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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
opět po čtyřech měsících bych
rád stručně shrnul události a informace z našeho města. Kolem
nás je za poslední měsíce spousta
negativních zpráv, je třeba ale žít
přítomným časem s ohledem na
budoucnost a těmto negativním
zprávám příliš nepodlehnout.
Proto na tomto místě nechci psát
zprávy, které se týkají toho, co
je špatně, co se nedaří tak, jak
bychom si přáli... Chci zde psát
o věcech, které se podařily, jsou
hotové a nám všem budou sloužit.
Od mého posledního slova,
které jsem měl v červnových
novinách, došlo k posunům
v investičních akcích i dalším
zajímavým událostem.
Naše město obdrželo mnohá
ocenění: 3. místo ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys 2020, Pavlínský most získal cenu Olomouckého kraje
v soutěži Stavba roku a dále jsme
dostali ocenění Odpadový Oskar.
Jako jediní jsme totiž splnili kvótu směsného odpadu na osobu
pod 150 kg v porovnání s městy
nad 5 tisíc obyvatel v celém Olomouckém kraji. Toto ocenění má
souvislost s tím, jak dobře třídíte
odpad! Více o tomto ocenění informujeme na str. 11.
Město se objevilo v mnoha médiích – vesměs s kladnými zprávami od České televize, rozhlasu
až po billboardy Českých drah
ve velkých městech ČR s pozvánkou k nám do Litovle. Jsme
rovněž jednou z 312 obcí, které
v Česku využily voucher
WiFi4EU a prokázaly tak velkou
oddanost nedávno schválené
strategii digitální transformace země (pod názvem Digitální Česko). Těmito slovy začíná
i článek na oficiálních webových
stránkách Evropské komise.
WiFi zdarma máme tedy nově
v centrech veřejného života.
Dobré jméno našemu městu dělají i naši sportovci jak z řad dětí, tak
i dospělých. Na posledním Zastupitelstvu města Litovel jsme
zvláště ocenili čtveřici úspěš-

ných mladých sportovců, kteří
v letošním roce dokázali zvítězit
v národních a světových soutěžích a pomohli velkou měrou
k další propagaci našeho města. Jsou to kanoisté Barbora Dimovová, František Salaj a Petr
Šmakal, za sportovní rybolov Jan
Bombera. Děkuji ale i všem trenérům a dalším tahounům, kteří
vedou naše sportovní oddíly či
volnočasové kroužky za to, že to
přes nucenou koronavirovou přestávku nevzdali! Velké díky patří
i Vám, rodičům, kteří pomáháte
svým přístupem motivovat děti
do pohybu a na chvíli je tak dostat
z virtuálního světa!!!
V létě byly v historickém jádru
města, v parcích a u významných
kulturních a historických míst
instalovány nové naučné tabule.
V souvislosti s živelnou pohromou na jižní Moravě se naši
zastupitelé a starostové obcí Mikroregionu Litovelsko zachovali
solidárně a odhlasovali celkem
1 mil. Kč na pomoc obcím postižených tornádem. Podobnou
situaci zažilo i naše město (tornádo či uzavření v minulém roce),
takže víme, jak je pomoc a solidarita druhých potřebná.
V investičních akcích došlo
k dokončení cyklostezky na Tři
Dvory, kde se čeká jen na formality skrze kolaudaci (polovina listopadu). Je dokončena
revitalizace sídliště na ul. Gemerské. Věřím, že po více jak 50
letech se líbí nový kabát, i když
ne všichni změnu přijali. Proběhla oprava části ulice Jungmannova-Čihadlo a rekonstrukce komunikace Litovel-Rybníček, komunikace od ul. Sadové
po ul. Kosmonautů, chodník
v parku Míru, rekonstrukce zázemí litovelské Sokolovny. Vybudoval se nový sběrný dvůr včetně
místa na RE-USE v místní části
Nasobůrky (více se dozvíte na
str. 4 a 5). Stále je v realizaci nové
Muzeum harmonik na Záložně
a zázemí pro sportovce v tenisovém areálu Komárov. Je naplánovaná výměna oken na Malém sále

na Záložně. Na Gymnáziu Jana
Opletala se dokončila rekonstrukce čtyř učeben a kabinetu a na
Střední odborné škole Litovel se
opravila podlaha cukrářské dílny.
Na jmenované rekonstrukce město výrazně finančně přispělo.
Na litovelském koupališti byl
opraven kamenný koberec, pořízena vstupní filtrace. Zpracovává se projektová studie na nové
brouzdaliště pro nejmenší. Co se
týče ozelenění města, tak Odbor
životního prostředí plánuje novou
výsadbu v ul. Žerotínova, která
bude lemovat novou cyklostezku
na Tři Dvory. Připravuje se revize hřbitovní zeleně, která bude
rozdělena na několik etap. Totéž
platí u veřejné zeleně na sídlišti Vítězná. V rámci revitalizace
sídliště Gemerská se plánuje
také nová výsadba. Měla by se
realizovat dosadba dvou alejí
v krajině – mezi Chudobínem
a Sobáčovem a mezi Rozvadovicemi a Šargounem.

Město letos úspěšně rozdalo zdarma mezi občany téměř 500 ks
kompostérů. Pár kusů je pořád
ještě k mání.
Opravě úseku na ul. Dukelské je
věnovaný samostatný článek na
vedlejší straně. Děkuji Vám za toleranci, ale vyhráno ještě není, jelikož se příští rok bude pokračovat.
I na základě velkého tlaku na Litovelskou cukrovarnu začal cukrovar stavbu čističky odpadních
vod, která by měla do budoucna
výrazně snížit zápach.
Chtěli jsme začít stavět novou
sportovní halu, ale velice slibně
rozjeté řízení bylo ze strany Národní sportovní agentury ukončeno. Nevhodili jsme ale flintu
do žita a podali jsme novou žádost na nově vypsanou dotační
výzvu. Věřím, že to už konečně
dobře dopadne! Bez dotací město samo halu postavit nedokáže
(ekonomická náročnost stavby).
Připravuje se revitalizace dobývacího prostoru u Haňovic, kde je
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obrovská černá skládka. Rovněž
nové autobusové nádraží se mělo
na podzim tohoto roku rekonstruovat. Dle poslední informace
od ČSAD Ostrava je tato stavba
nakonec plánovaná na léto 2022.
Má obsahovat i nové zázemí včetně infocentra, malé čekárny a WC.
Velkou pozornost věnuje vedení města našim místním částem.
Již řadu let se využívá tzv. participační rozpočet, kdy občané
prostřednictvím svých osadních výborů kladou na město
náměty a potřeby dané místní
části. Dle finančních prostředků
a možností se pak realizují.
V místní části Myslechovice byla
na návsi provedena oprava části
dešťové kanalizace a stále probíhá
další úprava návsi. Je objednána
studie veřejných prostranství.
V místní části Chudobín bylo provedeno dláždění pod stanovištěm
kontejnerů za školou. Je naplánováno pořízení stolu na tenis.
V místní části Rozvadovice proběhla modernizace veřejného
osvětlení, je hotová projekční
příprava na parkovací místa u řadových domů, proběhla úprava
vstupní brány na hřiště, dláždění
zpevněných ploch a chodníků. Je

objednána dlážděná plocha pod
nástěnku, nové nástěnky, set laviček a stolu k rybníku a další lavičky a odpadkové koše na náves.
V místní části Březové byla realizována lanová dráha pro děti
na hřiště, byly osazeny koše na
basketball na hřiště, oprava božích muk, opláštění unimobuňky
u tenisu. Je objednána likvidace
starých branek ze hřiště. Letos by
měl být hotov prováděcí projekt
rekonstrukce kulturního domu.
Probíhá rekonstrukce veřejného
osvětlení a městského rozhlasu.
V místní části Víska je v realizaci vybudování dlažby v prostoru
vstupu do kulturního domu.
V místní části Chořelice se realizuje výletiště s altánem za
lávkou přes Moravu a zpevněná
plocha pod altán, bude postavena workoutová sestava na hřišti
u bytovky. Je objednána studie
veřejných prostranství.
V místní části Tři Dvory byl
opraven pomník obětem II. světové války u hasičské zbrojnice,
oprava kamenného kříže před
hasičskou zbrojnicí a oprava božích muk (směrem k železničnímu přejezdu). Opravuje se zateplení a nová fasáda restaurace,

která je majetkem města.
V místní části Nasobůrky proběhla
revitalizace prostoru před školou
a instalace nových herních prvků.
Byla provedena oprava plakátnice.
V kulturním domě je naplánována výměna oken a zateplení fasády. Proběhlo odstranění starých
nástěnek a do konce roku zde budou nástěnky nové.
V místní části Unčovice byla dokončena rekonstrukce altánu
(podbití, střecha, sokl), byla opravena fasáda Sokolovny. Je v plánu
výmalba vnitřních prostor Sokolovny. Na kapli byla opravena střecha, fasáda a sluneční hodiny.
V místní části Savín bude realizována opěrná zídka u kaple, oprava
schodiště a oprava fasády v kulturním domě.
V místní části Nová Ves bylo pořízeno dřevěné posezení okolo
dvou lip. Je objednán mobiliář
do areálu zatopeného lomu. Vánoční čas zpříjemní nový vyřezávaný betlém či osvětlení. Plánovaná je úprava zeleně okolo pomníku
I. a II. světové války.
Pro Savín i Novou Ves máme již
kompletně připravené stavební povolení na novou kanalizaci
a v Savíně navíc ještě vodovod.

Město již v tomto všem má více
jak 2,2 mil. Kč a cena, která ještě
není vysoutěžena, se dle rozpočtu
pohybuje kolem 230 mil. Kč. Bez
výrazné dotace nemá město šanci
samo tuto velkou akci realizovat.
Uvidíme, jaké budou dotační výzvy na podzim tohoto roku.
K investičním akcím si neodpustím malou osobní poznámku, ale
někdy je to opravdu „boj“. Dnes
někde něco pořídit a umístit je
opravdu dost náročné. Vstřícnost
a tolerance se u některých občanů
někam vytratila. Od července připravujeme rozpočet na příští rok,
který nám ale negativně ovlivňuje
skokové zdražování energií.
Zvu Vás na 3. listopadu v 16 hodin na setkání s Vámi, občany,
kde představíme důležité projekty. Více v plakátu na vedlejší
straně. Na adventní čas máme
připraveno překvapení v podobě
výzdoby veřejných prostranství.
Městský klub a další organizace
připravují doprovodné vánoční
programy. My si přejeme, aby situace byla příznivá a my se mohli opět setkávat a ne, jak tomu
bylo vloni. Pevné zdraví Vám
i Vašim rodinám přeje
Viktor Kohout, starosta města

Další část opravy průtahu městem je za námi. Co nás ale ještě čeká?
Od roku 2020 probíhá v našem
městě oprava silnice II/449. Jde
o investiční akci Olomouckého
kraje, který na tuto rekonstrukci
získal dotační prostředky. Obyvatelům města, a nejen jim, přináší rekonstrukce mnoho dopravních komplikací.
V současné době byla ukončena oprava dalšího úseku a nyní
budeme mít do února klid.
V únoru 2022 bude stavební
akce pokračovat, a to hned na
několika úsecích. Začne se demolicí mostu a výstavbou nového u supermarketu Billa. Stavba
mostu měla být součástí etapy
v roce 2021, ale z důvodu změny
stavební technologie, která byla
vyvolána ochranou přírody, byla
výstavba přesunuta na r. 2022.
Současně s mostem bude probíhat budování kruhové křižovatky na ul. Uničovská x Loštická x
K. Sedláka a dále oprava úseku
silnice od této křižovatky po
čerpací stanici pohonných hmot
u Červenky. Výstavba kruhové
křižovatky bude probíhat po
polovinách tak, aby byla zajištěna průjezdnost na ul. Loštickou
a K. Sedláka. Rekonstrukce silnice bude probíhat po etapách
tak, aby bylo zajištěno zásobování firem na ul. Uničovské.

