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Vážení a milí čtenáři,

   je to malá chvilka, kdy jsem Vám přála hodně 
štěstí a zdraví do nového roku 2021. A vidíte, 
chvilka uplynula jako nic a mně nezbývá nic jiné-
ho, než Vám opět popřát hodně štěstí, zdraví, lásky  
a úspěchů v roce 2022. V roce převažujících dvo-
jek. Co nám předpovídají, ptáte se stejně jako já? 
Rok 2022 charakterizují podle numerologie pře-
devším dvě čísla – 22 a 6. Číslo 22 je v numerologii 
spojováno s úspěchem, budováním pevné základ-
ny. Je to mistrovské číslo (stejně jako 11 nebo 33), které má schop-
nost proměnit i velkolepé myšlenky ve skutečnost a dokáže zvládat 
velmi složité situace. Číslo 6 (součet všech čísel roku 2022) je jedno 
z nejharmoničtějších čísel. Má smysl pro řád, přijetí odpovědnosti, 
obětování se a pomoci pro ostatní. Tak snad nás dle numerologie 
čekají konečně lepší časy... Věřme v ně!!! 

Eva Kratochvílová, redaktorka

V Litovli 1. ledna 2022. Uzávěrka příštího vydání je 18. ledna.
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Město Litovel ve spo-
lupráci s Městskou 
policií Litovel vyhla-
šuje akci s názvem 
Jarní úklid. Co to zna-
mená pro obyvatele  
a zejména vlastníky 
motorových vozidel? 
Jak jistě víte, tak od 
1. ledna 2020 platí 
novela zákona o po-
zemních komunikacích, kde 
se změnil pojem „Vrak vozi-
dla“ – od tohoto data může 
být označeno za vrak vozidla  
i motorové silniční vozidlo, 
které nemá platnou technickou 
kontrolu nejméně šest měsíců  
a stojí na veřejné komunikaci či 
parkovišti. Samozřejmostí jsou  
vozidla, která jsou bez registrač-
ní značky, i vozidla, která jsou 
zjevně v neprovozuschopném 
stavu. To se netýká vozidel stojí-
cích na soukromých pozemcích. 
Vozidlo označené za vrak lze 
odtáhnout na náklady vlastníka.
Městu Litovel došla s maji-
teli těchto vozidel trpělivost,  
a proto se vedení města dohod-
lo, že uzavře smlouvu s některou  
z dostupných odtahových služeb 
a tato vozidla z ulic měst odkli-
dí. Ve spolupráci s Technickými 
službami Litovel byl vyhrazen 
prostor pro tato vozidla – do  

něj budou na náklady majitele 
odtažena. Pokud ani tak nebude 
majitel reagovat, budou odtaže-
ná vozidla, po uplynutí zákonné 
lhůty, opět na náklady maji-
tele ekologicky zlikvidována. 
Neuhrazené náklady na odtah  
a následnou likvidaci autovraku 
pak bude město Litovel právně 
vymáhat po vlastníku vozidla. 
Vlastníkem vozidla je ten, kdo 
je zapsán v registru motorových 
vozidel.
Akce bude spuštěna na jaře 
2022, resp. 1. dubna 2022. Od-
halování uvedených vozidel 
bude mít na starosti Městská 
policie Litovel. Samozřejmě po-
licisté rádi přijmou od občanů 
podněty na prošetření jednotli-
vých vozidel. Město Litovel si od 
této akce slibuje uvolnění par-
kovacích míst a zbavení města 
ošklivé vizitky.

Městská policie Litovel

Jarní úklid Městské policie Litovel
MÍSTNÍ POPLATKY 

V ROCE 2022
Poplatek za svoz komunální-
ho odpadu a poplatek za psa je 
splatný k 30. 6. 2022. 
Poplatek za svoz komunálního 
odpadu činí 650 Kč.
Poplatek za psa v rodinném 
domě činí 300 Kč, v ostatních 
obytných domech 1 000 Kč. 
U druhého a každého dalšího psa téhož držitele se sazba po-
platku zvyšuje o 50 %. Senioři od 65 let mají poplatky za psa 
poníženy, rodinný dům 150 Kč, obytný dům 200 Kč. Existují 
i výjimky, kdo za psa platit nemusí, více informací podají na 
pokladně MěÚ Litovel. 
Poplatek lze uhradit na pokladně městského úřadu v úřed-
ní dny v pondělí a ve středu nebo převodem částky na účet: 
19-3620811/0100. Variabilní symbol si můžete vyžádat buď  
telefonicky na tel. čísle 585 153 121 (145) nebo osobně na po-
kladně MěÚ. Variabilní symbol Vám pak bude platit po celou 
dobu pobytu v Litovli (každý rok).

Chcete zaplatit místní poplatky převodem z účtu a neznáte vari-
abilní symbol? Nevadí!
Pošlete danou částku na účet č. 19-3620811/0100 a současně 
zašlete na e-mail poplatky@mestolitovel.cz informaci, který 
typ poplatku hradíte a za které osoby (jméno, bydliště, datum 
narození). Pokud chcete, můžete jako informaci o platbě za-
slat na uvedený e-mail vyplněný formulář avízo platby, který 

najdete na webu města v sekci 
odpady.

