
190
253
nicméně vzhledem k sou14
116
130
časné situaci Český sta- Savín
tistický úřad předpokládá, Tři Dvory
36
223
259
že zájem bude větší. Důraz
51
340
391
na online formu bude klást Unčovice
i při komunikační kampa- Víska
10
77
87
ni celého projektu. V Čes1 455 8 133 9 588
ké republice v roce 2020 Celkem
internet aktivně využívalo
81 % obyvatel starších šestnácti či integrovaného záchranného
let. Internet využívá také 40 % systému. Sčítání 2021 je primárně připravováno jako online
osob nad 65 let.
Od 12. dubna do 11. května plá- vůbec poprvé v naší historii.
nuje Český statistický úřad pro- V letošním roce uplynulo sto let
vést terénní došetření, při kte- od prvního československého
rém by se měli sečíst již pouze sčítání.
ti, kteří se nemohli či z nějakého Tiskovou mluvčí a tváří projektu
důvodu nechtěli sečíst online. Sčítání 2021 se stala dlouholetá
I v této fázi však bude možné moderátorka České televize Jolakontakt se sčítacími komisaři na Voldánová. Kromě standardminimalizovat a vyplněné for- ního mediálního servisu se bude
muláře bude možné zdarma podílet i na přípravě a realizaci
odeslat poštou. „Pečlivě sleduje- komunikační strategie sčítání.
Tisková zpráva ČSÚ
me aktuální vývoj, situaci průz 13. ledna 2021
běžně vyhodnocujeme a jsme
v kontaktu s odborníky z minisRok
Celkový počet
terstva zdravotnictví, abychom
obyvatel Litovle
mohli adekvátně reagovat. Pod2020
9 588
statný bude vývoj epidemické
situace během jara. Ze zákona
2019
9 669
můžeme lhůty pro sčítání po2018
9 745
sunout až o 30 dnů. Věřím, že
k tomu nebude muset dojít a po2017
9 789
může k tomu i široké zapojení
2016
9 829
lidí do online sčítání,“ říká předseda ČSÚ.
2015
9 812
Sčítání lidu, domů a bytů se koná
2014
9 874
jednou za deset let a jeho cílem
2013
9 846
je získání přesných a aktuálních
dat, která slouží k efektivnější2012
9 835
mu plánování mnoha aspektů
2011
9 878
veřejného života včetně vzdělávání, zdravotní a sociální péče
2010
9 883
2009

9 986

2008

10 040

2007

10 066

2006

10 047

2005

10 092

2004

10 095

2003

10 094

2002

10 086

2001

10 121

2000

10 078
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Spolek Akselit – přeprava seniorů Cyklisté a chodci v Litovli –
v roce 2020
bezpečně a ohleduplně
V říjnu 2017 nově založený spolek Akselit začal nabízet litovelským seniorům novou službu,
která jim měla usnadnit život
a pomoci hlavně s dopravou
k lékaři, na úřad, poštu, na nákup
nebo na hřbitov. Zájem o tuto
službu mezi seniory postupně
narůstal. Tuto službu v současnosti opakovaně využívá okolo
150 seniorů z Litovle a integrovaných obcí. V roce 2020 jsme
naše seniory přepravili cca 2000x
a ujeli přes 19 000 km. Přestože
se přepravovaní senioři podílejí
částečně na nákladech na provoz
této služby, tak bez sponzorů a zejména podpory města Litovel by
tato služba možná nebyla. Chtěl
bych touto cestou poděkovat
všem zastupitelům města Litovel,

kteří podpořili naši žádost o příspěvek na činnost a sponzorům,
kteří činnost našeho spolku finančně podporují. Těšíme se na
spolupráci a věříme v podporu
i v roce 2021.
Spolek Akselit zajišťoval v roce
2020 za stejných podmínek
i přepravu seniorů z Červenky
a Pňovic. I tady bych chtěl poděkovat za spolupráci a podporu
vedení těchto obcí.
Tato spolupráce bude pokračovat i v roce 2021.
Zvláštní poděkování patří manželům Jančíkovým, kteří se starají o chod této služby.
V této nelehké době vám přeju
vše dobré, hlavně štěstí, zdraví
a pohodu.
Jaroslav Skála, předseda Akselit z.s.

Jak zaplatit poplatek za popelnice a psy?
Místní poplatek je možné uhradit těmito způsoby:
• hotově nebo platební kartou na pokladně MěÚ Litovel
(pokladna je pouze na budově 2 – dříve ZŠ pro slabozraké)
• bezhotovostně převodem na účet 19-3620811/0100
!!! Pro identifikaci bezhotovostní platby je nutné použít buď
variabilní symbol (VS) nebo avízo platby:
a) Pokud neznáte VS, sdělí Vám ho pracovnice pokladny telefonicky
(585 153 121, 223) nebo e-mailem (poplatky@mestolitovel.cz).
Pokud platíte za více osob, je nutné uvést VS všech osob!
b) Pokud nechcete použít VS, stačí zaslat na e-mail
poplatky@mestolitovel.cz avízo platby, kde uvedete, jaký druh
poplatku, za které osoby a z jakého účtu platíte. Lze použít také
jednoduchý formulář, který najdete na www.litovel.eu
v sekci místní poplatky.

Přehled státních svátků 2021
Den obnovy samostatného českého
státu, Nový rok
Velký pátek

pátek 1. ledna
pátek 2. dubna

Velikonoční pondělí

pondělí 5. dubna

Svátek práce

sobota 1. května

Den vítězství

sobota 8. května

Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Den upálení mistra Jana Husa
Den české státnosti
Den vzniku Československa
Den boje za svobodu a demokracii

pondělí 5. července
úterý 6. července
úterý 28. září
čtvrtek 28. října
středa 17. listopadu

Štědrý den

pátek 24. prosince

1. svátek vánoční

sobota 25. prosince

2. svátek vánoční

neděle 26. prosince

Tento rok nám
přinese celkem 13
státních
svátků,
z nichž čtyři vyjdou
na víkend. Zbytek
nám pak zkrátí pracovní týden. Státní
svátky stejně jako
ostatní svátky, významné dny a dny
pracovního klidu
jsou určeny Zákonem č. 245/2000
sb. Od r. 2017 mají
povinnost
velké
obchody (větší než
200 m2) mít zavřeno. Tyto svátky jsou
v tabulce vyznačeny
zeleně.
red.

Litovel patří mezi
města, kde je kolo
velmi oblíbeným dopravním prostředkem.
Pro legální a bezpečný průjezd městem
mimo
nejfrekventovanější silnice se
umožňuje například
jízda cyklistů jednosměrnou ulicí v protisměru, budování cyklostezek nebo stezek pro chodce
a cyklisty. Ne vždy ale jde vybudovat cyklostezku tam, kde by
byla potřeba. Prostě šířka daného
prostoru to neumožňuje, nesplňuje normu pro šířku cyklostezky a je potřeba zachovat stávající
chodník. Řešením je umožnění
legální jízdy cyklistů
po chodníku. V Litovli se s tímto řešením
setkáváme například
na
Staroměstském
náměstí mezi kruhovým
objezdem
u „Modré hvězdy“
a křižovatkou k sídlišti K. Sedláka. Značka
„Stezka pro chodce“
je doplněna o dodatkovou tabulku „Cyklistům vjezd povolen“.
Takže se na chodníku
setkávají chodci a cyklisté. Jak je
to v tomto případě s bezpečností
a zodpovědností? Cyklista nesmí
ohrozit chodce! Takže cyklista je
ten, kdo odpovídá za bezpečné
setkání mezi chodcem a cyklistou.
Další možností, kde se setkávají chodci a cyklisté, je
společná stezka pro chodce

Nová cyklostezka Litovel – Střelice – Uničov
a cyklisty, označená stejnojmennou dopravní značkou.
V této situaci se nesmějí chodci
a cyklisté ohrozit navzájem.
Oddělená stezka pro chodce
a cyklisty vymezuje jednoznačně prostor pro chodce a cyklisty
a ke kolizním situacím by zde docházet
nemělo. Chodci mohou samozřejmě přes
cyklostezku přejít,
ale ne se po ní běžně
pohybovat. Cyklisté
po chodníku jezdit
nesmějí (kromě výše
zmíněné výjimky).
V dnešní době se
hodně rozšířilo používání elektrokoloběžek a mnoho jejich uživatelů s nimi
jezdí po chodníku. Jezdec na
koloběžce i elektrokoloběžce je
ze zákona považován za cyklistu
a na chodník stejně jako cyklista
nesmí!
Přeju všem bezpečnou cestu a v roce 2021 štěstí, zdraví
a pohodu.
Jaroslav Skála, zastupitel

inzerce
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Charita Litovel informuje
Vážení čtenáři,
v první řadě bychom se s Vámi
rádi podělili o radostnou zprávu. Díky Vaší pomoci jsme dokázali společně vybrat částku
92 900 Kč v projektu ČSOB Pomáhá regionům. Dostali jsme
se tak na první vítězné místo ve vybraných projektech
z Olomouckého kraje. Ví-

těz získá od ČSOB dar ve výši
50 000 Kč. Dohromady jsme získali
142 900 Kč a můžeme se tak
pustit do rekonstrukce našich
prostor a náš sen je již v dohlednu! Děkujeme tedy touto cestou
všem dárcům. Vážíme si každého
zaslaného finančního daru, ale
přiznáváme, že ještě dnes jsme
překvapeni z toho, že některé částky byly opravdu vysoké.
Všichni máme obrovskou radost! Díky lepším
pracovním podmínkám
Vám naše služby budeme poskytovat ještě
s větším úsměvem!
Dále bychom Vás chtěli informovat o jedné
ze služeb, kterou naše
Charita poskytuje již
od roku 2013. Jedná
se o Charitní poradnu Nedlužím. V této
poradně
pomáháme
lidem, kteří se ocitli
v dluhové pasti. Bohužel, loňský rok se podepsal na každém z nás
a někoho koronavirová
opatření zasáhla hlavně po finanční stránce.

Můžete se na nás obrátit, pokud
Vás trápí dluhy či jste v tíživé situaci. Jistě se pokusíme pomoci
najít s Vámi řešení ve Vaší nelehké situaci. Kontaktovat nás
můžete na tel. čísle 730 585 753.
Na provoz služby se nám podařilo v roce 2020 získat finance
z evropských zdrojů, konkrétně
z MAS Moravská cesta v projektu ,,Podpora rodiny a snižování
dluhové pasti na Litovelsku –
druhá etapa“ CZ.03.2.65/0.0/0.0
/16_047/0014300.
Do 24. ledna probíhala také Tříkrálová sbírka. V době vydání
tohoto článku již bude sbírka
ukončena a my budeme znát
výsledky, o kterých Vás budeme
informovat v březnovém vydání. Děkujeme za každý darovaný
příspěvek. Bez Vás bychom nemohli pomáhat ostatním. Jsme
tu pro Vás!
Charita v Litovli

Charita v Litovli stále poskytuje nákupy potravin a léků lidem v karanténě
a NOVĚ i seniorům a nemohoucím
osobám, kterým nemůže nákup zajistit
někdo blízký či rodinný příslušník.
V případě potřeby nákupu
nás kontaktujte na tel. čísle
585 341 444 nebo 731 391 925.
Více informací ke zprostředkování
nákupu Vám sdělí pověřený
pracovník Charity.