V současné chvíli se společně
s firmami vše plánuje. Tyto
všechny opravy by měly být
hotovy do srpna. Poté se začne
s opravou úseku Unčovice – Litovel po kruhovou křižovatku na
Olomouckém předměstí. Tento
úsek se bude rekonstruovat po
polovinách tak, aby byla zajištěna obslužnost Rozvadovic.
Začne se úsekem Litovel – Rozvadovice a bude se pokračovat
úsekem Rozvadovice – Unčovice. Vše je naplánováno tak, aby
na Dušičky bylo možné jezdit
po opravené silnici na hřbitovy
do Rozvadovic a Chořelic.
V roce 2023 bude oprava dokončena úsekem od kruhové křižovatky na Olomouckém předměstí po vlečkový přejezd pivovaru.
Množí se dotazy, kdy se bude
opravovat kruhová křižovatka
u restaurace Modrá hvězda. Dle
informací, které máme ze Správy
silnic Ol. kraje, je oprava značně
stavebně a dopravně komplikovaná a při rekonstrukci průtahu
ji není možné souběžně realizovat. Oprava proběhne až po rekonstrukci úseku Unčovice – Litovel, který je vázán dotačními
podmínkami. Jak vidíte, čeká
nás dopravně velmi složité období, ale musí se to opravit, aby

se nám všem lépe jezdilo. Město
Litovel plánuje kolem rekonstruovaného úseku II/449 budovat
chodníky, smíšené komunikace
nebo cyklostezku, včetně nového
veřejného osvětlení, městského
rozhlasu a položení optických
rozvodů. Také my ale na tuto akci
žádáme o finanční podporu. Věříme, že uspějeme a v horizontu
2–3 let bude vše hotovo.
Naší povinností je pokračovat
v rekonstrukci místních komunikací. V letošním roce jsme

dostali přidělenou dotaci na
opravu části ul. Čihadlo a Studentů. Bohužel se akce sešla s již
probíhající rekonstrukcí krajské
komunikace a touto akcí bychom
dopravně paralyzovali město.
Snažili jsme se požádat o přesunutí čerpání dotace, bohužel
nám ministerstvo nevyhovělo
a dotaci jsme museli s povděkem
vrátit. Žádost budeme opětovně
podávat a věříme, že s odůvodněním uspějeme a opravíme si také
naše silnice.
red.
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V Litovli funguje odpadové taxi

Nově zřízené RE-USE centrum
Co vlastně zkratka
RE-USE
znamená?
V překladu z anglického jazyka je to doslova
„znovu použít“.
Jde tedy o opětovné použití věcí, které jeden
občan vyhodí, ovšem
druhý pro ně má ještě
využití. Je to jeden ze
způsobů předcházení vzniku
odpadu. Jak se správně uvádí,
„nejlepším odpadem je ten, který
nevznikne“.
Město Litovel, se jako mnoho dalších měst a obcí v České
republice, rozhodlo u nového
sběrného dvora zbudovat centrum opětovného využití věcí,
tak zvané RE-USE centrum. To
je umístěno ve správní budově
sběrného dvora.
Předměty, které jsou zachovalé
a mohly by ještě někomu sloužit, jsou umístěny do regálů
či na volnou plochu RE-USE
centra. Obsluha věci zaeviduje
a ocení dle rámcového ceníku
symbolickou cenou, kterou pak
nalepí na daný předmět. Ceník
je nastaven od 10 do 200 Kč, dle
stavu daného předmětu. Každý
občan, tedy ne jen občan Litovle a místních částí, se může
v RE-USE centru zastavit a věci
si za stanovenou cenu koupit.

PROVOZNÍ DOBA SAUNY
PONDĚLÍ: zavřeno, sanitární den
ÚTERÝ: muži 14.00–21.00 hod.
STŘEDA: muži 14.00–21.00 hod.
ČTVRTEK: ženy 14.00–21.00 hod.
PÁTEK: muži 14.00–21.00 hod.

Samozřejmě má i RE-USE centrum svoje pravidla.
Tržby za prodané věci jsou vedeny na samostatném účtu
a budou použity na úpravu zeleně v Litovli a místních částech.
Určitě zde nesmí být:
• elektrospotřebiče z důvodů
absence revize
• textil a čalouněný nábytek,
a to z hygienických důvodů.
Do RE-USE centra budou přijímány zvláště tyto předměty:
• nábytek včetně zahradního bez čalounění (židle, stoly,
skříňky...)
• zařízení a vybavení domácnosti (keramické, porcelánové
i skleněné nádobí, hrnce, plechy
na pečení, talíře...)
• dekorace do domácnosti (obrazy, rámy na obrazy, vázy, květináče, drobné dekorační předměty...)
• mechanické domácí spotřebiče
• mediální nosiče
(CD, DVD, gramodesky)
• knihy, časopisy,
pohlednice
• dětské hračky
• sportovní potřeby.
Znovu použití zdar!
Technické služby
Litovel

Město Litovel ve spolupráci
s Technickými službami Litovel
a společností F. C. C. Litovel,s.r.o.
pokračuje ve službě svozu
vybraných odpadů. Jedná se
o svoz objemného odpadu
přímo od domu. Chceme tak
pomoci občanům, kteří nemají možnost odvézt odpady do
sběrného dvora vlastním dopravním prostředkem. Služba
je placená. Občan zaplatí pouze
naložení a dopravu odpadu do
sběrného dvora, uložení odpadu na sběrném dvoře je již hrazeno v rámci systému nakládání s odpady ve městě Litovel.
Systém je provozován následujícím způsobem:
Objednání služby: občan si telefonicky, e-mailem nebo osobně
objedná odvoz konkrétního
odpadu na TS Litovel sídlící
v ulici Cholinské. Uvede druh
odpadu, který potřebuje odvézt, množství, adresu a telefonní kontakt. Od pracovníka
Technických služeb, který má
na starosti tento druh služby,
bude občan informován o poplatku za odvoz a termínu odvozu odpadu.
Způsob předání odpadu: v dohodnutém termínu si občan
zajistí připravení odpadu na
místo, odkud bude přístupné
svozové technice (chodník,
místo v blízkosti komunikace
apod. – lze individuálně dohodnout při objednávce) a vyčká příjezdu vozidla.
Způsob placení: před naložením
odpadu bude provedeno vyúčtování služby, to znamená, že občan uhradí posádce
vozidla náklady na dopravu
odpadu do sběrného dvora
a obdrží doklad o zaplacení. Po
zaplacení potřebné částky provede osádka vozidla naložení

odpadu. V případě, že občan
odmítne požadovanou částku
uhradit, nebude odvoz odpadu
proveden a na občanovi budou
vymáhány náklady za marnou
jízdu ve výši 100 Kč. Níže jsou
uvedeny ceny za odvoz předpokládaných druhů odpadů.
V případě, že bude požadováno odvezení odpadu, který
v tabulce uveden není, bude
cena stanovena individuálně,
na základě ceníku TS Litovel.
Odpad bude odvážen v termínu:
dle dohody s dispečerem Technických služeb
Sazby za odvoz odpadu:
• objemný odpad:
sedací souprava.................250 Kč
kuchyňská linka................250 Kč
nábytková stěna................250 Kč
koupelnové jádro...............300 Kč
sedačka, gauč, pohovka....200 Kč
postel, křeslo, skříň............150 Kč
koberec..............................150 Kč
• elektroodpad:
lednička nebo mrazák.......100 Kč
televizor nebo PC................50 Kč
pračka, myčka...................100 Kč
Kontakt:
Pevná linka: 585 342 257 nebo
585 341 445, dispečink: David Baroň, tel. 602 503 726,
e-mail: baron@ts-litovel.cz
Technické služby Litovel
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Větší a komfortnější. Nový sběrný dvůr Litovel má za sebou první
měsíc fungování
Od 1. října slouží občanům města Litovel nový sběrný dvůr, který se nachází v místní části Nasobůrky (umístěn vedle areálu
společnosti ZKJD Sobáčov směrem na Haňovice). Starý sběrný
dvůr v Cholinské ulici byl tímto
zrušen. Výstavba nového sběrného dvora vyšla na 25,7 milionů korun, avšak městu Litovel
se na jeho stavbu podařilo získat
z Operačního programu Životní
prostředí dotaci ve výši 85 %.
Důvodů k vybudování nového
sběrného dvora bylo několik.
Snížení nákladů na dopravu,
možnost obchodování s tříděným odpadem, zvýšení komfortu pro občany. Dotovaná investice umožní ročně shromáždit
cca 1 500 tun ostatního a nebezpečného odpadu.
Podstatné je, že se díky moderním velkoobjemovým kontejnerům, které pojmou až
40 m3, zvýší okamžitá kapacita,
tedy množství odpadu, které
pojme areál najednou. Jinými
slovy, oproti starému sběrnému
dvoru bude logistika levnější,
nebude potřeba tak často vyvážet přeplněné kontejnery s odpadem jako dosud.
Ale to není všechno. Především
se zvýší komfort pro občany
i obsluhu. Velká nájezdová plocha nového sběrného dvora
umožní občanům pohodlnou
manipulaci s odpadem. Odpad
bude při příjezdu zvážen a zaevidován do systému a při odjezdu bude zváženo prázdné vozidlo. Získáme tím stoprocentní
přehled o původu a množství
ukládaného odpadu. Pro zajištění dokonalého přehledu bude
sběrný dvůr monitorován kamerovým systémem.
Velké změny jsou v samotném
provozování sběrného dvora. Provozovatelem sběrného dvora jsou
totiž Technické služby Litovel p.
o. Ve spolupráci s městem Litovel
a softwarovou společností Comfis
s.r.o. je dvůr vybaven unikátním

identifikačním systémem SAFYwaste. Jeho cílem je získat
informace, dokládající fakt, že
odpad odevzdává občan města Litovle a smluvně vázaných
samostatných obcí a že je to
odpad vznikající na jejich území. Důležitým požadavkem
je evidovat a selektovat odpad vznikající podnikatelskou
činností.
Otázky a odpovědi
1. Jaké odpady lze do nového sběrového dvora dovážet?
Objemný odpad – sedačky, koberce, lina, nábytek, umyvadla,
obrazy, nádobí atd., sklo, papír,
plasty, textil, kovy, dřevo, nebezpečné odpady – zbytky barev,
ředidel, motorový olej, olejové
filtry, pesticidy, kyseliny, fotochemikálie, léky apod., bioodpad – větve, kořeny, tráva, listí.
2. Je třeba se prokázat platným
občanským průkazem při dovozu
odpadu do sběrového dvora?
Ano, bez platného občanského
průkazu nebude obsluha odpad
přijímat. Nelze ani ukládat odpad
na občanský průkaz jiné osoby.
3. Je možné do sběrného dvora vozit vysloužilé elektrospotřebiče?
Ano, je možné dovážet veškeré vysloužilé elektrospotřebiče
z domácností (např. pračky, sporáky, bojlery, lednice a mrazáky,
drobné elektrospotřebiče, televize, počítače apod.).
4. Lze umístit pneumatiky na
sběrném dvoře?
Ano. Pneumatiky lze na sběrném dvoře uložit v rámci tzv.
zpětného odběru. Tuto možnost
předchozí sběrný dvůr neměl.
5. Je možné vozit do sběrného
dvora pneumatiky i s disky?
Ano, ovšem budete muset zaplatit
poplatek za sundání pneumatiky
z disku, jinak nelze takto přijmout.