Děkujeme za včasnou úhradu 
poplatků.

Pf 2022
Vážení občané, 

přejeme Vám hodně zdraví, štěstí, 
pohody a lásky v novém roce. 

Opatrujte se a věřte v lepší zítřky!



Stíny Litovelska

Energošmejdi
V dnešní době, kdy ceny energií letí 
strmě nahoru, se opět rozběhli do 
našich měst podomní prodejci, kteří 
nabízejí levnější energie. Většinou 
jsou známější pod hanlivým názvem 
energošmejdi.
Tito na první pohled slušní lidé za-
vítali také do našeho města, a to  
10. listopadu. Jak je vám jistě zná-
mo,  nabízet dům od domu jakékoliv 
produkty včetně těch nehmotných, je  
v našem městě zakázáno nařízením 
obce č. 1/2015. Takže jakmile zís-
kali strážníci od občanů informaci  
o pohybu těchto lidí po městě, ihned 
vyrazili do terénu a na ulici K. Sedlá-
ka se jim podařilo podařenou dvojici 
slečen zadržet. Ty nejprve popíraly, že 
by cokoliv nabízely, ale když na místo 
dorazila jedna ze svědkyň, musely  
s pravdou ven. Jenže na to byly sleč-
ny připravené, a tak vytáhly historku  
o práci pro renomovaného distribu-
tora INNOGY. To ovšem netušily, že 
se jejich pohádka dá ověřit. Operátor 
této firmy strážníkům sdělil, že žádné 
slečny podobných jmen u nich nepra-
cují, a dokonce sdělil, že jejich externí 
zaměstnanci jsou poučeni, že bez 
předběžné domluvy se zákazníkem 
mají zakázáno kohokoliv navštěvovat 
s nabídkou odběru energií.
No, ať je to jak chce, slečny budou 

muset své počínání vysvětlit u KPPP 
Litovel, kam byl jejich přestupek po-
stoupen.

Pomáhat a chránit v praxi
Na kuriózní oznámení jsou městští 
strážníci zvyklí. Zajímavá oznámení 
by vydala na samostatnou knihu, ale 
vyberme  např. ...nejezděte, ať se mohu 
konečně vyspat... nebo ...můžete přijet 
na náměstí? A které? Na Václavák, sem 
na horním konci, vy mě nevidíte?...  
a podobně.
Většinou se tomu zasmějeme, ale 
někdy se z toho vyklube i něco zají-
mavého. Pak můžeme – podle hesla 
Pomáhat a chránit – opravdu něco 
udělat. Sice to heslo není přímo hes-
lem městských policií, ale všichni 
strážníci napříč celou republikou jej 
tak nějak vzali za své.
Ale abychom přešli k jádru věci! 
Dne 1. prosince přijala hlídka okolo  
19. hodiny netradiční telefonát. V 
něm poněkud zvláštní hlas muže žá-
dal o pomoc s manželkou. Jak by asi 
mohli strážníci pomoci s manželkou?! 
No, někdy je třeba trpělivost při vede-
ní telefonátu s občany, a tak strážník 
cvičenými dotazy zjistil, že pán a paní 
bydlí na ulici Lužní, oba jsou nemoc-
ní, on chodí o francouzských holích 
a jeho žena s chodítkem. Manželka 
však upadla a on ji nemůže zvednout.

A najednou je z úsměvného telefoná-
tu tak trochu drama. Naštěstí to zas 
tak vážné nebylo. Paní jen podjelo 
chodítko a ona se sesunula na zem. 
Díkybohu neutrpěla žádné zranění, 
ale její muž neměl sílu ji zvednout.
Hlídka tedy přijela na místo a paní 
pomohla vstát. Je to prkotina, ale 
přece jen máme z takové práce dobrý 
pocit.

Pomoc seniorovi
V neděli 5. prosince krátce před po-
lednem byla hlídka Městské policie 
Litovel upozorněna na zmateného 
starého muže na ulici Šemberově. 
Oznamovatel hlídce sdělil, že starý 
pán je zmatený a neví jak se dostat 
domů.
Hlídka vyjela na určené místo, kde 
našla nejen oznamovatele, ale také 
zmateného důchodce. Ten hlídce po-
věděl, že si vyšel na procházku za svo-
jí manželkou, ale že on sám nyní bydlí 
v Domově seniorů v Litovli. V domově 
prý žije jen krátce a na procházce za-
bloudil. Hlídka jej tedy raději svezla 
služebním vozidlem k Domovu senio-
rů na ulici Opletalově, kde jej předala 
zaměstnancům domova. Tam se hlíd-
ka dozvěděla, že manželka muže již 
nežije a pán zde bydlí již několik let.
Pro některé lidi je stáří složité, zvláště 
když se dostaví nemoc. Strážníci to 

dobře chápou a rádi pomohou, aby 
tito staří lidé mohli dožít důstojně  
a v bezpečí.