Chcete být v obraze? Poradíme jak.
➢ Aplikace Litovel v mobilu
S touto novou aplikací se můžete snadno a rychle dozvědět
o všech novinkách, které se
v Litovli dějí. Budete mít přístup
k aktualitám z města, informacím z Městského klubu o pořádaných akcích nebo veškerým
kontaktům na vedení města.
➢ Facebook
Město Litovel můžete najít také na
Facebooku. Tento další, v dnešní
době napříč generacemi velmi oblíbený informační kanál, se ukázal
zejména v době jarního uzavření
Litovle jako velmi rychlý a přínosný. Opět zdůrazňujeme, že tyto
stránky nejsou žádným diskusním

fórem, slouží jako jednosměrný
informační kanál.
➢ Videa na YouTube
Na YouTube kanále Litovel.eu se
nyní zveřejňují jednotlivá krátká
videa. Ta jsou současně promítána ve smyčce i na monitorech
v budově 2 Městského úřadu. Videa najdete také na úvodní straně
webu města.
➢ Zasílání novinek na e-mail
Jestli chcete novinky dostávat
na Váš e-mail, není nic jednoduššího, než si zvolit jejich zasílání. Na hlavní straně webu města
je ve spodní části stránky odkaz
Novinky na e-mail, nastavení
zasílání.
red.
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Nová výstava v litovelském Infocentru
Výstava „Škola starých časů“ je instalována
z exponátů vesnického muzea Želechovice.
Muzeum sídlí od roku 2016 v renovované
budově bývalé požární zbrojnice, avšak založeno bylo již v roce 2014. Veškeré vystavené školní zařízení a pomůcky pocházejí
převážně z učírny bývalé želechovické školy,
jejíž činnost byla ukončena v sedmdesátých
letech minulého století. Školní lavice jsou
natolik autentické, že obsahují vyrytá jména
a vzkazy žáků z počátku minulého století.
Samozřejmě mimo uvedeného zdroje jsou
exponáty také z blízkého okolí. Například
středoškolské technické pomůcky pocházejí ze Střední průmyslové školy strojnické
v Uničově, původně německého Reálného
gymnázia. Za zhlédnutí stojí vitríny s den-

ními motýly a nočními můrami. Vystavený
hmyz je novodobý, protože původní sbírka
z roku 1895 se nedochovala. Všichni motýli
pocházejí z katastru obce. Zajímavý je obraz železářských pecí z 8. století, který byl
v regionu Želechovic odkryt německými
muzejníky roku 1930. Je to kopie, originál
je vystaven v Národním technickém muzeu
v Praze. Všechny exponáty dokreslují, jak
to vypadalo ve škole za časů našich babiček
a dědečků.
Výstava v Turistickém informačním centru
Litovel bude zpřístupněna, jakmile protiepidemický systém PES bude na stupni č. 3
a potrvá až do 27. dubna. Vstupné dobrovolné.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
TIC Litovel

Ze společnosti
Odešli
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
30. 12.
30. 12.
31. 12.
31. 12.
2. 1.
2. 1.
3. 1.
7. 1.
9. 1.
10. 1.
11. 1.
13. 1.
14. 1.
14. 1.
19. 1.
19. 1.
20. 1.

Marie Vitoulová z Měrotína (78 let)
Alena Harszlaková z Červenky (86 let)
Ing. David Číhal z Haňovic (48 let)
Štefania Vrbová z Pňovic (70 let)
Vratislav Doubrava z Litovle (90 let)
Milan Andres z Choliny (73 let)
Helena Janáčková z Litovle (85 let)
Miloslav Nantl ze Tří Dvorů (59 let)
Antonie Šotolová z Litovle (70 let)
Miloslav Svozil z Litovle (86 let)
Jiřina Navrátilová z Litovle (84 let)
Jana Kopřivová z Litovle (78 let)
Marie Arnošová z Mladče (87 let)
Josef Navrátil ze Tří Dvorů (74 let)
Jaroslava Hopjanová z Choliny (90 let)
Božena Vařeková z Litovle (69 let)
Jarmila Saparová z Unčovic (78 let)
Ignác Richter ze Tří Dvorů (83 let)
Marcela Doláková z Haňovic (86 let)
Jiří Dostál z Litovle (61 let)
František Dittrich z Pňovic (84 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřební službou Hrandop.
inzerce

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

Investiční akce nezahálí ani v zimním období
Dne 14. prosince byla dokončena akce výměna svítidel na ulicích Dukelská a Žerotínova
a v místních částech Nasobůrky a Chořelice. Na
tento projekt město získalo dotační prostředky ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Národního programu životního prostředí. Výše podpory činí 1.803.282,97 Kč, což
je téměř 50 % z celkových výdajů na tuto akci.
Začátkem ledna zahájila Stavební firma Vymětal s. r. o. práce na rekonstrukci 1. nadzemního podlaží na Sokolovně. Po dokončení
akce budou k dispozici nové šatny včetně sociálního zázemí, technické zázemí k budově
a nově upravené prostory, které smluvně využívá TJ Sokol. Práce by měly být dokončeny do
30. června 2021. Vysoutěžená cena je 9,4 mil.
Kč bez DPH. Rekonstrukce byla pojata jako
1. etapa revitalizace sportovního areálu Sokolovny. Ve 2. etapě bude vybudována nová
tréninková sportovní hala, na niž si město
zažádalo již koncem roku 2020 o dotaci u Národní sportovní agentury, která nabízí 70 %
z celkových uznatelných nákladů.
red.
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Stalo se v Litovli
• 85 let
Dne 17. února 1936
zemřel významný
kulturní pracovník,
redaktor Litovelského kraje, školní
inspektor Vladimír
Novotný. Narodil
se 3. května 1863
v Prostějově, kde byl
jeho otec mlynářem.
Po studiu na učitelském ústavu v Brně působil
v Pavlovicích u Nezamyslic a v Kojetíně. Roku
1904 se stal ředitelem nově zřízené dívčí měšťanky v Litovli. Po třech letech byl jmenován
okresním školním inspektorem a v tomto úřadě
setrval 19 let. Po vzniku ČSR organizoval menšinové školství v pohraničí a byl školním inspektorem také pro Zábřežsko a Šumpersko. V Litovli
byl veřejně činný v mnoha oborech, redigoval
Litovelský kraj, byl městským radním, působil
v řadě spolků, Muzejní radě, Okresní péči o mládež, šachovém klubu, pěveckém spolku Smetana a mj. Když byl roku 1906 muzejní materiál
přestěhován do měšťanské školy, převzal sbírky
do opatrování a pomáhal při jejich instalaci. Po
založení Krajinské muzejní společnosti se stal
jejím prvním jednatelem a zůstal jím několik let.
Roku 1927 odešel na odpočinek, podzim života
trávil v domku na Rybníčku a věnoval se studiu
litovelských archivních památek. Když byla roku
1929 přestěhována stará registratura do přízemí
muzejní budovy, ujal se pořádání archivu, výtěžky svého studia uveřejňoval v Litovelském kraji.
• 80 let
Rok 1941 byl rokem válečným. Zhoršovalo se
zásobování, chybělo uhlí, ve školách byly od
prosince 1940 do února 1941 uhelné prázdniny.
Školáci si jednou týdně chodili do školy pro zadání, co se mají naučit doma. Počítače jsme neznali
a tak to byly úkoly pro rodiče.
Pro lepší přehled o pohybu obyvatel byly povinně zavedeny „kennkarty“ pro občany starší
15 let. Byly to vlastně první občanské průkazy,
které za první republiky neexistovaly. Dodržování
pracovní morálky bylo kontrolováno pracovními
knížkami.
Leopold Kořinský se narodil r. 1881 v kamnářské rodině ve Slavkově. Do Litovle přišel roku
1898 a nastoupil jako knihařský pomocník u Rudolfa Mazáče. Za pomoci sestry Marie se osamostatnil, roku 1904 už inzeroval vlastní knihařství
v Palackého ulici 883. Roku 1907 se přestěhoval
do ul.1. máje č. 706, kde otevřel papírnictví. Roku
1923 koupil od manželů Kráčmarových dům
v ulici 1. máje č. 709, známé papírnictví po něm
koncem třicátých let převzal zeť Kaderka. Kořinský zemřel 5. února 1941.
Lubomír Šik

Před 100 lety se bojovalo o kostel v Litovli
Po vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 se i v církvi projevila
snaha hledat novou duchovní a náboženskou identitu. Mezi lidmi se šířil odmítavý postoj ke katolické církvi jako nástroji
habsburské moci. V lednu 1920 byla oficiálně vyhlášena nová Církev československá,
která se snažila o návrat k pravému jádru
křesťanství.
V našem kraji získala nová církev hodně věřících hlavně v Litovli i okolních obcích (Cholina, Chudobín, Bílá Lhota, Řimice a dalších).
Členové nové církve se na mnoha místech
snažili zabírat katolické kostely násilím pro
své bohoslužby. O nepokojích mezi věřícími
čs. církve a katolíky v Litovli svědčí zápisky
v památníku četnické stanice v Litovli, který
je uložen v Zemském archivu Opava.
Podle zápisků se církevní bouře v roce 1920
přenesly z Chudobína a Choliny do Litovle.
Církev československá zde původně konala
bohoslužby v sokolovně, ale usilovala o farní kostel sv. Marka. Pokusy o dohodu ztroskotaly pro odpor římských katolíků, takže
v září a říjnu 1920 došlo k bojům o kostel.
Místní četnická stanice musela být posílena
o 134 četníků.
Spor o kostel se nepodařilo vyřešit, proto
6. února 1921 došlo opět k boji, „když čechoslováci násilím vnikli do farního kostela
sv. Marka v Litovli, v němž při uzavřených
dveřích římané konali služby boží od rána a
to jednu za druhou“. Díky četníkům nedošlo
k použití zbraní, „neboť lid počínal sobě
opravdu velmi zuřivě a vášnivě“.