6. Mám velké množství zahradního nebo biologického odpadu.
Mohu ho dovézt na sběrný dvůr?
Ano můžete. Na sběrném dvoře je možnost uložit zvlášť trávu
a listí a zvlášť větve, kořeny apod.
Z toho důvodu je potřeba, aby
tento druh odpadu byl takto
roztříděn ještě před přijetím na
sběrném dvoře.
7. Je možné uložit na sběrném
dvoře stavební suť?
Zatím nikoliv. Pokud vám v rámci stavební činnosti vznikne stavební odpad, je potřeba jej zlikvidovat na příslušné skládce.

v domácnostech (papír, plast,
sklo, apod.), ale i odpad, který chci odvézt na sběrný dvůr.
V rámci likvidace vyjde roztříděný
odpad (na dřevo, plast, kov apod.)
město Litovel podstatně levněji.
Navíc skládky přitvrzují a nechtějí přijímat objemný odpad, který
obsahuje vytříditelné složky.
9. Lze dovézt na sběrný dvůr odpady z aut, autovraků?
Nikoliv, tento odpad sem nepatří, přijímají ho autovrakoviště.
10. Jsem podnikatel, mohu dovézt
firemní odpad na sběrný dvůr?
Nikoliv, sběrný dvůr je v současnosti určen pouze občanům Litovle, místním částem a obcím, které
se do systému zapojí. Podnikatelské odpady řeší sběrové dvory pro
podnikatele (např. v Olomouci).

8. Při velkém úklidu jsem nashromáždil velké množství odpadu
– dřevo, plasty, kov a trochu stavební sutě. Mohu to v pytli nebo
v nádobě dovézt na sběrný dvůr?
Nikoliv. Platí, že na
sběrný dvůr by měl jít
Provozní doba:
odpad již roztříděn.
V opačném případě
Pondělí: zavřeno
musíte váš odpad rozÚterý: 13-18 hod.
třídit na místě samém
a tím pádem zdržujete
Středa: 8–12 hod.
ostatní občany anebo
v horším případě tento
Čtvrtek: 13–18 hod.
odpad obsluha od vás
nepřevezme. Je potře- Pátek: 8–12,13–18 hod.
ba si uvědomit, že neSobota: 8-12 hod.
třídíme odpad pouze
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Nová výstava o Litovelské cukrovarně v Muzeu Litovel
Vernisáž výstavy
V úterý 12. října byla v litovelském muzeu
slavnostně zahájena nová výstava 150 let
Litovelské cukrovarny. Ředitel cukrovarny
Ing. Václav Řehák a jednatel společnosti
Ing. Leopold Klabal nás seznámili s historií cukrovarnictví zde v Litovli, zároveň
ale prozradili i plány do budoucna – již započaté práce na čističce odpadních vod
a dále projekt na plynofikaci. Krátce vystoupila dlouholetá pracovnice Litovelské cukrovarny paní Daniela Piňosová a ředitelka
Dobrovických muzeí paní Ing. Hana Hlaváčová (muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví
a řepařství). Významní hosté jako starosta
města Litovel Viktor Kohout či hejtman Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek popřáli
Litovelské cukrovarně, ať se jí daří dalších
nejméně 150 let! My se k přání přidáváme!
O přípitek a následné pohoštění se postarali
žáci SOŠ Litovel, za což jim moc děkujeme.
Velký rozhovor o významném výročí jste si
mohli přečíst v Litovelských novinách číslo
9/2021. Kdo nestihl, může nyní noviny najít
na webových stránkách města Litovel v sekci
Litovelské noviny.
Krátkodobá výstava k významnému výročí
místního závodu
Přijďte se podívat na 150 let tradice výroby
bílého zlata v litovelském závodu. Cukrovar
ovlivnil život obyvatel Litovle i okolních
vesnic více než kterýkoliv jiný podnik. Hrál
velkou roli v národnostní otázce na přelomu 19. a 20. století. Zasloužil se o rozvoj
infrastruktury. Za dobu své existence zaměstnal tisíce lidí, ať už na stálo nebo jen
po dobu kampaně. V toku času byl podnik
zmítán řadou problémů a krizí. Ustál blízkost konkurenčních závodů. Překonal dva
světové konflikty, znárodnění, privatizaci,
tříleté přerušení výroby, kvóty EU, až nakonec setrval mezi zbylými sedmi cukrovary
z celé ČR. Výstava zachycuje tyto zlomové
okamžiky a proměny podoby závodu až
do současnosti. Výjimečným exponátem je
umělecké ztvárnění položení základního
kamene cukrovaru od Františka Flasara,
místního malíře. Obraz vznikl u příležitosti
100. výročí založení závodu.
Cílem výstavy je představit cukrovarnictví
i v širších souvislostech také za hranicemi regionu. Fotografie z kampaně 2020/21
Vám představí zpracování řepy až po cukr.
Naše malá cukrovarská laboratoř Vás zavede do procesu vzorkování a kontroly kvality. Samozřejmě nechybí ani finální produkt
v různých formách včetně prezentace sbírek
dvou moravských sběratelů baleného propagačního cukru.
Na výstavě se zabaví i děti. Nejmenší si procvičí jemnou motoriku při skládání dřevěné řepy.
Na ty, které již umí číst, čeká pohádka O veliké
řepě ve formě doplňovačky obrázků do textu.
Doprovodným programem pro rodiny s dětmi
bude výtvarná dílna zaměřená na sobotní cukrové tvoření ve dnech 20. a 27. listopadu. Detaily
uveřejníme na www.muzeumlitovel.cz nebo na
muzejním Facebooku. Na Vaši návštěvu se těší
litovelští muzejníci
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Zavzpomínejte na školní léta s novou výstavou
v Infocentru Litovel
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.
Výstavu můžete navštívit až do 27. listopadu ve výstavních prostorách Turistického
informačního centra Litovel od pondělí do
pátku od 8 do 17 hod. a v sobotu od 9 do
15 hodin. Vstupné dobrovolné.
TIC Litovel
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

Nabízíme klece pro chov křepelek. Více
na www.vseprochovkrepelkyjaponske.cz.
Doprava po celé ČR.

Ze společnosti
Odešli
22. 9.
24. 9.
28. 9.
28. 9.
4. 10.
4. 10.
5. 10.
5. 10.
7. 10.
8. 10.
13. 10.
16. 10.
17. 10.
17. 10.

Karla Křesalová z Litovle (79 let)
Ing. Jindřich Stoppani z Litovle (82 let)
Růžena Kohoutková z Litovle (89 let)
Tomáš Valouch z Litovle (32 let)
Věroslav Mrňka z Litovle (55 let)
Marie Čepová z Litovle (87 let)
Ing. Jaromír Špunda z Březového (81 let)
Rostislav Husák z Červenky (74 let)
František Palucha z Litovle (71 let)
Hilda Zinková z Pňovic (81 let)
Jan Kouřil z Choliny (85 let)
Josef Páleník z Litovle (82 let)
Jindřiška Fialová z Červenky (75 let)
Marie Smékalová z Mladče (80 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřební službou Hrandop
Život je nádherný. Jen se na něj musíš dívat
ze správného úhlu.
Žijete jenom jednou. Tak by to měla být zábava.
Coco Chanel
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Stalo se v Litovli
• 330 let
Na nádvoří činžovních
domů v Revoluční ulici
je zachována část litovelských hradeb.
Je zde zasazen kámen
s rokem 1691, kdy byly
hradby po třicetileté
válce opravovány.
• 250 let
Neúroda v letech 1770 a 1771 spolu s hospodářským rozvratem po Sedmileté válce (1756–
1763) způsobila na Moravě hladomor a pokles
obyvatel. Potom však státní zásahy (toleranční
patent, rušení klášterů a parcelace statků) opět
posílily natalitu a při sčítání lidu v r. 1791 byla již
Morava jednou z nejlidnatějších zemí monarchie.
• 240 let
Rok 1781 přinesl dva nejvýznamnější patenty
císaře Josefa II. Patent o zrušení nevolnictví
nařídil, že se každý poddaný může svobodně
ženit, vrchnosti to pouze ohlásí. Každý se může
odstěhovat z panství, nesmí se tím však vyhýbat
vojenské službě. Bez povolení je možno učit se
řemeslům, umění, jít studovat do škol. Poddaní
nejsou povinni vykonávat zdarma dvorské služby. Ostatní roboty, naturální i peněžité daně
zůstanou v původním rozsahu, nesmějí se však
zvyšovati ani měniti. Téhož roku vydaný Toleranční patent vyhlásil občanskou rovnoprávnost
nekatolíků a částečnou svobodu bohoslužeb.

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
Máme za sebou volby a čas ukáže, jak jsme
volili. Podzim střídá počasí a barvy stromů
a keřů. S posledním sluníčkem nás hřejí
vzpomínky na společné akce.
Mezinárodní den seniorů jsme oslavili krásným hudebním dárkem, za který děkujeme
Městskému klubu. Dne 30. září jsme se sešli ve Velkém sále Záložny v Litovli. Umělci
Marie Křížová, Jan a Oldřich Křížovi zazpívali hity ze světových muzikálů.
V sobotu 2. října jelo 52 seniorů do Moravského divadla v Olomouci na francouzskou
operetu Cornevillské zvonky. Nádherná výprava a profesionální výkony si zasloužily
náš potlesk.
Pandemie zbrzdila naši činnost, ale snažíme se pokračovat. Co připravujeme do
konce roku? Dne 10. listopadu pořádáme
zájezd do termálů ve Velkých Losinách,
19. listopadu připravuje Krajská rada seniorů Olomouc celostátní soutěž Babička
roku. Informace najdete ve vývěsce. Na
25. listopadu připravujeme setkání s představiteli města v Koncertním sále Městského
klubu. Hosty budou starosta města Viktor
Kohout, místostarosta města Mgr. Lubomír
Broza, ředitelka Městského klubu Bc. Hana

• 70 let

Jana Motlová, rozená
Zapletalová, se narodila
4. 11. 1951 v Července.
Základní devítiletou
školu navštěvovala
v Litovli. Maturovala
na Střední uměleckoprůmyslové
škole
v Brně, obor nábytek a interiér. Dále vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci – obor
Vzdělávání a výchova dospělých se zaměřením
na výtvarnou výchovu. Pracovala v Okresním
kulturním středisku v Šumperku a v podnikových
propagacích. Výtvarnou tvorbu má stále jako svého koníčka (malba na hedvábí, kožený šperk, keramika, ilustrace). V roce 2000 se vrací do kultury,
nastupuje jako programový a propagační pracovník do Městského klubu v Litovli. r. 2003 přešla na
Městský úřad jako redaktorka Litovelských novin.
Vystavovala r. 1986 v Uničově, r. 2001 a 2010
v Litovli, mimo to na společných výstavách, zejména malby na textilu. V poslední době ilustrovala sbírky básní litovelské autorky Jarmily Cholinské. Po smrti Ing. Harszlaka převzala vedení
kroniky v Července.
Lubomír Šik