Požár na Pavlínce
Ihned po nástupu noční směny  
6. prosince přišlo na telefon měst-
ských strážníků v Litovli oznámení, 
že na ulici Pavlínka hoří budova dílny  
u rodinného domu.
I když si většinou strážníky na místě 
vyžadují sami hasiči, jen když je to 
nezbytné, hlídka se vydala na místo 
i bez zavolání hasičů, protože víme, 
že místo je problematické z hlediska 
průjezdu vozidel.
Na místě již byly hasební práce  
v plném proudu – byly zde tři hasičské 
jednotky, hlídka policie ČR a na cestě 
byl také vyšetřovatel hasičů z Olomou-
ce. V době přítomnosti hlídky měst-
ské policie již hasiči měli téměř požár 
uhašený, a jelikož zde byla tento rok 
cesta rozšířena, byla také zachována 
průjezdnost. Přesto strážníci několik 
vozidel raději poslali oklikou, neboť  
v tu chvíli hasiči schovávali svoje vy-
bavení do vozidel a projíždějící auta 
by se jim tam jen pletla.
Naštěstí se při požáru nikdo nezranil, 
jen vznikla škoda na majetku. Požár 
vznikl pravděpodobně od nezabez-
pečených kamen v dílně.

Městská policie Litovel
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Nevíte, na koho se na úřadě obrátit se svým problémem? Pomůžeme...
Vážení čtenáři, na následující 
dvojstraně Vám přinášíme pře-
hled zaměstnanců Městského úřa-
du Litovel. Naposledy byla taková 
aktualizace provedena hooodně 
dávno, proto považujeme za nut-
né, a pro Vás přínosné, ji zopa-
kovat. Zde chceme ještě uvést, co 
mají jednotlivé odbory na starosti. 

Kancelář tajemníka
krizové řízení, sekretariáty sta-
rosty, místostarosty a tajemníka, 
personální a mzdové oddělení, 
cestovní ruch, propagace města, 
mikroregion, půjčky z Fondu roz-
voje bydlení

Finanční odbor
fakturace, majetek města, účetní

Odbor vnitřních věcí
podatelna, matrika, přestupky, 
hlášení rozhlasu, ztráty a nálezy

Odbor míst. hosp. a stavebních in-
vestic
stavební investice, nájmy pozem-
ků, dotační tituly, památková 
péče, osadní výbory

Odbor sociální a správní
sociálně-právní ochrana dětí, 
kurátor, opatrovník, parkovací 
průkazy pro zdravotně postižené 
občany, náhradní rodinná péče, 
komunitní plánování, evidence 
obyvatel, občanské průkazy, ces-
tovní pasy

Odbor školství, kultury a sportu
školy a školská zařízení, kultura, 
sport, Litovelské noviny, muzeum, 
knihovna

Odbor dopravy
evidence motorových vozidel, ři-
dičské průkazy, zkušební komisař, 
přestupky, silniční hospodářství

Odbor výstavby
umisťování a povolování staveb, 
územní plánování

Živnostenský odbor
registrace, kontrola, evidence ze-
mědělských podnikatelů

Odbor životního prostředí
lesy a myslivost, agenda vodo-

právní, ochrana ovzduší, ochrana 
přírody, odpadové hospodářství, 
vodní hospodářství, ochrana ze-
mědělského půdního fondu, ry-
bářské lístky

Odbor bytového hospodářství
údržba bytů, majetku, nájemné, 
pokladna odboru, hřbitovy, poli-
klinika, nebytové prostory
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KANCELÁŘ TAJEMNÍKA – budova 1 v 1. a 2. patře, dvorní trakt                                                                             
Ing. Radovan Vašíček tajemník 585 153 122, 602 705 216 vasicek.radovan@mestolitovel.cz
Mgr. Eliška Člupná asistentka starosty a místostarosty 585 153 135 clupna.eliska@mestolitovel.cz
Bc. Petra Sedlářová asistentka starosty a místostarosty 585 153 135 sedlarova.petra@mestolitovel.cz
Bc. Dita Bednářová asistentka tajemníka 585 153 126, 607 727 455 bednarova.dita@mestolitovel.cz
Ing. Kateřina Bublová personalistika, mzdy 585 153 124 bublova.katerina@mestolitovel.cz
Jaromír Jindra služební vozidla, požární ochrana 585 153 158, 724 183 646 jindra.jaromir@mestolitovel.cz
Petr Grepl krizové řízení 585 153 118, 724 183 647 grepl.petr@mestolitovel.cz
JUDr. Marie Mazánková právník 585 153 112 pravnik@mestolitovel.cz

FINANČNÍ ODBOR – budova 1 v 1. patře, budova 2 přízemí
Ing. Jaromír Kolář vedoucí odboru 585 153 143, 724 183 651 kolar.jaromir@mestolitovel.cz
Ing. Veronika Beranová hlavní účetní 585 153 146 beranova.veronika@mestolitovel.cz
Alena Kučerová účetní 585 153 134 kucerova.alena@mestolitovel.cz
Helena Martinková dodavatelské faktury 585 153 123 martinkova.helena@mestolitovel.cz
Jarmila Lakomá rozpočet 585 153 129 lakoma.jarmila@mestolitovel.cz
Vladimíra Martinková majetek 585 153 144 martinkova.vladimira@mestolitovel.cz
Pavlína Pischlová pokladna 585 153 223 pischlova.pavlina@mestolitovel.cz
Vladimíra Čunderlová účetní, příjmy města, pokladna 585 153 145 cunderlova.vladimira@mestolitovel.cz