Následně bylo zatčeno 8 předáků církve československé.
Dne 9. února zaútočil dav
na okresní politickou správu
a četnickou stanici, ale byl
bodákovým útokem četníků
a vojáků rozprášen a z náměstí vytlačen. Téhož dne byl
v Litovli vyhlášen výjimečný
stav, který přinesl klid.
V květnu 1923 byla v Chudobíně zahájena stavba nového
kostela církve československé s farní budovou. Při té příležitosti byla
uspořádána velkolepá slavnost položení základního kamene, které se zúčastnilo přes
6 tisíc lidí. Kostel byl dokončen v roce 1923
a zasvěcen svatým Cyrilu a Metoději. Zároveň byl obci vrácen římskokatolický kostel,
který byl zabrán obcí československou k náboženským úkonům.
Náboženské třenice, které několik let zmítaly litovelským okresem, tím ale neskončily. V dubnu 1924 se v Chudobíně utvořila
církev pravoslavná, její příslušníci většinou
vystoupili z církve československé, z menší
části z církve římskokatolické. O vlastnictví
kostela se znovu vedly spory, kostel využívala pouze církev pravoslavná, kdežto církev
čs. odbývala bohoslužby ve škole. Až v roce
1934 připadl kostel církvi čs. K definitivnímu uklidnění situace došlo až výstavbou
nového pravoslavného kostela v Chudobíně
v roce 1935, který byl rovněž zasvěcen svatým Cyrilu a Metoději.
Jaroslav Krmela

730 let od udělení výsad Litovli
Listina krále Václava II. z 25. února 1291 je
věnována výsadám města. Uděluje Litovli
mílové právo, týdenní trhy aj.
„My, Václav, král český a markrabí moravský etc., udělujeme tímto našim litovelským
měšťanům právo nabývat koupí pozemky
od zemských šlechticů a nižší zemské šlechty a užívat je v nerušeném držení. Přitom
mají povinnost řídit se ohledně míry lánu
a poplatku z lánu podle toho práva, jaké je
od starodávna používáno v Medlově a v Uničově, a mohou bez překážek na svých lánech
přeměňovat houštiny a křoviny na zdělaná
pole. Poplatky z těchto zakoupených pozemků
mají zároveň s ostatními městskými poplatky
odesílat naší komoře. Zároveň však nařizujeme, aby naši litovelští měšťané ohledně těchto
získaných lánů byli prosti a vyjmuti ze všech
zemských práv a jejich úředníků a patřili pod
vlastní městské právo. Žádný šlechtic nesmí
komukoliv bránit z domu či dvora přesídlit do
jmenovaného města, nýbrž musí jej bez odporu propustit a jestliže má něco k dotyčnému,
pak nesmí být spor projednáván nikde jinde,
než před soudem města Litovle a podle zdejších soudních ustanovení. A v okruhu jedné
míle okolo města nesmí být šenk nebo vaření
piva, ani konán trh, se tímto výslovně potvrzuje na základě tohoto listu.“

Na listině je přivěšena červená pečeť města
Olomouce, snad nejstarší dochovaná olomoucká pečeť. Protože není pravděpodobné, že by král pečetil městským znakem, je
možné, že pečeť byla na tuto listinu přivěšena dodatečně. Snad jako stvrzení pravosti,
když se původní pečeť ztratila.
L. Šik
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Knihy na tento měsíc

novinky v litovelské knihovně

Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha. Seneca
Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stát se hlupákem.
Jan Amos Komenský
Wojciech Dutka: Černá a purpurová
Do doby druhé světové války zavede příběh
lásky mezi slovenskou židovkou a nacistou
z Osvětimi, který byl inspirovaný skutečnými
událostmi.
Peter May: Nezvratné alibi
Už šesté pokračování řady s netradičním vyšetřovatelem Enzem Macleodem.
Plačící vrah shodí tělo dvacetileté Lucie do
nejhlubšího místa lesního jezera. O čtrnáct
let později zasáhne Francii vlna veder. Půda
je sežehlá, stromy a keře hynou a říčky vysychají. V rozpukaném bahně na jezerním dně
objeví místní rybář lidskou kostru s lebkou
obalenou plastovým pytlem…
Pro děti:
Jiří Žáček: Nůše plná pohádek poskládaných
do řádek

Nová kniha lidových i jiných pohádek
ve verších okouzlí malé čtenáře nejen
pohádkovými příběhy, ale také jim ukáže, jak líbezná, důvěrná, vtipná a krásná
je jejich mateřština, jak umí náš jazyk
zpívat.
Martina Drijverová: To kvůli mně… se
máma zlobí
I malá pomoc je důležitá... Knížka
o tom, jak děti mohou ztratit naději.
Deník chlapce, kterému se najednou
rozpadl jeho bezpečný svět. Těžké období pro Hynka začalo dočasným odchodem jeho otce z domova a postupně narůstajícími útoky jeho matky závislé na alkoholu.
Psychické násilí a obviňování Hynka za tíživou
situaci v rodině později přerostlo ve fyzické
násilí, Hynek také přišel o všechny kamarády,
koníčky a spolužáci ho začali šikanovat... Pře-

čtěte si, jak se situace v této rodině vyřešila.
Dan Brown: Divoká symfonie
Autor známých thrillerů pro dospělé se vydal
do světa dětské literatury.
Mimořádně zábavný čtenářský zážitek nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče! Bohatě
ilustrovaná kniha složená z půvabných, hravých básniček, v nichž Maestro Myšák se svou
věrnou taktovkou seznamuje čtenáře se svými zvířecími kamarády, od gepardů a klokanů až po slony a velryby. Každá dvojstrana je
věnována jinému zvířátku a formuluje ponaučení do života, které se může stát podnětem
k rozhovorům na téma soucitu, trpělivosti,
úcty a sebedůvěry, prožívání přítomnosti,
života beze spěchu nebo toho, jak důležité je
přátelství.
lf

Zámek dule!
A jož vás vidim, váženi čtenáři. Co zas je
to za titulek? To zas bode, meslim, pěkná
hovadina, co ten knihkupič plodi. Jaképak
„Zámek dule“? A přetym je to jednodochy
jak facka. Mili zlati, já jenom pišo česke –
vlastně hanácke, co slešite každé deň anglicke. Ja – to sme to pěkně dobabrale, že se
o nás vic mlovi anglicke, než po našem. Jož
ste si to přeložele? Správně: LOCK DOWN.
To je pojem, keré dnes hébe né jenom našó
vlasťó, ale e celém světem. Zámek dule.
Zavřeno. Koronavirová doba nám okazoje,
jak je náš svět vlastně malinké. A né jenom
proto, že ta Ludra se po něm rozmohla
v rekordnim čase - deť to bele řádově desitke dni, než to zachvátilo celó zeměkólo.
A takovém fofrem a intenzitó, že to nevenechalo ani Antarktido. Je to hrozny, jak
ledstvo – pán přirode – vlastně žádném
pánem néni. A právě v techto dnich slešime
slova, kery se k nám dostávajó zrovna tak
rychlo, jak ta Ludra. Lockdown, vakcina,

respirátor, karanténa, písíár
nebo antigéni test, hómofis,
distančni véoka. Nevim jak
ste na tem ve, ale mě to trocho
mrzi, že sme tak zhnili, že sme
si přestale teto slova překládat. Decky sme si zakládale
na tem, že sme Češi (Moraváce, Slováce, Hanáce), a že sme
unikátem né jenom v Evropě,
protože máme jazek, kerymo
zbetek světa prdlajs rozomi. Bévale sme na
ňé hrdi. Ale vepadá to, že kromě pár skalnich zófalcu, jak so třeba já, zvostává stranó
od převratnéch změn, tryskovyho pokroko
a poožéváni cezich slov, jenom málokdo.
Dež poslóchám svy děcka a jož e vnoke,
o čem se bavijó, zvostávám s óctó vzado. Japak se mám vmiset do hovoro, dež
nevim, o čem je řeč? To só same apgréde,
restarte, dedlajne, a co já vim jaky eště šite.
Jako vzorné tatik a děda bech jim chtěl

take neco řict, dat jim nejakó to rado do
ževota, opozornit na chebe, kery dělajó, ale
ono to nende. Ani oni mně jož nerozomijó.
Jak gagno po našem, jož se mně smějó.
A tož mně nezbévá nic inyho, než sedět
v tem svym zaprděnym krámko, přerovnávat knižke a vekládat si sám se sebó, protože je přece zámek dule. Řekno vám, ešle
brzo nepude ten zámek navrch, bodeme
mět namisto ževnostniku akorát tak cvoke.
Petr Linduška
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Na fichtlech tam a zase zpátky...
Je tomu již rok, co jsem se dozvěděla o partě chlapů z Chudobína
a okolí, kteří brázdí cesty české
i zahraniční na svých divokých
strojích... Nyní je ale naše cesta
u svého konce. Za sebou máme
nespočet kilometrů, oprav, zážitků... Pánové, smekám před Vámi,
jste fakt dobří! A já Vám děkuji
za Vaše poutavá vyprávění, díky
kterým jsme se se čtenáři mohli
podívat do zajímavých míst.
1. den
Dvanáctým rokem se scházíme na staré váze naší vápenky.
Hlavním letošním cílem je Triglavský národní park. Leží ve
Slovinsku na hranicích s Itálií
a Rakouskem. Vyrážíme jako
vždy v pravé poledne. Spát
máme v penzionu ve Znojmě.
Cestou se ještě stavíme za spřátelenou partou v Hrušovanech
u Brna. Ti nás pohostí výbornou
uzenou klobásou. Sedají na vyšperkované Babety a chtějí nám
ukázat zkratku do Znojma. Táhnou nás různýma polňačkama
a pěšinkama. Když ale vidíme
pálavskou skálu a po půl hodině
vjedeme zase do stejné vesnice,
začínáme mít podezření, že ani
oni sami neví, kde jsou. Jedna
Babeta se jim zadírá a parta se
vydává na zpáteční cestu. My
Znojmo do večera nacházíme.
2. den
U marketu posnídáme a doplníme zásoby. Jindra napodruhé
opraví Pionýra a můžeme vyrazit k Dunaji. Po 60 km na jednom táhlém výjezdu z rakouské vesničky prudce zastavuje
Mirek. Nikomu se nám nechce