Výšlap Luká – Bouzov

Zájezd do Tater
Neumanová, předsedkyně Krajské rady seniorů Olomouckého kraje Milada Hesová.
Vystoupí děti z mateřských škol. K poslechu
a tanci zahrají manželé Hesovi. Vstupné je
50 Kč. Zahájení v 15 hodin.
Dne 10. prosince pořádáme zájezd do Moravského divadla v Olomouci na operetu
Podskalák, odjezd v 17.00 hodin ze starého
autobusového nádraží. Na 30. prosince pak
zveme opět do Moravského divadla Olomouc, tentokrát na balet Louskáček. Odjezd
v 15.30 hodin ze starého autobusového nádraží.
Seniorklub Litovel pořádá od
8. do 10. června 2022 zájezd do
Českého Krumlova na muzikál
Divotvorný hrnec na otáčivém
hledišti. Zájemci zaplatí zálohu
1 000 Kč do konce listopadu 2021
v DPS.
Všechny akce budeme pořádat
s ohledem na současnou koronavirovou situaci.
Přejeme si, abychom se setkali na
všech plánovaných akcích.
mf
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Knihy na tento měsíc

novinky v litovelské knihovně

Skutečné kriminální případy, fantasy pro děti nebo příběh velké odvahy, nezlomnosti a lásky...
To vše Vás čeká v litovelské knihovně!
Sue Smethurstová: Cirkus svobody
Mindla a její manžel Kubuš Horowitz, klaun
ze slavného cirkusu bratrů Staniewských,
utečou se svým malým synem z Polska před
nacismem a pustí se na strastiplnou cestu
přes Sovětský svaz, Blízký východ a Afriku,
aby našli bezpečí v Austrálii. Kubuš se stane
klaunem v televizním pořadu. O své minulosti nikdy nemluví, dokud …
Claire Gradidge: Nečekaný návrat Josephine
Foxové
Josephine Foxová se v rodném městečku Romsey neobjevila už dvacet let. Vyhnala ji odtud
její vlastní rodina v čele s diktátorským dědečkem, která jí měla za zlé, že je nemanželským
dítětem. Teď se ale do svého bývalého domova vrací, aby odhalila tajemství svého původu.
Kdo vlastně byl její otec a proč o něm matka
nikdy neřekla ani jediné slovo?
Jenn McKinlayová: Paříž je vždycky dobrý
nápad
Uplynulo už sedm let od doby, kdy Chelsea Martinová podnikla své evropské roční
dobrodružství. Potom se musela nečekaně
vrátit, a tak se vrhla na kariéru. Když jí otec
zničehonic oznámí, že se bude ženit, Chel-

sea si uvědomí, že tak
trochu zahořkla a její
život se zastavil. A s
tím se v žádném případě nehodlá smířit!
Dan Hrubý: Pražské
mordy: skutečné kriminální případy z let
monarchie (1880-1918)
Pražské mordy popisují více než padesát
skutečných kriminálních případů z posledních let monarchie. Mapují svět pražské
prostituce. Autor sleduje pátrání tehdejších
detektivů, okolnosti, jež vedly k dopadení
pachatelů. Kniha zahrnuje i případy, které
se nikdy nepodařilo objasnit nebo samotný
zločin před soudem prokázat. Dan Hrubý
přitom situuje celé vyprávění do konkrétních čtvrtí, ulic a domů, takže se čtenář
může vypravit v jeho stopách.
Ivana Peroutková: Valentýnka a pradávné
poklady
Kdo už Valentýnku zná, ví, že pro kamarády
Jonáše, Péťu a Zuzku ráda vymýšlí nevšední
hry. A když Valentýnčin strýček, který sbírá

trilobity, vezme děti i se psem Hugem na výpravu do skal, rozhodne se holčička založit
sbírku a otevře Muzeum fosilií. A hned je tu
další nápad: děti půjdou hledat poklad. Kopání u slunečnicového pole vypadá dlouho
beznadějně, ale třetí den na něco přece jen
narazí…
Margaret Rogersonová: Kouzla rodu Thornů
Strhující fantasy, ve které knihy žijí vlastním životem a mohou i zabíjet. Elisabeth vyrůstala v
jedné z austermérských veleknihoven. Od malička procházela kolem spoutaných grimoárů –
kouzelných knih, které se po osvobození změní
v běsnící monstra z kůže a inkoustu. Když při
útoku na veleknihovnu jeden z nejmocnějších
grimoárů uprchne, Elisabeth se ocitne uprostřed gigantického spiknutí a je obviněna ze
zločinu. A co hůř, k soudu ji bude doprovázet
čaroděj Nathaniel Thorn, který je ztělesněním
čirého zla… Nebo je vše jinak?
Iva Hoňková: Jak se divočák Květoš učil létat
Nikdy nikomu neříkejte, že lítá jako prase.
A ještě k tomu divoké. Přesně tohle totiž jednou uslyšel divočák Květoš a vzal si do hlavy, že se musí létání naučit. Konec rochnění
v bahně, jde se plachtit!
os

Křest nové knihy Petra Lindušky Hanácke těžko a pomalo
V úterý 5. října se konal v rámci Týdne
knihoven slavnostní křest nové knihy pana
Petra Lindušky. Jeho již sedmá kniha nese
název Hanácke těžko a pomalo. Jde o praktickou učebnici hanáčtiny v deseti lekcích, za nimiž pak
následuje malá čítanka z děl starých
hanáckých spisovatelů. Knihu pokřtila bývalá vedoucí
litovelské knihovny
paní Lenka Fišrová.
Křtilo se jak jinak
než litovelským pi-

vem. Z dalších knih pana
Lindušky jmenujme např.:
No deť, Co včel?, Hanácká
konverzace ad.
Krásný večer ale nenabídl jen křest knihy pana
Lindušky, ale ještě jeden,
a to křest knihy Hříčky
pana Jaroslava Müllnera
z Prahy. Ten také celý večer
provázel zpěvem a hrou na
kytaru. Jeho knihu pokřtila
mladá začínající autorka
Aneta Mašková z Olomouce. Přejeme knihám hodně
čtenářů!
red.

10 / ROZMANITOSTI

Poďme na Voyo!
Tož zas jednó dozrál čas a na obzoro je nové
pruser: Ordinace v ružové zehradě jož je jenom na Voyo. Tož řekno vám, to teda včel
nevim, jak toto rozdéchám. Já – tak pravidelné a věrné divák Ordinačke – sem o ňo
najednó přešil. A přetym je to tak jednodochy. Stači mět to chetró televizo s červeném
čudlikem. No ja, jenomže já jo nemám. Tož
to se včel nemužo na ten překrásné seriál
divat. Kruci, néni to náhodó diskriminace?
Kdo to rozhodl, že od včelká se na to oměni muže divat akorát ten, kdo má chetró
bedno? Jož sem to kdese řekl nahlas a vite,
co sem dostal od jakyhose rozombrade za
odpověď? No pré jaká diskriminace, deť si
to televizo mužo kópit take, dež bez teho
seriálo nevedržim. Vite co? To se mně ale
nelébi. Všeci furt majó plny hobe demokracie a tolerance a dež přende na věc, tož se
mosime všeci přezpusobit menšeně? Já si
teda aspoň meslim, že vic ledi to chetró televizo nemá, než má. Pleto se snaď? Navic
so teho názoro – a néso rozhodně sám – že
v té bedně teho k diváni zas néni toli, abesme mosele hófně kopovat novy a drahy. Deť
kde je potom ekologija nebo skromnosť?
Copak mosime te stary bedynke veházet,
dež pořáď eště fungojó? Přende mně to na
paleco. Ale jak se tak poslóchám, řikám si,
že so zbetečně rozčilené. Vekládám toť cose
o tak pletkym zboži, jak je debilni seriál,
keré se po dvaceti letech zvrhl v obečénó
pornografijo, kde každé s každém tentoje
a na mlhavym pozaďó nemocnice se dějó
akorát všecke nemravny věce, kery si dovedem představit. Toto skotečně chcem?
Hledět na stény hobe dvacet let? Neměle
besme chtět od média trocho vic? Třeba

skotečny oměni?
A hneď si odpovim:
Neměle. Kdose, kdo
táhá za nitě, keréma sme me, obečéni
ledi, k němo převázani, to chce takle.
Nevim jak vás, ale
mně v té sóvislosti
napadá eště neco
podobnyho. Toli diskutovany očkováni
protivá temo Covido. Je to stény, jak s tó
Ordinačkó: Očkováni je nepovinny. Dobře. Kdo temo nevěři, nemosi se nechat očkovat. Ale dež chcete nekde jet nebo jit do
kina, do divadla če jenom si zaplavat, mosite mět všecke te potvrzeni, o keréch ani
mlovit nebodo, co jich je. Ale dež nechcete, tož nemosite! Pak seďte doma na řeti
a nikde nelezte. Take to néni diskriminace,
zrovna jak s tém Voyo. Trófám si včel řict
neco moc kaciřskyho. Nekdo to chce. Nekemo de zrovna o to, abech seděl doma, klóstl
a nehébal se, čoměl jenom na to, co je pro
mě orčeny a tém abech totálně zblbl. Protože takovém, jak so potom já, se sakramentske dobře vládne. Já přece, tak jak každé
„normálni“ loajálni občan po té masivni
masáže vim, co je pro mě dobry. Nemět
žádny starosti, dostávat pravidelně od státo pár peněz, jest jenom to, na co je v bedně
reklama, divat se na vebrany programe. No
a jednó za čas přejit, nebo se nechat odvizt
k volebni orně a strčet tam ten doopravde
správné léstek, abe všecko belo pře starym.
Mužete si řict, že so akorát zbetečné pesimista, ale vite co? Podivéte se okolo sebe.

Zkoste si spočitat ledi, kery potkáte za jeden deň a rozdělte si je do pomeslnéch škatolek: Normálni a blbci. Co meslite, kolek
se tech chodáčku normálnich krči vedlivá té
hromade tech drohéch? Bodete překvapeni
a možná mně e dáte za pravdo. Řeknete, že
ledi se odjakževa dělele na te dvě kategorie
a máte pravdo. Ale na té větši hromádce
k blbosti přebela eště aji lenosť! Temo nekemo se ten jeho plán odělat z nás cvoke,
doopravde daři. A dež jož so v tem stěžováni, tak eště posledni a jož vám dám pokuj:
Temo nekemo se to daři sakra rychlo! A na
konec eště jeden postřeh. Eště donedávna
sme měle jednyho společnyho nepřitela:
Komuniste. Ale včel je všecko ináč, máme
teho nepřitele furt, ale změnil mino. Včel je
to Covid. Ten pré muže za všecko. No ešle
je to tak, nezaslóžel be take po čoni? Mám
takové nápad. Co debe se nám od včelká
v obečéné televize vekládalo jenom to dobry a pozitivni. Deť dež máme mět chetró
bedno, tož te blby zpráve ať vesilajó tam
– na Voyo! Klidně společně s Ordinacó
v ružové zehrádce.
Petr Linduška

Den otevřených dveří a další zajímavosti z Charity Litovel
Den otevřených dveří
Na Charitě v Litovli proběhl ve
středu 22. září Den otevřených
dveří. Zájemci si mohli projít naše
prostory, již i ty zrekonstruované, seznámit se se službami, které
nabízíme a také popovídat se zaměstnanci. Všem návštěvníkům,
kteří se k nám přišli podívat, mockrát děkujeme a věříme, že v případě potřeby využijí naše služby.