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ – budova 1 přízemí a 1. patro, budova 2 přízemí, dvorní trakt
Mgr. Miroslav Havran vedoucí odboru 585 153 132, 724 179 133 havran.miroslav@mestolitovel.cz
Mgr. Simona Čapáková matrika 585 153 115, 724 183 652 capakova.simona@mestolitovel.cz
Petra Robenková matrika 585 153 114 robenkova.petra@mestolitovel.cz
Marie Erlecová podatelna 585 153 110 erlecova.marie@mestolitovel.cz
Lucie Hubáčková podatelna 585 153 222 hubackova.lucie@mestolitovel.cz
Mgr. Libor Chrudina přestupky 585 153 130 chrudina.libor@mestolitovel.cz
Hana Konečná přestupky 585 153 131 konecna.hana@mestolitovel.cz

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A STAVEBNÍCH INVESTIC – budova 1 v 1. a 2. patře
Miroslav Skácel vedoucí odboru 585 153 150, 602 786 079 skacel.miroslav@mestolitovel.cz
Martin Kopečný investiční akce, památky 585 153 140, 720 403 401 kopecny.martin@mestolitovel.cz
Petr Navrátil investiční akce, památky 585 153 141, 721 528 693 navratil.petr@mestolitovel.cz
David Elgner investiční technik 585 153 164 elgner.david@mestolitovel.cz
Hana Dohnalová nájmy pozemků 585 153 149 dohnalova.hana@mestolitovel.cz
Mgr. Andrea Buchtová dotační tituly, financování 585 153 160 buchtova.andrea@mestolitovel.cz
Ing. Jana Tichá dotační tituly, financování 585 153 163 ticha.jana@mestolitovel.cz

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU – budova 1 v 1. patře, budova 2 v 1. patře
Ing. Vlastimil Habermann vedoucí odboru 585 153 153, 602 790 829 habermann.vlastimil@mestolitovel.cz
Mgr. Eliška Žitná školství, kultura, sport 585 153 154 zitna.eliska@mestolitovel.cz
Mgr. Eva Kratochvílová Litovelské noviny 604 117 026 litovelskenoviny@mestolitovel.cz
Eva Hubáčková mzdy a personalistika ve školství 585 153 148 hubackova.eva@mestolitovel.cz

ODBOR BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ – budova 2, 1. patro
Irena Hrubá vedoucí odboru 585 153 120 hruba.irena@mestolitovel.cz
Alice Novosadová nájemné, pokladna, hřbitovy 585 153 161 novosadova.alice@mestolitovel.cz
Alena Pekařová nebytové prostory, poliklinika 585 153 151 pekarova.alena@mestolitovel.cz
Eva Petrová účetní, fakturace, hřbitovy 585 153 116, 723 547 812 petrova.eva@mestolitovel.cz

ODDĚLENÍ IT – budova 2, přízemí
Pavel Ženožička, DiS. vedoucí oddělení 585 153 152, 724 183 650 zenozicka.pavel@mestolitovel.cz

Tomáš Horník, DiS. informatik 585 153 152, 724 183 649 hornik.tomas@mestolitovel.cz
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ODBOR SOCIÁLNÍ A SPRÁVNÍ – budova 2, 1. patro
Mgr. Pavel Procházka vedoucí odboru 585 153 231, 721 619 094 prochazka.pavel@mestolitovel.cz
Bc. Monika Krylová sociálně-právní ochrana dětí 585 153 232, 725 075 311 krylova.monika@mestolitovel.cz
Bc. Marcela Spurníková sociálně-právní ochrana dětí 585 153 226 spurnikova.marcela@mestolitovel.cz
Bc. Radim Sléha, DiS. náhradní rodinná péče 585 153 229 sleha.radim@mestolitovel.cz
Mgr. Hana Smrčková náhradní rodinná péče 585 153 229 smrckova.hana@mestolitovel.cz
Mgr. Kateřina Vystavělová kurátor pro děti a mládež 585 153 234, 606 042 608 vystavelova.katerina@mestolitovel.cz
Zuzana Rozehnalová opatrovník, komunit. plánování služeb 585 153 228 rozehnalova.zuzana@mestolitovel.cz
Bc. Eva Vyroubalová sociální práce, park. průkazy pro 

zdrav. postižené
585 153 227 vyroubalova.eva@mestolitovel.cz

Vladimíra Čiklová evidence obyvatel 585 153 236 ciklova.vladimira@mestolitovel.cz
Věra Zedníčková evidence obyvatel 585 153 235 zednickova.vera@mestolitovel.cz
Helena Němcová občanské průkazy, cestovní pasy 585 153 233 nemcova.helena@mestolitovel.cz