zase dolů. Čekáme u krajnice, co se bude dít. Nakonec se
vracíme. Vraťa hlásí: „Mirkovi
se asi ulomilo zadní kolo.“ Po
sundání bagáže vidíme příčinu.
V kole schází třináct špic. Přesně tolik si jich veze náhradních.
Vrchní pletač Peťa má hned co
dělat. V Kremsu přejíždíme přes
Dunaj na jeho pravý břeh. Cesta
je vmáčklá mezi vodu a skálu.
Jen se chvilku kochám okolím
a už jedeme jenom dva. Otáčíme. Jindrovi uletěl ventilek.
Tvrdí, že vystřelil ven, což se mi
moc nezdá. Nasadí novou duši
a rychle mizíme. Asi po dvou
kilometrech rána a stojíme zase.
Ventilek samozřejmě nevyletěl,
ale zůstal v plášti. Takže druhá duše. Odbočujeme od vody
a začínáme se prokousávat přes
Alpy. Vcelku to jde, až na jedno šestnáctiprocentní stoupání.
Tady Marka na Stadionu pokoří paní na elektrokole. I přesto,
že Marek kmitá nožičkama, jak
křeček v kole. Paní se dokonce
usmívá, i když jí Mirek čudí pod
nos. Ve 20.00 hodin jsme v kempu pod vysokou skalní stěnou.
Bohužel možnost koupit si na
recepci klobásy a pivo zjišťujeme až po jejím uzavření. U dvou
velkých táboráků tak musíme
pojídat konzervy.
3. den
Ráno je zima. Vstáváme brzo.
Stroje tlačíme až za kemp, abychom všechny nebudili. Projíždíme Národním parkem Gesäuse.
Kopce už začínají překonávat
1 200 m n. m. Při jedné čekací zastávce na horském odpočívadle
se krmím na „plantáži“ lesních
jahod. Zvu i ostatní. Kluci rychle
kazí mou chuť
poznámkou, že
sem všichni chodí
s pískem. Když už
konečně chvilku
jedeme po rovince, za zatáčkou
jsem sám. Ani to
auto, co jsem měl,
v zrcátku nejede.
Vracím se zpátky. Všichni stojí
u krajnice včetně
dědy v SUV, na
kterém je čára po
celém boku. Nějak tu úzkou cestu
neodhadl a trefil Jindru. Ten to
naštěstí ustál. Po
narovnání řídítek
a zrcátka pokra-

čujeme dál. Zasloužíme si něco
teplého do bříška. V hospůdce
u cesty si dáváme dobré meníčko.
Původní plán byl spát nadivoko
v Itálii. Nakonec ale bivakujeme
v kempu u jezera Faaker kousek
od Villachu. Paní na recepci si
mě pamatuje z loňské návštěvy na velké motorce. A to jsem
tady nedělal žádnou ostudu! ☺
Při dojezdové slivovičce slyšíme
za zády slovenštinu. Slovenské
dámě se moc líbí samolepky
států, co jsme projeli. Dokonce
tolik, že nám kupuje každému
po dvou pivech. To se nám ještě nestalo. Děláme si ohýnek
a opékáme klobásky, co jsme
koupili cestou. Krásný pohodový večer.
4. den
Ráno nedojedeme ani na hlavní
za kemp a hned se opravuje. Po
25 km už vjíždíme do Itálie.
Šplháme kolem divoké horské řeky k jezeru Lago del Predil. Dojíždíme až na plážičku
u přítoku do čisťounkého jezera. Děláme pár fotek a kocháme se nádhernou okolní přírodou. Vracíme se kolem jezera
a dál se drápeme do sedla, na
jehož vrcholu už leží slovinská
hranice. Prozkoumáme starou
vojenskou pevnost ležící těsně
u čáry. Marek s Radkem přímo
na motorkách. Tady se kopec
láme. Bez motoru letíme dolů.
Cesta prochází přímo zříceninou hradu Trdnjava Predel. Při
sjezdu míjíme ceduli Triglavský
národní park. Dole odbočujeme vlevo na letošní největší
výzvu – slepé sedlo Mangart.
Hned na začátku nás vítá značka 22% stoupání. To nemůžeme
vyjet. Uzoučkou asfaltečkou se
pomalu šineme nahoru. Už nacházíme těch 22 %. Všechny nás

to zastaví. Po vychlazení musíme všichni tlačit. Pomalu se
scházíme u kasy. Dál se smí až
po zaplacení 5 eur. Tady sundáváme ze strojů bagáž, kterou si
vyzvedneme, až se budeme vracet. Na lehko je to už o něčem
jiném. Stát a chladit musíme
i tak. Máme suprové počasí a tu
nádheru kolem ani v tom hlemýždím tempu nestačíme vstřebat. Neuvěřitelně krásné místo.
Jen nesmíme trpět na závratě.
Není tady kde zabloudit. Každý si jedeme vlastním tempem.
Projíždíme pár tunelů vysekaných jen tak ve skále. Všichni
se potkáváme až na horním
parkovišti. Na vrchol je vstup
jen na vlastní nebezpečí, utrhlo
se kus cesty. To nám samozřejmě nevadí. Vyjíždíme do výšky
2 055 m n. m. Je 21 °C a kolem
ještě sem tam leží sníh. Výhledy
jsou neuvěřitelné. Hodin přibývá a my musíme dál. U kasy
navěsíme bagáž a pořád kolem
řeky Koritnica padáme dolů až
do Bovce. Odtud už zase stoupáme. Tentokrát kolem tyrkysové říčky Soča až na vrchol sedla
Vršič. Dole je vedro a řeka plná
velkých pstruhů. Krásně si je
můžeme prohlédnout v soutěsce Velika Korita při pozdějším
konzervovém obědě. Nahoru je
cesta dlouhá a my pořád chladíme. Stoupání je tak velké, že
Mirkovi musí některé zatáčky
vyjíždět nejlehčí Radek. V jedné
z nich ulehám i se Stadionem.
Příčina je mezi řídítky a sedlem plus prázdné přední kolo.
Konečně jsme nahoře ve výšce
1 611 m n. m. Teď už sjíždíme do
Kranjske Gory. Všechny zatáčky
dolů jsou kostkové. Původně
plánované skokanské můstky
škrtáme a unavení míříme přímo do kempu v dědince Dovje.
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5. den
Na dnešek jsou hlášeny velké
bouřky. Vyrážíme brzo, máme
toho moc. První zastávku máme
u vodopádu Vintgar. Musíme
k němu pěšky si 1,5 km kolem
krematoria. Pěkné místo (vodopád). Dokonce se tady nic
neplatí. Zase ti krásní pstruzi
v čisťounké vodě. Úplně se nám
sbíhají sliny, jak si je představujem na pánvičce. Další zastávka
je ve městě Bled, což jsou takové
Karlovy Vary. Mraky autobusů
a turistů s foťáky. Zastavit pomalu není kde. Tohle na nás není,
a tak pokračujeme k Bohinjskému jezeru. Na parkovišti se
s námi dává do řeči plno Čechů,
kteří tvoří víc jak polovinu lidí,
které v celém parku potkáváme.
Čas tlačí, musíme dál k vodopádu Savica. Tam se musí taky pěšky. Čeká nás hodně schodů, než
78 m vysokého krasavce uvidíme. Už se ženou bouřky. Rychle
mizíme. Z údolí přes sedlo ujíždíme za vteřinu dvanáct. Valíme
co můžem, ale voda nás po čase
stejně dožene. Do nepromoků
se snažíme nasoukat u rybářské hospody. Pak to vzdáváme
a jdeme radši na teplé jídlo. Místňáci už vytahují mříže z kanálů.
To asi bude něco. Ani velká zastřešená terasa nás před lijákem
a vichrem neochrání. Musíme
dovnitř. Pstruzi plavou v sádkách přímo pod hospodou. Než
v klidu dojíme, je bouřka pryč.
Pokračujeme k soutěsce Tolminska Korita. Tu si prohlížíme jen
z cesty. Pěšky se už nikomu nikam
nechce. Ostatní program rušíme
a jedeme se ubytovat do hostelu
v očekávání dalších bouřek.
6. den
Ráno opouštíme národní park.
Kolem už podstatně širší řeky
Soča míříme na jih k italskému
Jadranu. Dlouho jedeme kolem
moře. Kvůli vysokým skalnatým
srázům se k němu nemůžeme
dostat. První pláž nacházíme

až na okraji Terstu. Okamžitě se
vrháme do vody. Když už jsme
dostatečně ochlazení, vjíždíme
do víru města. Doslova. Klasická Itálie. Všude mraky skútrů
a aut. Zmatek a troubení. Na
podivném kruháku, který zabírá celé náměstí, najíždím do
špatného pruhu. Musíme si ho
dát ještě jednou. Napodruhé už
vyjíždíme správně. Jedeme čím
dál užšími uličkami, které jsou
pořád strmější. Kopec už je tak
prudký, že se Stadion zastavuje
a couvá i se zařazenou jedničkou. Kluci mizí za zatáčkou.
Stojím tu jen s Mirkem. Tohle
se nedá ani vytlačit. Za rohem
je stoupák ještě větší. Všechny
donutí se vrátit. Jednosměrky
nás vyplivnou znovu na tom
náměstí. Popojíždíme kousek dál a zkoušíme jiný výjezd
z města. Ulička je ještě prudší.
Už jsme vyjeli kdejaké sedlo,
ale odsud se nemůžeme dostat.
Sjíždíme do přístavu. Musíme
v klidu naplánovat jinou trasu.
Po lehké svačince pokračujeme
dál kolem moře až do Slovinska.
Teprve tady najíždíme do kopců. V tomhle bodě už točíme
k domovu. Míříme k jeskyním
Škocjanske
jame
zapsané
v UNESCO. Už podle parkoviště
je poznat, že to tady bude velké.
Jsme tu dost pozdě. Zbyla na nás
poslední a nejdelší prohlídka.
Automat u vstupu naši skupinu rozděluje. Mikiny si neseme
zbytečně. Jeskyní protéká řeka
Reka, která ji ohřívá na tričkovou teplotu. Není to tu moc nasvícené, což je škoda. Ale pohled
na blikotající chodníček nalepený na stěnu dómu velikosti hokejové haly je úžasný. Na dno
není skoro vidět. Slyšíme jen
hučící řeku. Jeskyně končí jakoby v Macoše. Zrovna jeskyňáře
z Macochy moc chválí průvodkyně. Hodně jim prý pomohli. Ven můžeme po schodech
nebo zubačkou. Volíme zubačku. Zrychlujeme krok. Blíží se