Šance vyřešit některé dluhy! Pomůže Vám s tím Charita
Máte dluhy vůči veřejné správě? Konkrétně dluhy u dopravních podniků, zdravotních pojišťoven, nemocnic, u obcí za
nájem, poplatky za popelnice
či psa nebo třeba i za energie
u společnosti ČEZ? Tak je tu
pro Vás jedinečná možnost
využít tzv. Milostivé léto. S vyřízením Vám může pomoci
Charitní poradna Nedlužím.
V Litovli se lze objednat ke
konzultaci na telefonním čísle
730 585 753.
Tato jedinečná příležitost, která
umožní desítkám tisíc lidí vymanit se z dluhové pasti, bude
probíhat po dobu tří měsíců, a
to od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022.
Díky tomu budou lidem, kteří
spadli kvůli dluhům u státních
institucí do exekuce, odpuště-

ny veškeré úroky, poplatky advokátům či penále. Na dlužníkovi
tak bude pouze zaplatit jistinu
a 908 korun exekutorovi za náklady na zastavení exekuce. Zbytek
dluhu pak bude odpuštěn.
Podmínkou využití Milostivého léta je i to, že člověk nesmí
být v oddlužení. Lze jej uplatnit jenom na exekuce, které
řeší soudní exekutoři (tedy ne
u daňových a správních exekucí).
Netýká se ani exekucí za finanční
produkty.
Milostivé léto tak představuje šanci pro lidi vymanit se ze svých dluhů a začít znovu.
Sbírka potravin
Dne 20. listopadu se uskuteční Sbírka potravin v Bille v Litovli. Sbírka potravin je dnem
solidarity, při kterém můžete
i vy pomoci tím nejjednoduš-

ším způsobem – darem trvanlivých potravin a drogerie. Přijďte
a podpořte potřebné v čase od
8 do 18 hodin. Těšíme se na Vás
a předem moc děkujeme každému, kdo se rozhodne přispět.
Charita Litovel
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Setkání s podnikateli

McDonald's v Unčovicích otevřen

Ve středu 13. října se
v dopoledních hodinách konalo tradiční
setkání s místními
podnikateli, tentokrát
v prostředí Vápenky
Vitoul s.r.o. Úvodní zdravice se ujal
Ing. Ladislav Vitoul,
ředitel společnosti Vápenka Vitoul s.r.o., po
níž následovala krátká prohlídka
výrobních prostor. Poté se jednotliví místní podnikatelé představili
krátce ostatním hostům (jaké jsou
jejich záměry, vize do budoucna,
problémy). Střední odborná škola Litovel nabídla podnikatelům
spolupráci v cateringové oblasti, Technické služby Litovel zase
nabídly spolupráci např. v rámci
zimní údržby či údržby keřů.
Setkání se účastnil i zástupce
Okresní hospodářské komory
Olomouc pan Radim Kašpar, který si připravil krátkou prezentaci.
Během ní podnikatele seznámil
s tím, co jim komora může nabídnout – např. informační či
poradenský servis. Představil
jim různé akce komory, kterých

Ve čtvrtek 14. října byla slavnostně otevřena nová restaurace McDonald's v místní části
Unčovice. ,,Pevně věříme, že
restaurace si najde své příznivce
nejenom z okolí Litovle, ale také
z přilehlé dálniční sítě ve směru
na Hradec Králové,“ vyjádřila své přání Kamila Kleiblová,
jedna z úspěšných franšízantek,
která za otevřením této nové pobočky McDonald's stojí.
Nová restaurace zaujme moderním interiérem. Najdete zde
digitální objednávkový systém,

se mohou podnikatelé zúčastnit
(např. konference Smart region).
Dalším bodem setkání byla prezentace města Litovel. Nejdříve
vystoupil starosta města Viktor
Kohout, který přítomné seznámil
s probíhajícími či dokončenými investičními akcemi. Nastínil
i některé akce, které by se měly
v nejbližší době začít realizovat.
Pan místostarosta města Mgr. Lubomír Broza poté podal aktuální
informace o rekonstrukci průtahu
městem, které etapy město ještě
čekají a v jakém časovém horizontu budou probíhat.
Závěrem pan starosta popřál
všem místním podnikatelům
hodně štěstí a sil v jejich další
práci!
red.

McCafé či venkovní zahrádku
včetně Playlandu pro děti. Dále
restaurace nabízí zdvojený systém obslužných stanic pro auta
na McDrive nebo velkokapacitní parkoviště včetně stání pro
autobusy.
Starosta města Litovel Viktor
Kohout společně s paní Kleiblovou pak v blízkosti McDonaldu
zasadili okrasnou třešeň, která
společně s další stromovou, keřovou výsadbou a květnou loukou bude vytvářet krásné prostředí nové restaurace.
red.

Litovel získala Odpadového Oskara za nejnižší produkci směsného odpadu
Město Litovel získalo 1. místo
v soutěži Odpadový Oskar. Toto
ocenění převzal za občany starosta města Litovel Viktor Kohout ve čtvrtek 23. září na zámku
v Plumlově. Jedná se o velmi
prestižní ocenění, které dostalo
naše město za nejmenší množství
směsného odpadu na občana. Je
to výsledek toho, že občané jsou
na tom se tříděním opravdu dobře. Moc Vám děkujeme!
V kategorii měst nad 5 000 obyvatel vyprodukují obyvatelé Litovle nejméně směsných odpa-

dů v Olomouckém kraji a navíc
vytřídí 43 % odpadů, což je opět
slušný výsledek. Poděkování si
zasloužily i další obce kraje, které získaly Odpadového Oskara
v dalších kategoriích.
Soutěž Odpadový Oskar vyhlásil spolek Arnika letos posedmé.
Jeho snahou je upozornit na potřebu zodpovědného nakládání
s odpady a zároveň obce motivovat ke snižování množství směsného odpadu.
,,Mnohem důležitější než plnění
legislativních cílů je naše chování
k planetě. Ke zodpovědnému přístupu lidí v Olomouckém kraji pomáhá například systém plateb za
skutečný objem vyhozeného odpadu, nižší frekvence svozu, desítky
tisíc separačních nádob, re-use
centra a další motivace, aby lidé
do černých popelnic vyhazovali co
nejméně odpadu, který by jinak
skončil na skládce nebo ve spalovně. Díky tomu se městům podařilo udržet vynikající výsledky i během pandemie Covid-19, zatímco
v řadě měst produkce směsných
odpadů rostla,” říká Milan Havel
z Arniky.
„Blahopřeji všem obcím, které letos Odpadového Oskara získaly.

Také děkuji všem lidem,
kteří se snaží odpadu
produkovat co nejméně
a ten, který vyprodukují, maximálně třídit. Právě předcházení
vzniku odpadu a jeho
následná separace jsou
klíčové nástroje k řešení
odpadové problematiky.
Přitom se může zapojit
úplně každý a čistotě
životního prostředí tak
hodně pomoci,“ uvedl
Martin Šmída, radní
Olomouckého kraje
pro životní prostředí
a zemědělství.
Obyvatelé České republiky mají opravdu
vysokou průměrnou
produkci odpadů, konkrétně 195 kg směsných a 45 kg objemných za rok.
Do roku 2025 proto mají obce
ze zákona za úkol vytřídit 60 %
svých komunálních odpadů.
Tohoto cíle prakticky není možné dosáhnout bez snížení roční
produkce směsných odpadů pod
150 kg na obyvatele. Nastavením
účinných opatření mohou obyvatelé reálně snížit průměrnou

produkci odpadů až o 50 kg za
rok, v případě živností o 20 až
40 kg za rok. Postupným omezováním vyhazování obrovského
množství odpadů by Česká republika měla postupně v letech
2025, 2030 a 2035 plnit cíle odpadové legislativy a zvyšovat míru
recyklace na 55, 60 a 65 %.
Tisková zpráva, red. kráceno
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Městský klub Litovel
• 1. 10.–27. 11. ŠKOLA STARÝCH ČASŮ
Prostory TIC Litovel, PO–PÁ 8–17 hod., SO 9–15 hod., vstupné dobrovolné.
Výstava prezentující školu našich babiček a dědečků převážně z dob první
republiky.
• pondělí 1. 11. KINO: KAREL
Velký sál Záložny, 18 hod., vstupné 120 Kč.
Celovečerní dokumentární film o Karlu Gottovi režisérky Olgy Malířové
Špátové.
• úterý 2. 11. LETEM SVĚTEM S VÁCLAVEM ARNOŠEM
Velký sál Záložny, 14 hod., vstupné 20 Kč.
Vyprávění s fotoprojekcí, nejen pro děti školních družin.
• úterý 2. 11. TOULKY POSTSOVĚTSKÝMI ZEMĚMI – náhradní termín za
18. 11. 2020
Malý sál Záložny, 18 hod., vstupné v předprodeji 50 Kč, na místě 80 Kč.
Pestrá mozaika povídání, fotografií a videí z cest po zemích bývalého SSSR:
Arménie, Gruzie, Moldavska, Ukrajiny a Běloruska.
• středa 3. 11. KINO: HURÁ NA POHÁDKY
Velký sál Záložny, 10 hod., vstupné 40 Kč.
Mlsné medvědí příběhy, Plody mraků a Websterovci v pásmu krátkých příběhů
pro MŠ, I. stupeň ZŠ a veřejnost.
• 4. 11.–26. 11. VÝSTAVA JANA MOTLOVÁ
Výstavní síň MK Litovel, PO, ÚT, ČT 8–15 hod., ST 8–17 hod., PÁ 8–13 hod.,
SO 10–13 hod., vstupné dobrovolné, vernisáž se bude konat ve středu 3. 11.
v 17 hod. Ilustrace, kresba, malba, hedvábí.
• středa 10. 11. OLYMPIC – náhradní termín za 8. 10. 2020
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 590 Kč, na místě +50 Kč.
Koncert legendární rockové skupiny.
• čtvrtek 11. 11. KONCERT VE VARNĚ PIVOVARU LITOVEL
Varna pivovaru Litovel, 19 hod., vstupné 150 Kč.
Julie Svěcená – housle, Ladislav Horák – akordeon. Koncert v rámci KPH.
• čtvrtek 18. 11. FANTASTICKÁ ŽENA – náhradní termín za 12. 1. 2021
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 350 Kč, na místě +50 Kč.

Divadelní komedie, jejíž zápletka se točí kolem seznamu vlastností, které by
měla mít ideální partnerka.
• pátek 19. 11. ZÁVĚREČNÁ KOLONA TANEČNÍHO KURZU
Velký a Malý sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 120 Kč, bez místenky 60 Kč.
Do všech prostor vstup pouze ve společenském oblečení (pánové s kravatou)!!!
• středa 24. 11. JAK SE ČERTI ŽENILI
Velký sál Záložny v Litovli, 14 hod., vstupné 40 Kč.
Divadelní pohádka pro školní družiny a veřejnost.
• pátek 26. 11. 24. ROČNÍK PRODEJE VÁNOČNÍ HVĚZDY
Vestibul MK Litovel, prodej v době 8–16 hod.
Pořádá SDRUŽENÍ ŠANCE – sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí při Dětské klinice FN v Olomouci za pomoci studentů
Gymnázia Jana Opletala v Litovli.
• pátek 26. 11. SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Náměstí Př. Otakara v Litovli, od 15 hod., volný vstup.
Účinkují děti z místních mateřských a základních škol a PS SENZAKORD. Dále
se můžete těšit na Ježíškovu poštu, vánoční prohlídky radniční věže a nový
vyřezávaný betlém.
• úterý 30. 11. DASHA A MOONDANCE ORCHESTRA – náhradní termín
za 7. 12. 2020
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 550 Kč, na místě +50 Kč.
Vánoční koncert české zpěvačky za doprovodu orchestru pod vedením Martina Kumžáka s vokalisty Naďou Wepperovou, Dušanem Kollárem a Michalem
Cermanem.
PŘIPRAVUJEME:
1. 12. PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA
5. 12. SLET ČERTŮ, MIKULÁŠŮ A ANDĚLŮ S ONDŘEJEM RUMLEM
8. 12. ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY S KAPELOU RK BAND
12. 12. J. J. RYBA ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ (PALOKANTIRAKA)
16. 12. LADOVSKÉ VÁNOCE 2 (program na náměstí pro děti i dospělé)
19. 12. OSCAR PRO EMILY (divadelní představení s Carmen Mayerovou
a Petrem Kostkou)
20. 12. ADVENTNÍ KONCERT PS SENZAKORD A JEHO HOSTŮ
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					
Mediální partneři: RÁDIO ČAS, AKCEZABAVA.CZ

Dokumentární film o Karlu Gottovi
Celovečerní dokumentární film
Karel přináší ojedinělý pohled do
soukromí a do duše Karla Gotta.
Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem
Gottem po dobu celého jednoho
roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až
intimní pohled na život slavného
zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním
příznivcům, nenaskytl. Zároveň
v něm nechybí Gottův nadhled
a humor.