ODBOR DOPRAVY – budova 2, 2. patro
Ing. Pavel Filípek vedoucí odboru 585 153 225, 602 548 466 filipek.pavel@mestolitovel.cz
Dita Foretová silniční hospodářství, taxislužba 585 153 252, 607 592 318 foretova.dita@mestolitovel.cz
Miloslav Sekanina silniční hospodářství, taxislužba 585 153 251, 725 833 680 sekanina.miloslav@mestolitovel.cz
Ing. Milan Segeč přestupkové řízení, bodový systém 585 153 272 segec.milan@mestolitovel.cz
Ing. Miluše Střídová přestupkové řízení, bodový systém 585 153 258, 585 153 256 stridova.miluse@mestolitovel.cz
Ing. Radka Polívková evidence řidičů 585 153 256 polivkova.radka@mestolitovel.cz
Markéta Krhovská registr vozidel 585 153 255 krhovska.marketa@mestolitovel.cz
Alena Polanská registr vozidel 585 153 254 polanska.alena@mestolitovel.cz
Mgr. Jaromír Skácel zkušební komisař 585 153 257 skacel.jaromir@mestolitovel.cz

ODBOR VÝSTAVBY – budova 2, 2. patro
Ing. Ludmila Šmakalová vedoucí odboru 585 153 240, 724 183 648 smakalova.ludmila@mestolitovel.cz
Jiří Bartoš agenda územ. správní a staveb. správní 585 153 241 bartos.jiri@mestolitovel.cz
Ing. Ivana Čamková agenda územ. správní a staveb. správní 585 153 245 camkova.ivana@mestolitovel.cz
Věra Krňávková agenda územ. správní a staveb. správní 585 153 244 krnavkova.vera@mestolitovel.cz
Lubomír Křepský agenda územ. správní a staveb. správní 585 153 274 krepsky.lubomir@mestolitovel.cz
Martina Lažová agenda územ. správní a staveb. správní 585 153 243 lazova.martina@mestolitovel.cz
Pavla Šléglová agenda územ. správní a staveb. správní 585 153 273 sleglova.pavla@mestolitovel.cz
Bc. Miroslava Králová územní plánování 585 153 242 kralova.miroslava@mestolitovel.cz

ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR – budova 2, 2. patro
Bc. Ing. Jaromír Hlavinka vedoucí odboru 585 153 250, 724 179 129 hlavinka.jaromir@mestolitovel.cz
Vladimír Neset evidence zeměd. podnikatelů 585 153 249, 721 528 694 neset.vladimir@mestolitovel.cz
Mgr. Zuzana Kráčmarová registrace, kontrola 585 153 246 kracmarova.zuzana@mestolitovel.cz
Lenka Šmídová registrace, kontrola 585 153 248 smidova.lenka@mestolitovel.cz

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – budova 2, přízemí
Ing. Pavel Kurfürst vedoucí odboru 585 153 265, 724 179 132 kurfurst.pavel@mestolitovel.cz
Bc. Alena Ambrožová agenda vodoprávní 585 153 260, 602 794 006 ambrozova.alena@mestolitovel.cz
Bc. Pavlína Richterová agenda vodoprávní 585 153 259 richterova.pavlina@mestolitovel.cz
Ing. Martina Valentová agenda vodoprávní 585 153 264 valentova.martina@mestolitovel.cz
Zuzana Šmoldasová ochrana přírody, poplatky za odpady 585 153 263 smoldasova.zuzana@mestolitovel.cz
Ing. Květoslav Ambrož lesy, myslivost a kácení dřevin 585 153 261, 721 485 879 ambroz.kvetoslav@mestolitovel.cz
Bc. Lucie Wágnerová ochrana půdního fondu, rybář. lístky 585 153 266 wagnerova.lucie@mestolitovel.cz
Mgr. Jana Němečková ochrana přírody a krajiny 585 153 262 nemeckova.jana@mestolitovel.cz
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SENIORKY A SENIOŘI, POZOR! 
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí, 
situaci je potřeba okamžitě řešit. 
Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu, 
nebo zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn. 
Dodavatel elektřiny nebo plynu 

Pokud byla Vaším dodavatelem společnost 
A-PLUS Energie obchodní, BOHEMIA ENERGY 
entity, COMFORT ENERGY, EAGLE ENERGY, 
Energie České spořitelny, Europe Easy Energy, 
Kolibřík energie, Ray Energy, nebo X Energie 
a neřešili jste změnu plateb, ověřte si, zda 
nedlužíte za energie dodavateli poslední 
instance. 
 

Platby za elektřinu nebo plyn 
Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší 
bance (trvalý příkaz) si ověřte, zda máte 
nastaveny platby za elektřinu nebo plyn. 
Pokud ne a zálohy na energie žádným 
jiným způsobem nehradíte, dlužíte za 
energie dodavateli poslední instance.  
Pokud ano, peníze se strhávají, je vše 
v pořádku. Nemusíte nic řešit. 
 