k nám totiž velké burácení.
Hned lezeme do nepromoků. Po
pár kilometrech přichází průtrž
mračen. Kapky nás jak projektily bodají do obličeje. Po nekonečných kilometrech sjíždíme
do městečka. Za zatáčkou stojí
tak nějak divně auta kolem velké kaluže. Říkám si, trochu vody
nám už neublíží a hrdě do ní
vjíždím. Hloubka je však větší,
než jsem čekal. Stadiónek cucá
vodu. Zůstávám stát zhruba
v polovině. Když kluci vidí, co se
děje, snaží se dostat na chodník.
Potupně tlačím moped z louže
k velké radosti chlapů stojících
ve vratech vedlejší fabriky. Než
dovedu staďáka k životu, uběhne víc než hodina. Na spaní
hledáme nějakou střechu, kde
se usušíme. Jsme mokří jak káčata. Míjíme ceduli s nápisem,
který si překládám jako turistická ubytovna. Je to ale spíš hotel
na farmě. Máme pro sebe celé
apartmá i s elektrickým radiátorem. Celý ho zaplní naše promočené boty a ponožky.
7. den
Bohatou snídani máme v ceně.
Jedeme dál směr Chorvatsko.
Před hranicemi musí Peťa doplést Mirkovi další tři špice.
Z Chorvatska se ještě na pár
kilometrů vracíme do východního výběžku Slovinska. Moc
se těšíme do termálního kempu
v Lendavě. Přijíždíme ale pozdě.
Pro neubytované je už zavřeno.
Tím pádem i všechny kiosky
v areálu. Nejteplejší bazén je
zrovna vypuštěný kvůli údržbě.
Na jídlo musíme do města. Je-

diná otevřená hospoda, kterou
jsme našli, je italská. Jídlo nic
moc, ale mají tady plno krásných starých motorek.
8. den
Ráno z teplého bazénu už stoupá pára. To je smůla. Teď už se
koupat nebudeme. Po pár kilometrech vjíždíme do Maďarska. Jedem pořád na sever až
do kempu Čunovo. Ten leží na
ostrůvku kousek pod Bratislavou. Na internetu se tváří jako
luxusní resort, ale jeho sláva už
je dávno pryč. V chatkách jsme
úplně sami. Na večeři a dobrého
točeného zlatého bažanta musíme na ukotvený parník.
9. den
Projíždíme pod Bratislavou do
Rakouska. Přejíždíme přes Moravu na Kúty a Strážnici. Na
náměstí v již vyzkoušené hospodě dáváme oběd. Odtud už
to máme domů jenom kousek.
Celkem jsme ujeli 1 950 km.
Tohle byla naše zatím poslední
cesta. Koho baví pohyblivé obrázky, může si covidové večery
zkrátit videi z našich cest. Stačí
napsat na YouTube Jawa půldeci
tour a cílovou zemi.
Na závěr děkuji našim manželkám, přítelkyním a vedení firmy
Vápenka Vitoul, že nás podporují v naší úchylce. Nemůžu
samozřejmě zapomenout na
Evu Kratochvílovou a Litovelské
noviny, které nám umožnily se
s Vámi podělit o zážitky z našich
cest.
Za Půldeci Pavel Dostál
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Klavírní kvarteto Josefa Suka

PROGRAM SE USKUTEČNÍ V PŘÍPADĚ, ŽE POMINOU VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
A SITUACE TO DOVOLÍ. DĚKUJEME ZA PŘÍZEŇ!
• 5. 1.–26. 2. MARKÉTA EVJÁKOVÁ
Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15, ST 8–17, PÁ 8–13, SO 10–13 hod.,
vstupné dobrovolné. Výstava slabozraké grafičky a ilustrátorky.
• 19. 1.–27. 4. ŠKOLA STARÝCH ČASŮ
Prostory TIC Litovel, PO–PÁ 8–17, SO 9–15 hod., vstupné dobrovolné.
Výstava prezentující školu našich babiček a dědečků převážně z dob první
republiky.
• úterý 2. 2. KOČKA V OREGÁNU
Velký sál Záložny, 19 hod., předprodej od 350 Kč, na místě +50 Kč.
Divadelní komedie s Bárou Hrzánovou, Radkem Holubem, Klárou Cibulkovou a Zdeňkem Velenem.
• úterý 23. 2. KLAVÍRNÍ KVARTETO JOSEFA SUKA
Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné 100 Kč.
Vystoupí: Radim Kresta – housle, Eva Krestová – viola, Václav Petr – violoncello, Pavel Zeman – klavír. Koncert v rámci KPH.
PŘIPRAVUJEME:
4. 3. LIJAVEC (divadlo Járy Cimrmana)
9. 3. PAVEL BOŘKOVEC QUARTET (koncert v rámci KPH)
10. 3. V SEDLE SKÚTRŮ (beseda s cestovatelem Tomášem Štěpánem)
25. 3. TITANIC (divadelní představení)
30. 3. QUASI TRIO (koncert v rámci KPH)
12. 6. HANÁCKÉ BENÁTKY (Marta Jandová, Argema, Hudba Praha, Monkey Business, Ready Kirken a další)
Změna programu vyhrazena.
Předprodej: Turistické informační centrum při MK, nám. Př. Otakara 762, Litovel tel.: 585 150 499 nebo 775 339 098, e-mail: vstupenky@mklitovel.cz
www.mklitovel.cz, www.litovel.eu, www.hanackebenatky.eu
Mediální partneři: RÁDIO ČAS, AKCEZABAVA.CZ

Kočka v oregánu
Jedna z nejúspěšnějších současných londýnských komedií
nabízí spoustu humoru i vážného citu a velké příležitosti pro
výjimečně obsazený čtyřlístek
herců. Střet jemných velkoměstských intelektuálů s venkovskou
zemitostí, dávné ambice, sny,
touhy a v neposlední řadě vzájemné předsudky. Na tak pestré
paletě témat staví tato konverzačně–situační komedie,
která pojmenovává zdaleka nejen humorné aspekty
naší současnosti a staví na
precizních dialozích.
Velkoměstští intelektuálové Emily a Oliver (Klára
Cibulková a Zdeněk Velen), topící se ve vlastní
minulosti i obsesích, se
stěhují pryč z Londýna,
aby nasáli klid „skutečných
lidí“. Velmi brzy se zde však

střetávají s maloměstskou realitou, když na zahradu přizvou
sousedský pár Dawn s Alanem
(Bára Hrzánová, Radek Holub),
kteří by místo debat o umění či
moderní levici raději diskutovali na téma pivo a fotbal.
Jak sousedské soužití dopadne
a jaké tajemství a osudy provází každou z rodin můžete vidět
v úterý 2. února.
MK

Soubor je pojmenován podle
houslisty Josefa Suka, jedné
z největších osobností houslové
generace 20. století, vnuka skladatele Josefa Suka a pravnuka
Antonína Dvořáka. Poctu nést
název po tak významném českém umělci iniciovala souboru
nejrenomovanější česká instituce v oblasti komorní hudby
– Český spolek pro komorní
hudbu s laskavým svolením
manželky Josefa Suka, paní
Marie Sukové. Klavírní kvarteto tak navazuje na bohatou
tradici českých komorních souborů, především pak slavného
Sukova tria. Soubor byl založen
houslistou Radimem Krestou
v r. 2007 původně ve složení
klavírního tria pod názvem
„Taras Piano Trio“. V tomto
obsazení dosáhl soubor řady
ocenění na mezinárodních
soutěžích.
Od druhé poloviny r. 2012 hrál
ansámbl pod názvem „Ensemble Taras“ v obsazení klavírního kvarteta. V roce 2013
dosáhl soubor vynikajícího výsledku v podobě dvou vítězství
na mezinárodních soutěžích
– v květnu 2013 na Concorso Salieri-Zinetti ve Veroně –
1. cena a v září 2013 na jedné
z nejprestižnějších tohoto oboru „ACM Premio Trio di Trieste“ – 1. cena. Klavírní kvarteto
Josefa Suka se stává též nositelem prestižní „Ceny Českého
spolku pro komorní hudbu“ za
rok 2014. Díky těmto úspěchům
získal ansámbl možnost koncertovat na mnoha významných
světových pódiích a také nato-

čit své debutové CD a DVD pro
„Limen music and arts – Milan“
s hudbou G. Faurého a J.
Brahmse a CD pro „Azzura
Music“ s hudbou G. Mahlera a J.
Brahmse. Pod názvem „Klavírní
kvarteto Josefa Suka“ vystupuje
soubor od roku 2014. V roce
2017 vyšlo souboru nejnovější
kvartetní CD s hudbou Josefa Suka a Antonína Dvořáka,
které se hned vzápětí setkalo s velmi pozitivními ohlasy
kritiků doma i v zahraničí.
Soubor pravidelně vystupuje
v Itálii, Španělsku, na Slovensku, v Rakousku, Německu, ve
Slovinsku či v Japonsku. Představil se na koncertech například v pražském Rudolfinu,
Palazo del Quirinale v Římě,
Teatro Verdi v Terstu, Trento
filarmonica, Auditorio Castellón, Salla Maffeiana ve Veroně
a jiných. Kvarteto je pravidelným hostem i mnoha festivalů. Soubor natáčel živě
do
italského,
rakouského
a českého rozhlasu. Repertoár
zahrnuje stěžejní díla od klasicismu po současnost, těžištěm jsou pak díla Johannesa
Brahmse, Antonína Dvořáka,
Josefa Suka a Bohuslava Martinů, významná díla 20. století
a díla soudobá. Kvarteto pravidelně premiéruje skladby, které
mu věnovali významní skladatelé jako Jean-Luc Darbelay,
Max E. Keller, Matteo D´Amico, Marta Jiráčková nebo Jiří
Gemrot.
Koncert
můžete
navštívit
v úterý 23. února v Koncertním
sále Městského klubu.
MK

Od ledna 2021 bude Turistické informační centrum Litovel
sběrným místem Technických služeb na výlep plakátů.
Kdo z Vás bude chtít tedy vylepit nějaký plakát,
tak jej může donést do litovelského Infocentra.
Příjem plakátů je od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin.
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Jak hodnotí žáci ZŠ Vítězná výuku v roce 2020?
V uplynulém roce 2020 jsme zažili mnoho změn ve výuce. Poprosili jsme naše žáky, aby se nad
nimi zamysleli, popsali je, zkusili
zhodnotit. Zde jsou odpovědi některých z nich.
Všechno má své výhody i nevýhody (teda COVID-19 podle
mě žádné výhody nemá), ale distanční výuka ano.
Tak na distanční výuce mám
rád to, že se můžu učit v klidu,
z pohodlí domova a nejsem tolik
ve stresu. Myslím, že to jde i poznat, když jsem minulý rok měl
na vysvědčení pár trojek a teď
mám skoro vyznamenání. Nebo
je to možná tím, že si můj mozek řekl: „Hej, PŘIJÍMAČKY“.
Ale mezi nevýhody řadím např.
to, že jsem doma dost uzavřenej
a chybí mi trochu ta společnost.
Jo, doma je nuda.
Doufám, že se to dá nějak do
formy, určitě bych rád do školy
znovu zašel.
Zatím se mějte a snad se brzy
uvidíme.
Honza Blechta
Upřímně bych řekla, že příchod
Covidu a různých opatření vlády nebylo zas tak bezvýznamné. Tato nová situace nás totiž
naučila vidět svět zase trochu
z jiného pohledu, naučila nás
vážit si blízké rodiny a přátel,
také nás naučila přizpůsobit se
daným okolnostem a přitom
dále fungovat v osobním životě.
Co se nás žáků týče, myslím, že
to nebyla jedna z nejpříjemnějších situací. Obzvláště pro nás
deváťáky, protože nám to vzalo
moc věcí a akcí, na které jsme se
opravdu těšili. Měl to být nejvíce
užitý rok. Ale zase nám to nemůže vzít ty zážitky, které jsme
za ty roky nastřádali a aspoň za
to můžeme být rádi. Na online
výuku mám názor takovýto: Je
to zase něco nového, nová zkušenost, a to se v životě hodí.
Neřekla bych, že se to dá plnohodnotně srovnávat s normální
výukou ve škole, ale taky se zase
ukáže, kdo a jak moc je pečlivý,
pozorný a naopak. Já osobně
bych se tedy mnohem radši vrátila do školy, ale tento způsob
vyučování mi nijak extra nevadí.
Doufám, že se brzy shledáme.
S pozdravem
Maruška Blechtová
Dobrý večer,
výuka v tomto stylu mě moc
nebaví. Podle mého názoru je
mnohem lepší, když jsme ve
škole. Učitel nám lépe vysvětlí