Film Karel není a nemá být přehlídkou nesporné slávy Karla
Gotta a jeho pěveckého talentu
i úspěchů. Režisérka Olga Malířová Špátová vstoupila se svou
kamerou tam, kde sláva končí
a kde se z fenomenálního Zlatého slavíka Karla Gotta stává pouze Karel, nadšený malíř, milující
manžel a táta svých dcer. Tvůrci
totiž zachytili Karla Gotta nejen při jeho vystoupeních nebo
při setkáních s fanoušky u nás
i v Hamburku, ale především

v jeho domácím prostředí. Ať už
v Praze, na chalupě nebo na vsi,
kde trávil dětství. Zpěvák se ve
filmu vydává po stopách
svého života na místa, která sehrála v jeho životě důležitou roli. Odhaluje neznámé zákulisí koncertů
i svůj život s rodinou; soukromí, které si jinak snaží
s pokorou a láskou chránit.
Díky upřímné otevřenosti
Karla Gotta mohou diváci
vidět autentický a jedineč-

ný filmový portrét, plný nečekaných vzpomínek.
Foto zdroj: bontonfilm, text: MK
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Koncert ve varně Pivovaru Litovel Představení pro děti
Ve čtvrtek 11. listopadu zavítáme opět po nucené přestávce do varny Pivovaru Litovel,
abychom si užili v překrásném
prostředí koncert v rámci KPH.
Tentokrát do Litovle zavítají Julie Svěcená, která zahraje
na housle a Ladislav Horák na
akordeon.
Julie Svěcená je absolventkou Royal Academy of Music
v Londýně a je považována za
jeden z nejnadanějších mladých
houslových talentů. Vítězka mezinárodní rozhlasové soutěže
Concertino Praga roku 2010
v oboru sólové housle často
koncertuje na domácích i zahraničních pódiích. Na housle začala hrát ve čtyřech letech a své
první vystoupení odehrála již
v pěti. Absolvovala několik mistrovských kurzů a masterclassů.
V rámci svých studií měla možnost spolupracovat s významnými osobnostmi světové hudební
scény. V roce 2014 dostala příležitost koncertovat na Mezinárodním hudebním festivalu
Pražské jaro a jako nejmladší
interpretka tohoto ročníku se
představila samostatným reci-

tálem. Koncertovala na mnoha
festivalech a získala nespočet
ocenění.
Ladislav Horák je absolventem
Pražské konzervatoře a Západočeské univerzity v Plzni. Během
studií se stal vítězem národní
soutěže v Hořovicích a laureátem mezinárodních soutěží
v Andoře, Itálii a Španělsku.
Koncertuje jako sólista, komorní hráč a za doprovodu orchestrů. Pravidelně vystupuje na
prestižních festivalech v Severní
Americe, Asii i po celé Evropě.
Je propagátorem a prvním interpretem skladeb soudobých
českých a zahraničních autorů,
které pravidelně nahrává pro
česká i mezinárodní média.
Patří mezi nejvýznamnější reprezentanty italské nástrojařské firmy Borsini. Reprezentuje
českou akordeonovou školu
v mezinárodních organizacích
či jako předseda porot mezinárodních soutěží. Jako jediný
akordeonista ze střední Evropy
je zván do porot prestižních německých soutěží Deutscher-Akkordeon-Musikpreis a Deutsche-Orchesterwettbewerb.
MK

Dasha a Moondance Orchestra
V úterý 30. listopadu proběhne ve Velkém sále Záložny od
19 hodin vánoční koncert Dasha
a Moondance Orchestra.
Zpěvačka Dasha absolvovala Státní konzervatoř v Praze
a v roce 2005 studovala na
Berklee College of Music
v americkém Bostonu. Karel Gott
o Dashe prohlásil, že je talent,
který se rodí jednou za sto let.
Od té doby doprovázela i většinu jeho koncertů, dále pak také
koncerty Heleny Vondráčkové
a mnoha dalších. Jde o velmi
obsazovanou a úspěšnou muzikálovou herečku a zpěvačku.
Vystupovala na mnoha významných českých hudebních scénách včetně plzeňského Divadla
J. K. Tyla nebo na jevišti Hudebního divadla v Karlíně. Tam
ztvárnila postavu Máří Magdaleny ve světově proslulém muzikálu Jesus Christ Superstar. Za
tuto roli v roce 2010 pak obdržela Cenu Thálie. V roce 2017
Dasha ve spolupráci s hudebním producentem a skladatelem Davidem Solařem natočila
své sólové album „Konečně“,

jež pokřtili Lída Nopová a Karel Gott. Pravidelně koncertuje
s kapelou Moondance Orchestra
vedenou klavíristou, skladatelem
a aranžérem Martinem Kumžákem. Ten patří neoddělitelně ke
StarDance, a to od začátku jejího
vysílání v České televizi. Uplatňuje se jako autor znamenitých
aranžmá, jako dirigent a instrumentalista. Chybět nebudou
ani vokalisté Naďa Wepperová,
Dušan Kollár a Michal Cerman.
Moondance Orchestra patří
k absolutní špičce mezi tanečními orchestry v ČR. Svými
aranžmá překvapuje tanečníky
i muzikanty, protože k tanci dokáže upravit jakoukoliv hudební předlohu. Martina Kumžáka
a jeho orchestr ale známe i z jiných pořadů České televize: například doprovázel interprety
při předávání cen TýTý a během
soutěže Duety aneb Když hvězdy zpívají. Orchestr je složený
z 11 excelentních muzikantů
včetně Martina Kumžáka.
Nenechte si ujít jedinečný zážitek a přijďte nasát vánoční atmosféru. Těšíme se na Vás. MK

Hurá na pohádky
Hurá na pohádky je pásmo
krátkých animovaných filmů
pro nejmenší diváky. Příběhy vás provedou dva zábavní
a věčně hladoví nejlepší medvědí kamarádi Nedvěd a Miška
z večerníčkového seriálu Mlsné
medvědí příběhy. Ti se objeví
i v epizodách Mňamózní svačinka, Hurá na borůvky a Pozdrav od strýčka, kde se díky
svým bláznivým nápadům dostávají do jedné šlamastyky za
druhou. Jedna z jejich režisérek,
Kateřina Karhánková, je podepsaná i pod dalším krátkým
příběhem Plody mraků o rozverných chlupáčích, kteří se poprvé odváží vstoupit do neznáma. Slovensko pak reprezentuje

epizoda ze seriálu Websterovci,
ve kterém míří zvídavá pavoučí
hrdinka Lily poprvé do školních
lavic. Dobrodružné příběhy našich hrdinů vás pobaví a ledacos
naučí, takže hurá na pohádky!
Jak se čerti ženili
Za devatero horami a devatero
řekami, v jednom malém království žije ten nejlínější princ,
jakého si dokážete jen představit, princ Vendelín. A protože je
tak líný, vládne za něj jeho teta
Kordula Hamižná, která celé
království pomalu rozkrádala,
až se z něj stalo to nejchudší
království na celém světě. Pomoci mu může už jen princezna
Adélka, která se rozhodla vdát
se za prince svých snů, a proto
se ho vydává hledat do světa.
Princova teta Kordula ve své
lakotě a hamižnosti touží stát se
královnou – ať to stojí co to stojí.
Chce vládnout světu, a proto uzavře smlouvu s peklem.
Ovšem nepočítá s tím, že čistá
lidská duše je velká vzácnost
a láska že je silnější než všechno
zlo na světě... Jak pohádka dopadne? Přijďte a dozvíte se!
MK
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Zasedání přidružených škol UNESCO Setkání po 70 letech
Ve dnech 20. – 21. září hostilo
Gymnázium Jana Opletala v Litovli každoroční Valné shromáždění
Sítě přidružených škol UNESCO.
Členství je omezeno pouze na
55 škol z celé České republiky.
Jsou to ZŠ, ZUŠ, odborné střední školy i gymnázia. Bylo nám
jako jediné členské škole z celého
Olomouckého kraje velkou ctí
představit nejen naše gymnázium, ale naznačit v rámci nabitého
dvoudenního programu i zajímavosti Olomouckého kraje jako

celku. Záštitu nad celou akcí převzal hejtman Olomouckého kraje
Ing. Josef Suchánek. Být členem
této prestižní skupiny škol s sebou
přináší povinnost plnit zásady
obsažené v Chartě přidružených
škol Unesco a naplňovat filozofii
sítě těchto škol, jako učit se vědět („learning to know“); učit se
konat („learning to do“); učit se
být („learning to be“) a učit se žít

spolu („learning to live
together“).
Každoročně
je stanoveno
několik témat, která mají školy za povinnost
nějakým způsobem pojmout, pokud možno tak, aby se zapojilo co
nejvíce žáků. Našemu gymnáziu
se to daří více než dobře a nepolevili jsme ani za distanční výuky.
Program letošního zasedání zahrnoval jak odborné přednášky,
tak prezentace škol
Týdne
UNESCO.
Účastníci tohoto setkání velmi pozitivně
ocenili doprovodný
program – vystoupení školního sboru
PALORA, exkurzi na
Fort XIII či komentovanou prohlídku
Litovle. Velmi nás
potěšilo, že mnozí
z nich avizovali svůj plán strávit
zde část následujících prázdnin.
I o tom je každoroční zasedání.
Gymnázium Jana Opletala se podle ohlasů zhostilo své role organizátora této nemalé akce úspěšně
a jsme rádi, že jsme mohli přispět
k propagaci nejen naší školy.
Koordinátorky Mgr. Michaela
Hradilová a PhDr. Lenka
Viktoříková

Bývalí žáci a žákyně Jungmannovy školy, kteří ukončili
docházku v roce 1951, se sešli
18. září u příležitosti 70. výročí
v krásném prostředí restaurace
Za Školou, aby zavzpomínali na
své mládí a školní léta.
V roce 1951 ukončilo školní
docházku 95 žáků – ve stísněných podmínkách dvou tříd
IV. a IV. A. V roce 1948–49 se
sloučily školy chlapecká u kostela a nynější škola Jungmannova. První sraz se uskutečnil
v r. 1981, na kterém se sešlo
72 žáků v prostorách Velkého
sálu Záložny.
Po 40 letech od prvního srazu
se sešlo 18 spolužáků a odhlá-

silo se ze zdravotních důvodů
26. Je to obdivuhodné, že z 95
žáků žije ještě 44, kteří mají
85–86 let.
Uctili jsme památku těch, kteří
již mezi námi nejsou, a vzpomínali jsme též na naše učitele.
Za celou dobu od prvního srazu jsme se sešli 25x. V příjemném prostředí všichni přítomní
souhlasili, že se příští rok sejdeme znovu.
Děkujeme třídnímu výboru,
který tvoří L. Sontagová – Glosová, M. Obšilová – Volková,
V. Riegelová – Hoffmannová
a J. Čamek za obětavou práci
při přípravách setkání.
J. Čamek

Výuka s rodilým mluvčím na školách pokračuje. Máte také zájem?
Na ukázkovou hodinu s rodilým mluvčím angličtiny zavítali
v pondělí 13. září do základní
školy v Nákle učitelé z regionu
MAS Moravská cesta. Nyní se
mohou rozhodnout, zda si lekce
zamluví i pro své školy. Výuku jim
z 80 procent zaplatí MAS.
Aktivita vychází z projektu
nazvaného Místní akční plán
vzdělávání pro ORP Litovel II.
Rodilý mluvčí Navot Laufer
pochází z Izraele, z rodiny, kde
se mluvilo anglicky. Angličtinu
pak vystudoval i na univerzitě
v Haifě a později na Masarykově univerzitě v Brně. V regionu
také není žádným nováčkem.
Od roku 2001 žije ve Střemeníčku, pracoval jako učitel.
Na ukázkovou hodinu zavítali zástupci škol, kteří chtěli být
svědky Navotovy práce s dětmi.