 

Co se stalo? 
Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo Vaše platby dodavateli 
elektřiny nebo plynu neodchází nebo se vrací, tak Váš dodavatel skončil. 
Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte co nejdříve! 
Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel poslední instance. 
 

Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady? 
Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné informace i problém řešit. 
Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad (obecní nebo městský), poradí Vám i Váš starosta, 
nebo Vaše starostka. 

V každém případě si připravte poslední vyúčtování za elektřinu nebo plyn. 
 

Co bude potřeba vyřešit?  
Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit platby za 
elektřinu nebo plyn. 
Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš 
dodavatel. Proto je nutné vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu. 

 
Kde naleznete sami více informací? 

Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace k této situaci 
– o dodavatelích poslední instance včetně kontaktů, postup, jak změnit dodavatele, 
a odpovědi na často kladené otázky lidí, kteří se dostali do stejné situace jako Vy. 
Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde si můžete domluvit schůzku. 
Místní úřady (městský nebo obecní), kam můžete také zajít osobně. 

N 
E 
B 
O 

Litovelská cukrovarna
prodloužena do 27. 2. 
Výstava k 150. výročí vzniku významného litovelského potravinář-
ského podniku.

Když jsem já sloužil to první léto…
9. 3.–29. 5.
Výstava o chovu hospodářských zvířat na venkově s řadou interak-
tivních prvků pro děti.

Stavebnice SEVA
8. 6.–23. 10.
Výstava o české polytechnické stavebnici pro malé i velké, pro 
všechny co si chtějí hrát.

Netradiční vánoční stromky
1. 11. 2022–15. 1. 2023
Na výstavě uvidíte stromky různých tvarů, z  různých materiálů  
i zvláštních technik zhotovení. Tradiční kouzlo Vánoc si připome-
neme v novém pojetí...

Výstavy v Muzeu Litovel 

Vše nejlepší do nového roku, 
mnoho zdraví a příjemných 
vzpomínek prohloubených 
návštěvou našeho muzea 

přejí 
litovelští muzejníci

Pf 2022

Aplikace Litovel v mobilu
Jelikož má v současné době skoro každý mobilní telefon, tak se 
díky této aplikaci můžete snadno a rychle dozvědět o všech no-
vinkách, 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 či jednotlivé odbory úřadu. 
Jdete po městě a vidíte např. nefunkční veřejné osvětlení? Pomo-
cí této aplikace – hlášení závad, můžete poruchu snadno nahlásit. 
Jak? Stačí dané místo vyfotit, určit, kde se porucha nachází, vyplnit 
své kontaktní údaje a požadavek na odstranění odeslat. Mobilní 
aplikaci si můžete do svého zařízení stáhnout pomocí QR kódu, 
který najdete na hlavní straně webu města v dolní části.

Zasílání novinek na e-mail
Jestli chcete novinky dostávat na Váš e-mail, není nic jednodušší-
ho, než si zvolit jejich zasílání. Na hlavní straně webu města je ve 
spodní části stránky odkaz Novinky na e-mail, nastavení zasílání. 
Tam si zvolíte, z které oblasti chcete novinky nechat zasílat – např. 
jestli z celého webu nebo jen určité sekce (zastupitelstvo města, 
městská policie, Litovel v médiích ad.), dále si můžete zvolit i zdroj 
nebo typ oznámení. Pak už jen napíšete svůj e-mailový kontakt, 
potvrdíte a je hotovo. Vše nastaveno.

Facebook
Město Litovel najdete i na Facebooku, v dnešní době velmi oblíbe-
ném informačním kanále.

Videa na YouTube
Na YouTube kanále Litovel.eu se 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.

Buďte v obraze. Možností je dost!



ZE SPOLEČNOSTI / 7

Chtěli byste mít výstavu v Infocentru Litovel?
Jste majitelem / majitelkou nějaké zajímavé sbírky a rádi 

byste ji ukázali ostatním? 
Nabízíme možnost dlouhodobých výstav (2–3 měsíce) ve 

výstavních prostorách TIC Litovel. Prostor má přibližně 40 m2, 
mimo hlavní sezónu máme otevřeno šest dní v týdnu, 

přes léto každý den. 
V případě dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailu 

tic@litovel.eu, klub@mklitovel.cz nebo 
na tel. čísle 721 269 146, 602 740 826. 

Budeme se těšit na spolupráci. 
Městský klub Litovel

Milí čtenáři, 
začátek roku je pro nás na Charitě vždy 
znamením velkých příprav na Tříkrálovou 
sbírku. Ačkoliv jsme již druhým rokem vy-
staveni složité situaci ohledně pandemie ko-
ronaviru a s ní spojených opatření, musíme 
být i přesto připraveni na několik variant. 
Pokud nám epidemiologická situace dovolí, 
proběhne Tříkrálová sbírka v ulicích Lito-
vle v sobotu 8. ledna 2022. Již nyní víme, že 
koledovat se nebude v panelových domech. 
Pro obyvatele těchto domů, ale i pro jiné 
zájemce, budou na různých místech Litovle 
umístěny kasičky. Zde můžete v hotovosti 
přispívat v rozmezí od 1. do 16. ledna 2022.
Místa, kde můžete svůj příspěvek do naší 