látku a více tomu porozumíme.
Navíc když se hodně lidí přihlásí
na síť, tak se to seká. V hodinách
se často řeší, že se někdo nemůže připojit, že nejdou mikrofony
a kamery, že se jim seká internet,
neslyší paní učitelku/učitele,
nevidí zadání, odpojuje se jim
internet, zrovna jim nefunguje
wi-fi a tak dále. A některé děti to
neberou zase až tak vážně. Takže
za mě je prostě lepší ten osobní
kontakt.
S pozdravem Dubská Alexandra
Jediné pozitivní, co na distanční
výuce vidím, je to, že nemusím
ráno dojíždět autobusem do
školy. Jinak to vnímám spíše negativně. Nejvíc mi chybí kontakt
se spolužáky a učiteli. Můj názor
je, že mi prezenční výuka dá daleko víc ze všech pohledů, proto
bych byl strašně rád, aby se vše
vrátilo do normálu.
Faksa Lukáš

Výuka v roce 2020 byla hodně
náročná. Více času jsme spíše
trávili distanční výukou. Což
si myslím, že zabere více času
než v obvyklé výuce. Ale má
to výhodu, že se nemusí chodit
nebo dojíždět přímo do školy.
V 9. třídách je to hodně bojové, každý se snaží více, protože
někteří žáci chtějí pokračovat
na středních školách atd. Ale
v roce 2020 je to těžší než pro
minulé 9. ročníky.
Kromě toho nebyly ve škole
Mikuláš a čerti ani ples. To je
smutné, protože se na to určitě
všichni těšili. V distanční výuce
je i Teams, pro některé žáky je
to náročné, někomu třeba nejde mikrofon a nebo i kamera,
někteří neslyší a mají problém
s komunikací přes Teams. Mám
za to, že i když měla výuka

v roce 2020 některé výhody,
tak velké množství tvoří právě
ty nevýhody. Hlavně se všichni
musí snažit a doufat, že bude
všechno jako dřív.
Helena Ferková
V roce 2020 nám výuku zkomplikovala pandemie. Tím pádem jsme přešli na distanční
výuku. Mně osobně více vyhovuje normálně chodit do školy
a celkově žít ten normální život,
na který jsme byli všichni zvyklí, protože přes počítač nedokážu pochopit některé věci, které
nám učitelé vysvětlují, ale na
druhou stranu bych jim chtěl
poděkovat za trpělivost a snahu
nás co nejlépe připravit nejen
na střední školy, ale i do života.
Václav Najer
Rok 2020 začal jako každý jiný,
určitě by nikdo nečekal, co se
bude dít za 2–3 měsíce. Co pro-

pukne v Číně a hlavně, že to
bude brzy řešit celý svět a také
celá naše Česká republika. Od
začátku března se u nás začaly
objevovat první příznaky nákazy koronavirem. Naší oblasti Litovelska se to dotklo hned
razantně, protože nás uzavřeli
a odpojili od okolního světa.
Od 11. března 2020 se uzavíraly
obchody, restaurace, sportovní
centra, společenské akce a pro
mě to nejdůležitější – škola.
Když jsem zjistil, že se všichni žáci a studenti budeme učit
z domova dálkově pomocí internetu, nechtělo se mi tomu
ani uvěřit. Nedokázal jsem si
představit, jak to může fungovat. Myslel jsem i na ty, kteří
nemají přístup k internetu a nemají k dispozici mobil a počítač
tak jako já. Pro všechny, a tím

myslím žáky, studenty, učitele,
rodiče, to bylo a bohužel stále je
velmi náročné. Z mého pohledu
je to konkrétně náročné z toho
důvodu, že mě čekají přijímací zkoušky a vůbec si neumím
představit, jak to bude probíhat
a jak to i zvládnu. K dálkovému
studiu, musím říct, přistupuji zodpovědně, úkoly si plním
včas, učivu rozumím, ale přesto mi to stále dává jakýsi pocit
nejistoty, že nejsem na přijímací
zkoušky úplně připraven. Prostě
probrání učiva přímo ve škole
by bylo mnohem lepší a přínosnější.
Věřím tomu, že když je k dispozici vakcína, bude se situace
zlepšovat a doufám, že se co nejdříve všichni vrátíme k normálnímu životu.
Jiří Nepustil
V březnu jsme přešli na distanční výuku. Moc mi to nevyhovovalo, v tu chvíli bych byla radši
ve škole, ale byla jsem ráda, že
nemusím brzo ráno vstávat.
Po prázdninách jsme šli do
školy, ale v říjnu jsme byli zase
doma a na distanční výuce. Do
školy jsme šli 1. 12. a psali jsme
různé testy z různých předmětů, bylo toho moc, ale dalo se
to zvládnout. Pak začaly vánoční prázdniny a po Novém roce
jsme opět skončili na distanční
výuce. Nevyhovuje mi to, radši bych byla ve škole, pletu si
všechno dohromady, ale zvládám to.
Eliška Peikerová
Výuka v roce 2020 byla pro
všechny těžká, nejen pro žáky,
ale i pro učitele a rodiče. Všichni jsme museli oprášit své znalosti z práce na počítači. Díky
této izolaci jsem se naučil být
zodpovědnější, spoléhat sám na
sebe.
Na druhou stranu mi ale chyběl a stále chybí úplně normální lidský kontakt se spolužáky
a kamarády. Vidět se, jít ven,
probrat důležité věci.
Výuka na dálku podle mého
úsudku nenahradí stoprocentně
výuku ve škole. Když chodím
do školy, od učitelů pochytím
více vědomostí než na dálku,
protože všechno opakujeme
a můžu se kdykoliv obrátit na
učitele, když něčemu nerozumím. Takže výuka v roce 2020
měla svoje plusy i minusy.
Doufám, že se ve škole brzy sejdeme a společně se rozloučíme
se všemi učiteli, kteří nás měli
po celých 9 let.
Filip Zima
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Srdcař, pracant, férový chlap s nepřehlédnutelnou postavou a hlavně
kamarád, tak vzpomínají na předčasně zesnulého Davida Číhala
přátelé z házenkářského hnutí
Závěr už tak dost mizerného
roku 2020 přinesl smutnou zprávu o úmrtí pana Ing. Davida Číhala, který odešel v pouhých 48
letech. Odešel především milující
manžel, otec a nastávající dědeček. Ale také muž mnoha profesí,
za kterým je vidět kus práce – namátkou hasič, učitel autoškoly,
autobusák a předseda házenkářů
Tatranu Litovel. Málokdo z Litovle a okolí jej neznal.
Oslovili jsme několik jeho přátel
z házenkářských kruhů, aby na
něj zavzpomínali. Házená totiž
byla pro něj jednou z celoživotních vášní, do které možná
i přes občasnou nelibost, zapojoval celou rodinu.
„Jako trenér mládeže jsem Davida postupně měl od žactva až po
dorost. Již tehdy díky své postavě
vynikal fyzickou sílou nad svými
spoluhráči, což ho předurčovalo
do role pivota,“ vzpomíná Karel
Zmund.
Tuto dobu přibližuje také jeho
mládežnický spoluhráč a dnes
komentátor prvoligových utkání
v házené Pavel Horváth: „Společných okamžiků bylo opravdu
hodně. Vybavila se mi jistá řevnivost, která tehdy mezi námi kluky
panovala. Tedy mezi borci z ‚Jungmanky‘ a ‚Opletalky‘, škol dělící od
sebe jeden rybník. I když jsme byli
v jednom týmu, často se na tréninku utvořili skupinky podle škol
a různá cvičení a hry pak měly ten
správný náboj a byly velmi soutěživé. A právě při těchto bitvách jsem
nerad proti Davidovi nastupoval,
protože jsem s ním většinou pro-

hrál. Když ale všechny ty soutěže
skončily, David se vždy dokázal
chovat kamarádsky bez lákavé
arogance a výsměchu poraženým.
Tímto chováním si hned od začátku získal můj respekt, který zůstal
zachován i v době, kdy už jsme společně po hřišti dávno neběhali.“
Ještě při vysokoškolských studiích v Žilině se však David oženil,
s ženou Lenkou vychovával děti
Veroniku a Davida, do toho začal
podnikat a házená tak pochopitelně šla částečně stranou.
Ale ne úplně, pořád ho ta atmosféra a vůně štěpařského vosku
přitahovala (pozn. red. dříve se
tímto voskem mazaly ruce, aby se
hráčům lépe chytaly míče). Když
po zranění kolene už nemohl naplno hrát, začal jako rozhodčí.
„S Davidem jsem se setkal poprvé jako trenér mládeže v Uničově,
když působil jako rozhodčí. Už od
tohoto okamžiku ve mně vždy budil
respekt, ale zároveň byl přátelský
a ve velké pohodě,“ vzpomíná Květoslav Kuba, který roky působil
jako trenér také u mužů v Litovli
a dnes v Zoře Olomouc. „Právě
po mém příchodu do Litovle se
náš vztah ještě víc utužil. Kdykoliv
jsem mohl za ním zajít, vždy mi
byl nápomocen vyřešit jakýkoliv
problém,“ dodává trenér Kuba.
„David mě jako brácha starší
o 14 let často brával s sebou nejen na házenou, a byl tak pro mě
pochopitelně velkým vzorem,“
vybavuje si Jirka Číhal, a také
hráč „zlaté“ generace litovelských házenkářů po přelomu tisíciletí. „K házené mě tak pochopitelně přivedl právě on, a často