„Nyní se mohou hlásit, mají-li
o lekce také zájem,“ vysvětlila
projektová manažerka Veronika
Ondřejová, která se v kanceláři
MAS Moravská cesta orientu-

je na školství. Výuka angličtiny
s Navotem začala už na začátku loňského roku. Kvůli covidu
bylo ale třeba projekt přerušit.
„Zhruba od poloviny listopadu
bude mít Navot opět volné termíny, takže zájemci se do nich mohou zapsat,“ dodala.
Ukázková hodina v Nákle se

konala s žáky devátého ročníku
pod vedením učitele angličtiny
Jiřího Kaly. Do výuky se zapojil
i ředitel a přítomní učitelé. „Navot Laufer se zaměřuje buď na
tandemovou výuku, při které se
na vyučovací hodině podílejí dva
učitelé, nebo na metodu CILL,
jež je založená na výuce školního předmětu prostřednictvím
cizího jazyka, takže si žák osvojuje znalosti a dovednosti v obou
předmětech současně,“ vysvětlila
Veronika Ondřejová. Učitel nabízí výuku jak pro základní, tak
i pro mateřské školy. A jak dlouho se ve školách zdrží? „Celkem
dva týdny, přičemž k dispozici
bude po dobu šesti týdnů, z toho
každý týden tři dny,“ spočítala
a uzavřela manažerka.
Marie Šuláková, PR manažerka
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Mateřské centrum Rybička

Projekt LIFEdu ve Slovinsku

CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA (Jarmila Dospivová)
sídlo v budově Charity Litovel, ul. Vítězná 1129, Litovel
tel. 739 246 016, mcrybickalitovel@seznam.cz, www.mcrybicka.cz

Na přelomu září a října se dva
zástupci učitelů z Jungmanky,
PhDr. Jan Hercik a Mgr. Eva
Hrachovcová, zúčastnili pracovního pobytu v Mariboru ve
Slovinsku. Aktivity byly součástí mezinárodního projektu
LIFEdu Univerzity Palackého
katedry geografie v Olomouci.
Společně se studenty a učiteli ze
tří zemí, České republiky, Slovinska a Srbska, pracovali na aktivitách, které připravili zástupci
Univerzity z Mariboru. Aktivity
byly zaměřeny především na
využití, přípravu a hodnocení
terénních cvičení ve výuce zeměpisu a na propojení výuky
s praktickým životem.
Během pracovního setkání se
preferovala spolupráce napříč

UKÁZKOVÁ HODINA A ZÁPIS DO MINIŠKOLKY
• úterý 2. 11., od 8.30 do 11.30 hodin
Pro děti od 2 let. S sebou svačinu, pití, přezůvky.
Tato lekce je zdarma pro nové děti, dále již platba předem, dle přihlášení.
Možnost docházky 1–3x týdně (úterý, čtvrtek, pátek).
Cena za dopoledne 160 Kč.
BAZAR HRAČEK A DĚTSKÝCH KNIH – prodej od maminek
• čtvrtek 4. 11., 8.30–11.30 a 13.00–16.00 hodin
Prodej dětských hraček, her a knížek.
Přijďte si vybrat a nakoupit. Pokud chcete prodávat, přihlašte se v MC Rybička.
		
DISKUZNÍ DOPOLEDNE – ŘEČ DĚTÍ PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLKY
• 15. 11. od 9.30 do 11.00 hodin
Přednáška a diskuze s logopedkou.
DISKUZNÍ DOPOLEDNE – RÝMA, KAŠEL, NACHLAZENÍ, CO S TÍM?
• 26. 11. od 9.30 do 11.00 hodin
Přednáška a diskuze s lékárnicí.

zeměmi, generacemi a výukovými stupni jak budoucích, tak
současných učitelů. Veškerá
komunikace probíhala v anglickém jazyce. Během pobytu navštívili v Mariboru slovinskou
základní školu, setkali se s vedením školy a kolegové ze Slovinska umožnili prohlídku školy
i účast ve výuce v hodinách zeměpisu a fyziky. Projekt navazuje na koncepci školy podpořit
v žácích propojení výuky
a praktického života.
Věříme, že spolupráce se slovinskými kolegy, s univerzitami
a se studenty bude v budoucnosti pokračovat v dalších projektech.
Mgr. Eva Hrachovcová,
ředitelka školy ZŠ Jungmannova

18. 11.–19. 11. je Mateřské centrum ZAVŘENO

Mateřské centrum Rybička

Na Vaši účast v pravidelných programech se těší
kolektiv Mateřského centra!

Základní škola Litovel, Jungmannova ul. ve spolupráci se SRPŠ
Vás zve na

TRADIČNÍ PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK
Kdy a kde: 25. 11. odpoledne ve školním dvoře
Co: dětská představení, zpěv a tanec, betlémský fotokoutek,
prezentace Ekotýmu a jiné. Občerstvení zajištěno.
Akce je určena pro žáky školy a jejich rodiny.

inzerce

PONDĚLÍ
9.30–10.30
DOPOLEDNE S PROGRAMEM
		
- diskuzní skupina pro rodiče dětí od 1 do 2 let.
		
Cena 70 Kč.
ÚTERÝ
8.30–11.30
MINIŠKOLKA
		- příprava dětí na vstup do školky. Pro děti od 2 let.
STŘEDA
9.30–11.00
DOPOLEDNE S PROGRAMEM
		
- diskuzní skupina pro rodiče dětí od 2 do 3 let.
		
Cena 70 Kč.
16.30–18.30
SPOLEČENSTVÍ MANŽELŮ
		
- koná se 1x za měsíc vždy 2. středa v měsíci.
19–20 		
CVIČENÍ S DENISOU
		
- cena je 70 Kč.
ČTVRTEK
8.30–11.30
DISKUSNÍ SKUPINA rodičů dětí připravujících se
		
na vstup do mateřské školky (od dvou let)
ODPOLEDNE
PŘEDNÁŠKA/ WORKSHOP
		
- dle aktuálního programu 1x za měsíc
PÁTEK
DOPOLEDNE (lichý) PŘEDNÁŠKOVÉ DOPOLEDNE S ODBORNÍKY
DOPOLEDNE (sudý) DISKUZNÍ SKUPINA RODIČŮ BATOLAT
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Naši sousedé informují
250leté výročí kostela sv. Václava
Od nepaměti patřily Pňovice pod
duchovní správu v Hnojicích.
V té době Pňovice obklopovaly
rybníky a močály, a tak byla cesta
do hnojického kostela pro pňovické občany velmi obtížná a časově
náročná.
Proto v roce 1771 panující
kníže Josef Václav z Liechtensteina, majitel šternberského
panství, do kterého Hnojice s farností spadaly, na žádost pňovických občanů a duchovní správy
v Hnojicích povolil v zakládací
listině z 9. dubna 1771 postavení
kostela a zřízení samostatné duchovní správy v Pňovicích. Kostel
zasvěcený sv. Václavovi, jehož stavbu řídili liechtenšteinští architekti,
byl vystavěn během šesti měsíců
a vysvěcen 13. října 1771. Postaven
byl v románském slohu z materiálu dodávaného liechtensteinskými
průmyslovými podniky. Kostel je
uvnitř 24 m dlouhý, 8 m široký
a 9 m vysoký, klenutý. Jeho věž
dosahuje výšky 25 m. V roce 1773
byla u kostela postavena fara.
Stejně jako většina památek
i pňovický kostel během své historie prošel řadou úprav a oprav
(nejvýznamnější proběhla po
2. světové válce) a stále slouží farníkům z Pňovic, Strukova
i okolí. Historie kostela je podrobně popsána v nové knize

Pňovice – Pohled do historie obce,
která byla veřejnosti představena
24. září. S 250letou historií kostela seznámil občany autor knihy
PhDr. Jaromír Hublar, Ph.D., na
přednášce v kostele 10. října.
Pňovice mají svoji knihu
V Pňovicích slavili svatováclavské
hody, na kterých byla občanům
starostou obce p. Štáblem představena nová kniha o jejich obci.
Kniha s názvem Pňovice – Pohled
do historie obce byla slavnostně požehnána při chrámovém
koncertu. Při této příležitosti
knihu požehnal p. farář Ondřej
s autorem knihy PhDr. Jaromírem Hublarem Ph.D. Celá akce
pak pokračovala ve společenském
sále, kde byla kniha představena
autorem a občané si mohli knihu převzít nebo nechat podepsat.
Slavnost byla doplněna výstavou
fotografií o historii obce.
Pavel Čunderle st.

MUDr. Alois Volkman: Iuventus Rediviva
Oběžná dráha života opisuje kruh.
Čím víc se uzavírá
tím jasněji je vidět na počátek.
Oběžná dráha života opisuje kruh
jehož obsah nelze vypočítat
do vzorce dosazením.
Město věčně školou povinné
provedené v půdorysné rovině
nesené na ramenou řeky Moravy.
Všichni jsme ti dlužni za podnájem
za neodevzdané svazky klíčů
od tvých zákoutí
za svazky přátelství.
Kolik jsi vydalo vysvědčení?
A naše návraty jsou
nejlepším vysvědčením pro tebe.
Domovské město moje.
Tvůj znak jak štědrovečerní stůl
zve k sesednutí.
V tvé málo pozměněné výpravě
se odehrálo několik mých dějství…

Z nápovědní budky osudu
mi při nich někdo šťastně našeptával.
Kam jste se rozešly
vy všechny osoby a jejich obsazení…?
Léta studií
čeřenem času nevyslovitelné dny.
Oči mám plné lesklých šupin.
Potopené pod hladinou litovelského
rybníka pod hladinou mé krve.
Jde celý průvod generací
podle zasedacích pořádků.
Černé tabule
spuštěné na půl žerdi.
Modré oči kalamářů
vyplakané až do dna.
Vyvoláni dnes budou
profesoři.
Oběžná dráha života opisuje kruh
prsten zásnubní
s jedenkrát nám daným prostorem
a časem.

Zaslal PhDr. Petr Oskar Galuška,
CSc., organizátor LIPRY v Praze
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Co nového v DDM Litovel?
Obnova environmentální učebny
v DDM Litovel pokračuje
DDM Litovel v roce 2021 získalo finanční příspěvek z rozpočtu
Olomouckého kraje v rámci dotačního programu na podporu
environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty v Olomouckém kraji. Příspěvek ve výši
10 612 Kč byl v souladu s žádostí o dotaci použit na pořízení
zvýšeného záhonu, kompostéru
a obnovu terária pro plazy.
Zrealizované aktivity umožnily vytvoření lepších podmínek
pro naše přírodovědné a další
kroužky.
Zvýšený záhon byl upraven
a připraven pro výsadbu po-

čátkem září. Příští rok se tedy
můžeme těšit na sklizeň bylinek a zeleniny, vše samozřejmě
v rámci aktivit našich zájmových kroužků a příměstských
táborů s tematikou vaření.
Těšíme se, až si děti budou
moci na jaře rozšířit své znalosti
a dovednosti v pěstování rostlin i jejich dalšího zpracování.
V konečné fázi se díky kompostéru poučí o ukládání zahradního
odpadu a využití kvalitního humusu k opětovnému zpracování
na záhonech na naší zahradě.
Nové terárium pro chov plazů je
moderní, vytápěné topnými fóliemi. Tento systém je přehledný
a jednoduchý a zároveň bezpeč-

Strašidelná
cesta

ný jak pro děti, tak i pro zvířata.
S pomocí těchto nově zakoupených pomůcek můžeme pro děti
rozšířit nabídku našich programů s ekovýchovnou tematikou.
Kolektiv DDM Litovel
Podzimní krása – výstava dětských prací v knihovně města
Litovel
Ve dnech 18. října až 22. listopadu ve spolupráci s místními
a okolními mateřskými školami
a družinami pobíhá v krásných
prostorách Litovelské knihovny
výstava dětských podzimních
prací na téma Podzimní krása.
Výstavy se zúčastnily MŠ Gemerská, Čihadlo, Kollárova,
Frištenského, Nasobůrky, školní družina Vítězná a ZŠ Červenka.
Celkem 110 dětí
pracovalo jak na
individuálních, tak
i na kolektivních
pracích, které zpestřily prostory místní
knihovny.
Bc. Eva Mariánková
DDM Litovel