kasičky vložit, jsou: kostel sv. Marka, Regi-
onální potraviny Ječmínek, Pinie, drogerie 
Teta, lékárna Freml, lékárna nová (Komen-
ského ulice), lékárna u polikliniky, prodejna 
Adam, Charita Litovel, Litovelská kavárna, 
Doubravský Dvůr. 
Chtěli byste se také účastnit Tříkrálové sbír-
ky a zapojit sebe nebo své děti do koledo-
vání? Stále nabíráme koledníky! Případní 
zájemci se přihlaste na Charitu Litovel, a to 
na tel. 736 501 483. Rádi uvítáme veškerou 
vaši pomoc a podporu. 
Doufáme, že jste si přes vánoční svátky 
odpočinuli a nabrali mnoho sil do nového 
roku. Přejeme, aby vám načerpaná energie  
z Vánoc vydržela po celý rok. Charita Litovel 

Tříkrálová sbírka proběhne 8. ledna

BESEDA S ŘEZBÁŘEM 

MIROSLAVEM HAVLÍČKEM 

Povídat se bude o řezbářské 
výstavě v Infocentru Litovel, 
betlému na našem náměstí  
a řemeslu jako takovém...

Kdy: 1. února v 18 hodin 
Kde: výstavní prostory 

TIC Litovel 
Vstupné dobrovolné.

Srdečně Vás zveme!

Dne 9. prosince schválilo Zastupitelstvo měs-
ta Litovle na svém 28. zasedání smlouvu mezi 
Jiřím Sedláčkem a městem Litovel. Pan Jiří 
Sedláček daruje městu svou sbírku harmo-
nik. Ke slavnostnímu podpisu smlouvy došlo 
ve středu 15. prosince. Smlouvu podepsal 
Jiří Sedláček a starosta města Viktor Kohout. 
Podpisu smlouvy byli dále přítomni man-
želka Jiřího Sedláčka Anna a místostarosta  
Mgr. Lubomír Broza. Při podpisu smlouvy 
předal pan Sedláček vedení města kroniku 
svého muzea. Nyní již nic nebrání přestěho-

vání a instalaci sbírky do nových prostor mu-
zea harmonik na Záložně.
Panu Jiřímu Sedláčkovi, učiteli hry na akor-
deon a zároveň opraváři těchto nástrojů, se za 
svůj život díky sběratelskému nadšení poda-
řilo získat cca 200 harmonik starých až 150 
let. Jsou to klávesové a knoflíkové akordeony, 
heligonky od 55 českých výrobců i atypické 
harmoniky. Jeho pílí tak vzniklo „První mu-
zeum harmonik v ČR“. Jednotlivé hudební 
nástroje jsou evidovány ve fondu Minister-
stva kultury.                                                     red.

Slavnostní podpis smlouvy mezi panem Sedláčkem a vedením města



Stalo se v Litovli
• 130 let
Dne 1. 2. 1892 se 
konala ustavující 
valná hromada 
pro zřízení rol-
nického pivova-
ru a sladovny. 
Hlavním iniciátorem byl rolník ze Seničky a poslanec 
za litovelský okres Josef Svozil. S myšlenkou pivovaru 
přišel už po roce 1880, již r. 1886 byly schváleny sta-
novy, ale nepodařilo se získat potřebný kapitál. 
V souvislosti s oživením boje za českou Litovel vy-
stoupil Svozil znovu, 8. 5. 1892 se konala schůze ak-
cionářů, kde bylo rozhodnuto o novostavbě pivovaru. 
Začala agitace pro upisování akcií, což nebylo snadné, 
Němci nasadili všechny síly, aby stavbu znemožnili. 
Bránili prodeji pozemků, podávali stížnosti proti 
stanovám, stavebním plánům aj. Je zajímavé, že 
jedna ze stížností se ještě odvolávala na mílové právo 
Měšťanského pivovaru! Byla ovšem zamítnuta. Když 
pak se na financování stavby zakoupením akcií podí-
lely i dodavatelské firmy, stavitel R. Zapletal z Holice  
a dodavatel strojů Novák a Jahn z Prahy, mohla stav-
ba začít a 22. 7. byl položen základní kámen.

• 75 let
Svatopluk Skarupský se narodil 29. 1. 1947, do čtr-
nácti let bydlel s rodiči ve Stádle u Šternberka. Když se 
přestěhovali do Litovle, začal se věnovat kanoistice. 
Jeho prvním trenérem v roce 1962 byl Milan Spáčil,  
v roce 1964 se už stal dorosteneckým přeborníkem 
republiky. Rok 1965 byl jeden z nejúspěšnějších. 
Vyhrával závody republikové i mezinárodní, na mis-
trovství republiky jako dorostenec mezi muži obsadil 
v singlkánoi šesté místo. Pak přišla vojna, kde začal 
jezdit dublkánoi se Čtvrtečkou, vyhráli mistrovství 
republiky na 500 metrů, 1 km a 10 km. V té době za-
čal jezdit s dalším špičkovým závodníkem Pěnkavou 
a připravovali se na Olympijské hry v Mexiku 1968. 
Změna podnebí a stravy ale způsobila zažívací potí-
že a vlastní olympijský závod skončil neúspěchem, 
Skarupský s Pěnkavou byli šestí. Další závodění pak 
ukončila politická situace po normalizaci. Odešel 
pracovat do lesa a aktivního závodění zanechal.  
V devadesátých letech si otevřel kominickou živnost 
v Litovli.