mě vodil na tréninky,“
pokračuje. „Vzhledem
k tomu, že byl o tolik
starší, řada lidí si dokonce myslela, že je
to můj táta a ne bratr,“
vzpomíná s úsměvem.
„Vybavuji si, jak mě
jako malého kluka vzal
do mužské šatny v poločase, ta atmosféra mně
učarovala… Nebo jak
mi na 1. máje na stadionu u Sokolovny
vzplál u hlavy balónek
a opálil obočí a vlasy,
protože někdo mi típnul o balónek cigaretu.
To byl doma průšvih.
Házenkáři mi pak nějakou dobu říkali malý Palach.
Bylo toho hodně...“
Málo se také ví, že v Haňovicích založil dívčí házenkářský
klub a věnoval se sportovní výchově nejen své dcery, ale také
dalších dětí. „Když jsem začínal
s trénováním, hodně jsme se potkávali proti sobě v roli trenérů,
když založil družstvo v Haňovicích,“ vzpomíná na tuto éru Petr
Němec, který leta trénuje děti
v Olomouci a Horce nad Moravou. Ten projekt bohužel dlouho
nevydržel. To je jen další ukázka
toho, jak do své vášně zapojoval
celou rodinu, která pro něj byla
vždy všechno. „Na rodinných
sešlostech házená sice nebyla
hlavní téma hovorů, ale vždycky na ni přišla řada. Vždyť jsme
v tom nějakým způsobem žili skoro
všichni – David, jeho děti, já, bratr Martin s ženou Simonou, pak
i synovec Matěj,“ přibližuje tento
aspekt znovu bratr Jirka.
Jeho nadšení dokresluje i historka Davida Barabáše, současného
kapitána družstva mužů. „Kdysi
jsem jako mladík hrál za B tým
Litovle v mé rodné Senici. David
se přijel jen podívat, ale když viděl, že je nás tak málo, neváhal
a bez tréninku a v podstatě jako
veterán se zapojil do hry. Základní sada dresů rozhodně neobsahovala Davidovu velikost, ale
my jsme na něj ten dres prostě
nasoukali všemi silami.“
Postupem času, když dorostl
jeho syn, David začal trénovat
mládež znovu v Tatranu, dělal
rozhodčího, občas si zahrál za
veterány nebo na turnajích generací. A nově vstoupil také do

vedení oddílu a svou firmou
začal zajišťovat i autobusovou
dopravu. „David často sám řídil
a ty autobusy pochopitelně nebyly
nové. Na cestách se tak toho zažila spousta. Nezapomenutelný
je výjezd do Plzně. U Humpolce
odešla spojka, ale David si s tím
poradil a dojel tam i celou cestu
zpátky, řadil prostě přes zuby.
Nebo jak jsme několikrát vyměňovali kolo, nebo se jednu dobu
pravidelně kouřívalo z motoru
kvůli uklepaným vstřikovacím
hadičkám. Legendární je taky
večeře v ostřetínském motorestu.
Tak dlouho si nemohl vybrat,
jestli svíčkovou nebo guláš, až si
dal oboje, završil to sladkou palačinkou a jeli jsme,“ vzpomíná
s úsměvem dřívější hráč a kolega
z vedení oddílu Radovan Šimek.
„Ve svých 40 letech mě v roce
2012 vystřídal v čele oddílu,
a já jsem přešel víc do pozice
sportovního manažera,“ vzpomíná na Davida znovu Karel
Zmund. „Víte, David nikdy nepotřeboval být u všeho, když viděl, že má kolem sebe schopné
kolegy. Dnes si myslím, že to byla
jeho strategie,“ přibližuje jeho
způsob vedení oddílu Radovan
Šimek.
Pravdou je, že za jeho éry oddíl
dosáhl řady úspěchů. „Pod jeho
vedením jsme dokázali mít družstva ve všech věkových kategoriích od miniházené po muže, klub
stabilizovat personálně i organizačně a dosáhnout mimořádných úspěchů na město velikosti
Litovle,“ přibližuje nejen čtyřleté
působení klubu v Extralize ČSH
opět Karel Zmund.
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„Velice rád vzpomínám na dobu
v roce 2009, kdy jsem se ne
v úplně dobrém rozešel s prvním
týmem žen v Olomouci a Litovel
byla ta, která mi podala ruku,
David byl u toho,“ vzpomíná
trenér Lubomír Krejčíř. „Sice
jsme největší úspěchy spolu zažili
později v extralize, ale paradoxně nejraději vzpomínám právě
na svůj příchod do Litovle, kdy
tým bojoval o záchranu v první
lize. Spolu jsme vytvářeli strategii, jak družstvo v soutěži udržet, což se nám podařilo,“ ohlíží
se Krejčíř. „Byli jsme kamarádi,
protože jsme měli podobné osobní vlastnosti. David prostě uměl
vybouchnout a praštit do stolu. Já
mám rád, když se věci řeší jasně
a přímo a David takový rozhodně byl. Proto mi s ním spolupráce
velice vyhovovala,“ vypráví dále
Krejčíř, jak si velmi dobře sedli
po lidské stránce.
Podobně vzpomíná i další věhlasný trenér Jaroslav Hudeček.
„Jednání o mém příchodu do Litovle vedl David s dalšími kolegy
z výboru. Když se ohlédnu zpět,
jsem nesmírně rád, že jsme jednání dotáhli do konce a já mohl
v Litovli, sice krátce, ale u extraligového týmu přesto působit. Vynikající a férový přístup Davida
i ostatních členů výboru, stejně
tak hráčů a jednoznačně i diváků, mne v dalším životě i trenérské práci velice obohatil.“
Další příklad Davidova férového jednání přidává opět David
Barabáš: „Když jsem měl možnost opět jako mladík hostovat
z Litovle do extraligového Brna,
David k nám tehdy přijel domů
a se mnou a mým otcem jsme to
všechno korektně probrali. Žádné
tajnosti, žádné intriky.“
Ze vzpomínek jeho přátel se rýsuje jasná věc. Bude jim všem
chybět nejen po stránce lidské,
ale i pracovní.

„Těžko se mi vzpomíná na dlouholetého spoluhráče a kamaráda
s vědomím, že odešel ve věku, kdy
se prostě ještě odcházet nemá,“
posteskl si Pavel Horváth.
„Skutečně rád na působení v Litovli vzpomínám a dík za to patří z velké míry právě Davidovi,“
doplnil Jaroslav Hudeček.
„Budu ho mít v paměti jako
pracanta, který si toho někdy
nakládal až příliš, ale jen proto,
že chtěl všem vyhovět,“ přidává
Květoslav Kuba.
„David byl srdcař, který se nebál
ukrojit si obrovský krajíc z hlediska práce. Odchází mi nejen můj
předseda a člověk, který ovlivnil
zásadně moji kariéru, ale i přítel a člověk, se kterým jsem se
rád potkával,“ říká zase Lubomír Krejčíř a na závěr dodává:
„David odchází v situaci, kdy je
Tatran Litovel na prvním místě v první lize a pořád přemýšlí
o návratu do extraligy, to byl
vždy jeho cíl.“
„Nejen litovelští házenkáři ztrácí
obětavého člověka a funkcionáře. Věřím, že řada našich členů
si z něj vezme příklad a budou
pokračovat v jeho stopách,“ zmiňuje zase Davidův odkaz Karel
Zmund.
„David fakt uměl hodně věcí
a dělal toho hodně. Někdy byl
sice ‚rapl‘, pro něco se nadchl
nebo prostě bouchl do stolu
a rozhodl. Někdy to bylo dobře,
někdy méně, ale právě tak posouval věci kupředu. V tom si
myslím, že jsme ho úplně za jeho
života nedocenili, možná jsme za
ním měli víc přijít a poplácat po
ramenou. Tak snad mu to vynahradíme po jeho odchodu, moc si
to přeju,“ uzavírá povídání nejen za házenkáře, ale hlavně za
rodinu bratr Jirka.
Čest jeho památce a upřímnou
soustrast rodině.
rš

Házenkářská kronika je online
Všem příznivcům litovelských házenkářů všech generací
přinášíme možnost prohlédnout si bohatou kroniku oddílu
házené Tatranu Litovel z pohodlí svého domova a kdykoliv.
Toto monumentální dílo kronikáře Milana Beni, zachycující historii házené v Litovli od roku 1956, je totiž nyní
digitalizované online na adrese

https://hazena.tatranlitovel.cz/kronika.php
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Kolektiv Domu dětí a mládeže Litovel zve
všechny své příznivce na webové stránky
www.ddmlitovel.cz, kde nově naleznete
sekci videogalerie. Zhlédnout zde
můžete naučná přírodovědná videa
z naší Minizoo, taneční sestavy
a rozcvičky, náměty a nápady
na tvoření, inspiraci na vaření, kuchtění
a mnoho dalšího.

Těšíme se na Vaši přízeň.
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Jak vzniká výstava aneb od myšlenky k realizaci...
Každá muzejní výstava je jiná. Podle způsobu, jak v litovelském muzeu vznikají, je můžeme rozdělit na vlastní (autorské), převzaté (mnohdy i putovní), v řadě případů jde
o kombinaci obou předchozích variant.
Je tomu tak i u výstavy „Přírodní vlákna –
konopí, kopřiva, len“, kdy jsme využili nejen
vlastních muzejních sbírek, ale především
zápůjček a zkušeností odborníků, specialistů z jiných muzeí.
1) rozpracování námětu a volba názvu výstavy,
jejíž myšlenka vznikla i o řadu let dříve (foto 1)
2) shromáždění informačních i hmotných
zdrojů (sbírkových předmětů mimo Muzeum
Litovel), e-mailová a telefonická komunikace,
smluvní zajištění výpůjček (Bouzov, Vsetín,

Příbor, Pňovice) + finanční náročnost výstavy
(foto 2)
3) konzultace k danému tématu se specialisty
a odborníky – návštěva Centra tradičních technologií v Příboře (foto 3a) včetně praktických
zkušeností – práce na kolovrátku (foto 3b)
4) libreto a scénář výstavy – podoba výstavy,
v našem případě má poznámkový a konzultační charakter přímo ve výstavním prostoru (foto
4a a foto 4b)
5) příprava grafických podkladů (texty,
obrázky, bannery) a předmětů na výstavu
(přinesení a vybalení), jejich čištění, oprava
a restaurování (jen u vlastních předmětů, do
zapůjčených zasahovat nemůžeme) (foto 5)
6) terénní příprava aranžérského materiálu potřebného k doplnění realizace výstavy (foto 6)