NABÍZÍ AKTIVITU PRO DĚTI MATEŘSKÝCH ŠKOL
Z LITOVLE A JEJÍHO OKOLÍ S NÁZVEM

PO STOPÁCH SKŘÍTKA
PODZIMNÍČKA
V RÁMCI VAŠICH DOPOLEDNÍCH PROCHÁZEK
S DĚTMI Z MŠ VÁM PŘIPRAVÍME STEZKU

S ŠESTI JEDNODUCHÝMI ÚKOLY, KTERÉ
JSOU ZAMĚŘENY NA PODZIM. CÍLEM JE
NAJÍT SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA, KTERÝ MÁ
PRO DĚTI PŘIPRAVENY ODMĚNY.
CENA: 20 KČ ZA DÍTĚ
V PŘÍPADĚ ZÁJMU KONTAKTUJTE:
ŠÁRKA GRUNOVÁ, DIS.
E-MAIL: SARA.GRUNOVA@DDMLITOVEL.CZ
TEL.: 739 655 803

AKTIVITU JE MOŽNÉ PROVÉST
V PŘÍPADĚ PŘÍZNIVÉHO POČASÍ
V ZAHRADĚ ŠKOLKY,
POPŘ. JEJÍM OKOLÍ.
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Víkendové soustředění oddílu zápasu
Podzimní sportovní soustředění
pro členy litovelského oddílu zápasu proběhlo ve víkendových dnech
16. a 17. října. Krásné, slunečné
počasí přálo akci a přispělo ke zdárnému průběhu. Sobotní dopoledne
jsme věnovali návštěvě Městské policie Litovel a Hasičskému záchrannému sboru ČR Litovel. Samozřejmě nejvíce se líbila auta, možnost
si do nich sednout byl nevšední
zážitek, stejně jako si sáhnout na
skutečnou uniformu, vyzkoušet
různé pomůcky a dozvědět se,
k čemu a jak se používají. Po přejezdu do Savína jsme využili příznivého podzimního počasí k venkovním aktivitám
a v podvečer se přesunuli do místního
kulturního sálu. Zde
se posilovalo a trénovaly zápasnické
chvaty. Po kvalitní
večeři
následovaly společenské hry
(každý měl na sobě
tričko, které si sám
vylepšil
různými
malůvkami, foukanými obrazci apod.).
Tečkou po namáhavém dni byl zaslou-

žený odpočinek. Nedělní ráno začalo rozcvičkou, následoval přesun
do kulturního sálu. Dřepy, kliky,
sklapovačky, kotouly, salta apod.
předcházely zápasnickým chvatům.
Odpočinek v přestávku vyplnila oblíbená „židličkovaná“. Dopoledne
nám velice rychle uteklo.
Po obědě krátký pobyt na hřišti
a návrat domů. Už nyní se všichni
těší na další podobnou akci – snad
budou příznivé podmínky a budeme ji moci zrealizovat. Děkuji všem, kteří nezištně pomohli
se zajištěním a průběhem akce.
Mgr. Zdenka Frištenská,
spolek Gustava Frištenského Litovel

Český svaz ochránců přírody Litovel
pořádá akci

KEŘE PRO VČELY
5. listopadu 2021

• Pojďte s námi podpořit (nejen) včelí pastvu a zasaďte na
své zahradě pár keřů. Rostliny jsou zdarma.
• Vyberte si z nabídky pylo- a nektarodárných druhů: líska
obecná, muchovník lamarckův, svída krvavá, hloh
jednosemenný, dřín obecný (1–3 druhy rostlin na osobu)
• Výdej rostlin: v pátek 5. listopadu 14–17 hod. na dvoře
Litovelské kavárny (příchod k pasáži od bývalého
autobus. nádraží)
• Počet rostlin je omezený, raději si je rezervujte na
dockatka@gmail.com
• Bližší informace o jednotlivých keřích a jejich nárocích
na pěstování najdete na facebook.com/csop.litovel/
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Jak dopadla plavecká soutěž měst Krátce z házené
Dne 6. října 2021 se naše město již tradičně zúčastnilo celorepublikové akce pod názvem
„Plaveme s městem“.
V tento den mají možnost startovat plavci všech věkových
kategorií, uplavat libovolným
způsobem na čas trať 100 m
a zároveň se na chvíli ocitnout
v roli jednoho z reprezentantů
našeho města. Plavecké výkony
jsou ohodnoceny body, součet
bodů všech účastníků se zasílá
organizátorům akce do Prahy,
kteří následně zveřejní pořadí
všech zúčastněných měst.
Naše město se letos umístilo na
5. místě z 15 měst v kategorii do
20 tisíc obyvatel. Všichni obdrželi diplom a malý dárek.
Brzy ráno plavalo pět seniorek,
z nichž nejstarší má 72 let. Odpoledne, jako každý rok, náš
nejstarší 84letý účastník pan
Karel Mikulica.
V odpoledních hodinách plavalo 25 zájemců, takže je jasné,
že celkový počet 306 účastní-

ků zajistily děti ze ZŠ Vítězná,
ZŠ Jungmannova a ZŠ Haňovice
spolu se svými učiteli a učiteli
plaveckého bazénu v dopoledních hodinách.
Nejlepší čas zaplaval pan Jakub
Vydra (1:08 min), z řad dětí
žáci ZŠ Vítězná Litovel: Kryštof
Weiser z 8. B (1:44 min.), Kristýna Spurná z 9. B (1:45 min.),
Filip Dokoupil z 9. B (1:41 min.)
a Klára Pospíšilová z 9. A (1:49
min.). Děkujeme všem za účast!

Házenkáři Tatranu Litovel opět
panují v 1. lize házené mužů.
V úvodních čtyřech kolech nenašli přemožitele, když zvítězili
v Náchodě 31:19, doma v derby
nad Velkou Bystřicí 28:26, ve
Dvoře Králové 34:28 a doma
nad Vsetínem 39:33. Prohráli zatím jen v pátém utkání
ve Zlíně 26:32. Prvoligovou
tabulku tak prozatím vedou
s 8 body díky lepšímu skóre před
Bystřicí pod Hostýnem. Hanáci

Za učitele a zaměstnance Plaveckého bazénu Litovel
Mgr. Miroslava Gottfriedová

Foto: Pavel Štěpánek,
text: Radovan Šimek

Linetbells na Mistrovství ČR

Tabulka 1. ligy házené mužů po 5. kole
1.

V sobotu 25. září 2021 pořádala Česká mažoretková asociace
v Hradci Králové Mistrovství ČR
pro sóla, dua a mini formace. Do
Hradce Králové se vydaly i mažoretky z Litovle, které od září
opět pilně trénují a připravují se
na soutěže, které se z jarních termínů přesunuly na podzim. Soutěž probíhala ve sportovní hale
TJ Slávie a během dne se představila vystoupení nejlepších týmů
z celé republiky. Děvčata z Litovle se v této konkurenci rozhodně neztratila, předvedla výborná
vystoupení a dovezla si domů
i několik medailových míst včetně vytouženého zlata:
1. místo: duo junior – Ester Holadová a Aneta Poledníková
2. místo: sólo junior – Sofie Jergonová

5. místo: sólo twirling profi –
Johana Štaffová
4. místo: mini formace hobby
1. místo: mini formace senior
hobby
5. místo: mini formace senior profi
Z těchto úspěchů máme velkou
radost. Pevně doufáme, že proběhnou i další soutěže, které nás
do konce října čekají. V neděli
24. října se naše mažoretky vydaly do Šumperku na Galaxy
Cup a v sobotu 30. října to bude
dlouhá cesta do Loun, kde se
má konat Mistrovství ČR České
mažoretkové a twirlingové federace.
Věříme, že i tam děvčata předvedou co umí, a dovezou další
medaile. Určitě budeme informovat!
Mažoretky Linetbells Litovel z.s.

se také mohou pyšnit nejlepším
útokem se 158 brankami. Gólový příděl do sítí soupeřů je však
rozdělen mezi řadu našich hráčů, a tak nejlepším naším střelcem je Luděk Piwko „jen“ s 24
brankami.
Junioři jsou zatím průběžně na
8. místě, starší dorostenci na
3. místě, mladší dorostenci dokonce na 2. místě svých druholigových soutěží. Daří se také
žactvu. Starší žáci vedou krajskou soutěž a zřejmě
si již přímo zajistí
postup do celostátní
Žákovské ligy. Mladší
žáci jsou aktuálně na
3. místě tabulky krajské soutěže. Největší
radost však házenkářům dělá miniházená,
kde se dovednostem
házenkáře učí přes
20 nových hráčů.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tatran Litovel

8

HK Bystřice p. H.
HBC Strakonice
Handball PSG Zlín
Házená Velká Bystřice
HBC Ronal Jičín B
Klub házené Vsetín
TJ JM Chodov
TJ Náchod
Házená Hustopeče
Sokol Vršovice
I. HK Dvůr Králové

8
6
5
5
4
4
4
4
3
3
2

Pozvánky na házenou
13. 11.
13. 11.
13. 11.
13. 11.
14. 11.
27. 11.
4. 12.
4. 12.
5. 12.

10.30 hod.
13.00 hod.
15.00 hod.
17.00 hod.
16.00 hod.
13.00 hod.
15.00 hod.
17.00 hod.
16.00 hod.

starší žáci
mladší dorost
starší dorost
muži
junioři
mladší dorost
starší dorost
muži
junioři

HBC Olomouc 1966
Sokol Osek nad Bečvou

Sokol Ostrava
HBC Strakonice
Sokol Ostrava
HC Zubří B
SK PEMA Opava
HK Bystřice p. H.
Lesana Zubří

Fotoreportáž investičních akcí letošního roku

Nová cyklostezka vznikla z Litovle směr místní část Tři Dvory. Celková délka stezky dosahuje 1,654 km. Řešena je autobusová zastávka s přístupovým chodníkem, zřízení sedmi parkovacích
stání či novostavba lávky přes drobný vodní tok. A proč vede stezka z jedné strany přes frekventovanou silnici na druhou? Důvod je jednoduchý – příroda, přesně motýl modrásek bahenní
(Maculinea nausithous). Tento typ stezek ale není ničím neobvyklým – často jsou vidět např. v Rakousku či Německu.

Od začátku října se může Sokolovna chlubit novými šatnami a sociálním zázemím.
Městu Litovel se tak podařilo dokončit další etapu postupných oprav této krásné funkcionalistické stavby ze 30. let 20. století. Předmětem oprav byla rekonstrukce celého 1. nadzemního podlaží budovy. Vznikly dvě nové velkokapacitní šatny s vlastním hygienickým
zázemím, šatna pro trenéry, nová klubovna Sokolů a byla rozšířena posilovna. Nesmíme
také zapomenout na novou místnost technického zázemí a upravené prostory pro správce
Sokolovny. Rekonstrukce byla provedena podle projektu Ing. arch. Srnce
a Ing. Turka, výběrové řízení vyhrála a stavbu provedla Stavební firma Vymětal.

Od května do srpna letošního roku proběhla další etapa Regenerace panelových sídlišť
Uničovského předměstí v Litovli – V. etapa, ulice Gemerská. Při realizaci akce byl poněkud
upraven dopravní režim části sídliště s ohledem na navazující stavební práce v ulici
Novosady, které by měly být provedeny v nejbližším období. Byla vybudována nová
parkovací stání, veřejné osvětlení a městský rozhlas. Dále jsou nové lavičky, odpadkové
koše, kontejnerové stání na tříděný odpad a pro malé děti je zde umístěno nové pískoviště. Na základě požadavků obyvatel byly obnoveny venkovní sušáky na prádlo
a klepače na koberce. Celkové náklady stavebních prací činily 9,7 mil. Kč bez DPH.

Ve čtvrtek 14. října přesně ve 12 hodin byla otevřena nově opravená část ulice Dukelské
v Litovli. Více o další části opravy píšeme na str. 3.

Nové posezení okolo lípy na Nové Vsi se líbí nejen obyvatelům, ale i zvířatům. ☺
Revitalizace veřejného prostoru a instalace nových herních prvků před ZŠ a MŠ Nasobůrky.