7) příprava prostoru a výstavního mobiliáře
včetně nasvícení exponátů (foto 7)
8) vlastní instalace výstavy – připevnění informativních bannerů (foto 8a)
- instalace textilu do velké výstavní vitríny
(foto 8b)
- instalace předmětů do malé pultové vitríny
(foto 8c)
- kompletování předmětů pro výstavu (foto 8d)
9) doplňující informace k výstavě, popisky, výroba stylových písmen (název výstavy) (foto 9)
10) posouzení výstavy odborníky a konzultanty na dané téma (foto 10)
11) informace o výstavě (webové stránky,
Facebook…) + propagace výstavy (plakáty,
pozvánky, články v tisku…) (foto 11a a 11b)
Litovelští muzejníci
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Muzejní společnost Litovelska
a Muzeum Litovel informují

11a

11b

Vážení členové a příznivci našeho spolku,
děkujeme za Vaši podporu
v roce 2020. Všem přejeme
v roce 2021 hlavně zdraví, a aby
Vaše myšlení bylo jen pozitivní. Každoročně se na přelomu
ledna a února konala v litovelském muzeu členská schůze.
S ohledem na těžkou dobu, kterou všichni společně prožíváme,
přichází letos změna. Budeme
sledovat vládní opatření a jakmile to půjde, svoláme ji. Předpokládáme, že nejpozději během března 2021. Těžko se dnes
něco plánuje na konkrétní termín, když je pořád hlavní téma
Covid-19, testování a očkování.
Věřme, že časy společného setkávání, nejen v litovelském muzeu, už zase brzy přijdou.
Za Výbor MSL RoN

Nová výstava „Přírodní vlákna
– konopí, kopřiva a len“ čeká na
své první návštěvníky
Výstavy v litovelském muzeu
plánujeme většinou minimálně s ročním předstihem, aby
byl čas téma uchopit. Připravený plakát sděluje, že od středy
20. ledna do neděle 30. května
2021 má být otevřena tato výstava, ke které muzejníci předběžně zajistili zajímavý doprovodný program. Kdy se tak stane,
v době uzávěrky novin nevíme.
Sledujte prosím web muzea
– www.muzeumlitovel.cz, případně Facebook litovelského
muzea, kde budou aktuální informace. Pro bližší představu
o tom, jak vzniká taková výstava
v muzeu, jsme zdokumentovali
naši práci fotoreportáží.
Litovelští muzejníci

Plánované doprovodné programy k výstavě Přírodní vlákna
konopí – přednáška o pěstování a zpracování konopí, jeho použití
(konopné produkty)
kopřiva – přednáška (workshop), Centrum tradičních technologií Příbor
len – zpracování lnu, předení vlákna, tkaní plátna,
vystoupení Folklorního souboru Kořeňák
provaznictví – výroba provazů, Historický spolek Kirri
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POCHOUTKOVÝ ROK 2021
s Českým rozhlasem

Každou neděli 10.00–11.00 | 21.00–22.00 hodin

Pošlete nám své tradiční
domácí recepty a vyhrajte
nové vybavení do kuchyně
v hodnotě 100 000 Kč.
www.pochoutkovyrok.cz

střední Morava
106.8 FM | R-OL
Jaroslav Sapík

Naďa Konvalinková

DĚTI A MLÁDEŽ / 19

DDM Litovel zve na zajímavé akce
Dům dětí a mládeže Litovel pořádá

8. litovelské
terarijní setkání
Kdy a kde

Cena

sobota 20. února, 9 - 13 hodin,
budova DDM, Komenského ul.
50 Kč za osobu

Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 18. února!
Přijďte si vyměnit zkušenosti s dalšími teraristy
a prožít příjemné dopoledne se zvířátky!

Akce proběhne, pokud to umožní aktuální
nařízení Vlády ČR!

Ještě nevíš, co budeš dělat o prázdninách? Tak se přidej k nám...
Pondělí - den v keramické dílně. S sebou - oblečení, které se může zašpinit, flašku na pití a dobrou
náladu. Oběd si uvaříme i pitný režim bude a svačinkou si den osladíme. Sraz v 8 hod. v DDM, Staroměstské
nám., děti si vyzvednout v 16 hod. Výrobky budou pak k vyzvednutí v DDM po předchozí domluvě s paní
Čekelovou. Kapacita 10 dětí. Cena 250 Kč, VS: 3211.
Bližší info na tel. 775 550 963, e-mail: j.cekelova@ddmlitovel.cz
Jana Čekelová
Úterý - den plný tvoření (3D pera, přání), hraní her, půjdeme ven a také oběd si uvaříme, pitný režim
bude a svačinkou si den osladíme. Sraz v 8 hod. v DDM, Komenského ul., děti si vyzvednout v 16 hod.
S sebou - flašku na pití a dopolední svačinku. Kapacita 10 dětí. Cena 170 Kč, VS: 3212.
Bližší info na tel. 720 995 102, e-mail: pospisilova@ddmlitovel.cz
Monika Pospíšilová
Středa - den v Litovelské kavárně - workshop - výroba čokoládových lízátek, poté si v kuchyňce DDM
Litovel uvaříme oběd, vyrobíme si něco na památku a půjdeme ven. Sraz v 8 hod. v DDM, Komenského ul., děti
si vyzvednout v 16 hod. S sebou - pití a svačinku. Kapacita 10 dětí. Cena 150 Kč, VS: 3213.
Bližší info na tel. 739 655 803, e-mail: sara.grunova@ddmlitovel.cz
Šárka Grunová
Čtvrtek - den plný výtvarného tvoření. Vyzkoušíme si spoustu zajímavých výtvarných metod
se zaměřením na jaro. Oběd - ten si uvaříme a sníme :-). Sraz v 8 hod. v DDM, Komenského ul.,
děti si vyzvednout v 16 hod. S sebou - pití a svačinku. Kapacita 10 dětí. Cena: 200 Kč, VS: 3214.
Bližší info na tel. 775 550 962, e-mail: r.sedlarova@ddmlitovel.cz
Radka Sedlářová
Pátek - den v Litovelské kavárně, kde si vyzkoušíme pečení chleba, budeme hledat kešky v Litovli
a zahrajeme hry. Oběd, ten si uvaříme a sníme :-). Sraz v 8 hod. v DDM, Komenského ul., děti si vyzvednout
v 16 hod. S sebou - pití a svačinku. Kapacita 10 dětí. Cena 160 Kč, VS: 3215.
Bližší info na tel. 770 181 054, e-mail: mariankova@ddmlitovel.cz
Eva Mariánková

Přihlášky (najdete je na stránkách www.ddmlitovel.cz – ke stažení –
přihláška na akci) odevzdat nejpozději do 5. 2. 2021, a to osobně v DDM,
Komenského ul. nebo na e-mail pedagoga dané akce. Platby je možné
zasílat na účet 19-1172770217/0100, VS je uveden u každého dne zvlášť.
Můžete také platit osobně v DDM, Komenského ul. – po a st do 15 hod.,
út, čt a pá do 14 hod.

Bližší informace na tel. č. 775 550 964, 725 823 618
nebo na e-mailu: p.sova@ddmlitovel.cz.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
NA TÉMA

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Vytvoř originální výrobek, obrázek a nebo
zapoj svou fantazii a zkus třeba tvořit ze
sněhu.
Výtvory zasílej na e-mail:
r.sedlarova@ddmlitovel.cz
Každý, kdo se zúčastní, dostane odměnu,
kterou si vyzvedne v DDM Litovel.
Soutěž probíhá od 15. 1. do 15. 2. 2021.

Nechce se Vám přes týden vařit? Žádný problém!
Restaurace v Litovli nabízí možnost objednání
a vyzvednutí jídel v jejich okénkách
nebo i rozvoz domů.

Restaurace Záložna
Restauraci najdete na náměstí Př. Otakara.
Nabízí většinou čtyři hlavní jídla.
Menu s polévkou stojí od 119 Kč. Možnost menu boxů.
Vaří od pondělí do pátku.
Výdejní okénko: 11–14 hodin
Telefonní číslo: 730 172 839
Rozvoz: ano (od čtyř jídel po Litovli a míst. částech)

Restaurace U Marka
Restauraci najdete na ul. Kostelní. Nabízí dvě hlavní jídla.
Cena menu s polévkou je od 108 Kč.
Vaří od pondělí do pátku (so–ne senioři).
Objednávky nejlépe den předem, jinak do 10 hodin.
Výdejní okénko: 11–14 hodin
Telefonní číslo: 776 737 337
Rozvoz: ne

Bufet U Tadeáše
Bufet najdete v ulici Poděbradově. Nabízí tři hlavní jídla.
I s polévkou je cena jídla 100 Kč. Možnost menu boxů.
Vaří od pondělí do pátku.
Výdejní okénko: 11–13 hodin
Telefonní číslo: 722 019 508
Rozvoz: ano, dle domluvy

Penzion s restaurací „U Mlýna“
Restauraci najdete na ul. Mlýnské.
Nabízí tři hlavní jídla. Cena menu je od 95 Kč.
Vaří od pondělí do pátku.
Výdejní okénko: 11–14 hodin
Telefonní číslo: 603 910 775
Rozvoz: ne

Restaurace Za Školou
Restauraci najdete na ul. Gemerské.
Nabízí dvě polévky a tři hlavní jídla.
Menu s polévkou stojí od 102 Kč. Možnost menu boxů.
Vaří od pondělí do pátku.
Možnost jídlo objednat online nebo telefonicky.
Výdejní okénko:11–14 hodin
Telefonní číslo: 777 472 934, 727 902 516
Rozvoz: ano, dle domluvy

Restaurace U Tří Zlatých Trojek
Restauraci najdete v místní části Tři Dvory
(směrem od Litovle po levé straně vedle hlavní cesty).
Nabízí dvě nebo tři hlavní jídla. Cena menu od 110 Kč.
Vaří celý týden. Možnost menu boxů.
Výdejní okénko: 11–14 hod. (po–pá),
11.30–15 hod.(so–ne)
Telefonní číslo: 721 715 596
Rozvoz: ne

Školní jídelna
Jídelnu najdete na ul. Studentů. Nabízí většinou dvě hlavní
jídla. Vaří od pondělí do pátku. Objednávka jídla den
předem do 10.30 hod.
Výdejní okénko: 11–12 hodin
Telefonní číslo: 604 667 628, 585 341 484
Rozvoz: ne

Magnit Kebab
Turecká restaurace v blízkosti nám. Př. Otakara
na ul. 1. máje. Široká nabídka kebabu, vegetariánských
jídel či salátů. Vaří celý týden.
Výdejní okénko: 11–21 hod. (po–pá), 12–21 hod. (so–ne)
Rozvoz: ne

Phở việt LITOVEL
Restauraci najdete na Olomoucké ulici. Nabízí thajskou či
japonskou kuchyni, sushi, saláty ad.
Cena jídla od 119 Kč. Vaří od pondělí do soboty.
Výdejní okénko: 10–20 hodin
Telefonní číslo: 774 150 900