Propagátor hanáckého nářečí Valentin  
Šindler se narodil 30. ledna 1885 v Cholině a zemřel  
21. ledna 1957 v Praze. Vystupoval v rozhlase pod 
jménem stréček Matěj Křópal z Břochovan. Jeho otec 
měl hostinec a obchod, měl tři sestry a tři bratry. Po 
studiích zpěvu ve Vídni a Berlíně působil několik let  
v pražských divadlech a v královském divadle v chor-
vatském Záhřebu, roku 1917 dostal angažmá v Brně, 
kde zůstal do roku 1932. Vedle postu tenoristy v br-
něnské opeře se věnoval i interpretaci lidových písní  
a zpěv také vyučoval. Jeho bratr Václav vystupoval 
pod jménem Jozéfek Melhoba. Roku 1927 vydal kni-
hu „Plkačke a jedno drohy“.
                                                                                                 Lubomír Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
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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  

Plicní ambulance MUDr. Rupprechta při-
jme všeobecnou nebo praktickou sestru na 
částečný úvazek nebo Dohodu o provede-
ní práce. V případě zájmu pište na e-mail: 
andrea.vacova@nst.agel.cz. 
Těšíme se na Vás!

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

InzerceZe společnosti

Byli oddáni
4. 12.  Irena Balická z Olomouce 
  a Oldřich Vitásek z Prostějova
20. 12.  Michaela Bérová z Myslechovic
  a Radim Mach z Litovle

Odešli
21. 11.  Rudolf Svoboda z Litovle (91 let)
22. 11.  Anna Čamková z Litovle (74 let)
25. 11.  Marie Beňová z Litovle (90 let)
28. 11.  Věra Podsedníková z Litovle (94 let)
28. 11.  Karel Čáslava z Litovle (76 let)
30. 11.  Marie Vydrželová z Nasobůrek (89 let)
30. 11.  František Novák z Vísky (81 let)
  1. 12.  Vlasta Čepová z Litovle (95 let)
  1. 12.  Marie Šmídová z Měrotína (88 let)
  5. 12.  Jaroslav Šmoldas z Choliny (79 let)
  7. 12.  Mgr. Jaroslava Roglová z Choliny (65 let)
14. 12.  Naděžda Spurná z Litovle (84 let)

Připraveno ve spolupráci s pohřební službou Hrandop.

Hodnocení činnosti Seniorklubu v roce 2021

Epidemiologická situace nám nedovolila do 
května pořádat žádné akce.
První akcí byla schůze výboru Samosprá-
vy 11. května. Byla zahájena minutou ticha  
k uctění památky Jožky Hubáčka, který 
zemřel 5. dubna 2021 a 19. dubna jsme se  
s ním rozloučili.
Během roku se konalo celkem 30 akcí. Pojď-
me si je tedy společně připomenout.
Ke Dni seniorů (30. září) připravil Městský 
klub Večer světových muzikálů ve Velkém 
sále Záložny.
Ve spolupráci s Krajskou radou seniorů 
jsme se v květnu zúčastnili pobytového zá-
jezdu do Sezimova Ústí a v září zájezdu do 
Vysokých Tater.
Přednášky a besedy se konaly tři, nejvíc bylo 
pěších vycházek/ výšlapů – šest.
Samospráva pořádala tři zájezdy, a to  
v červnu do rekreačního střediska Domašov 
a na přehradu Slezská Harta, v červenci na 
plumlovský zámek a okolí pře-
hrady, v srpnu na zámek Svoja-
nov u Poličky.
Organizačně se členové Seni-
orklubu podíleli na konání akcí 
Babička roku Olomouckého 
kraje a celostátní Babička roku.
Na 100 seniorů se zúčastnilo 
zájezdu do termálních lázní 
Velké Losiny.
Dne 11. srpna se naše sportov-
ní družstvo zúčastnilo sportov-
ních her seniorů Olomouckého 
kraje a umístilo se na pátém 

místě, 30. srpna se pak konaly sportovní hry 
v Litovli, kde se soutěžilo v osmi disciplí-
nách. Dne 10. září na Zábřežském sedmiboji 
naše družstvo obsadilo čtvrté místo.
V říjnu jsme viděli operetu Cornevillské 
zvonky a v prosinci operetu Podskalák, na 
závěr roku balet Louskáček.
Samospráva plánuje program pro 438 členů.
Každý pátek jsou úřední hodiny od 9 do 10 
hodin v klubovně DPS. Plán akcí se průběž-
ně obměňuje ve vývěsní skříňce a hlášení 
městského rozhlasu.
Dne 14. prosince jsme na poslední schůzce 
Samosprávy přivítali dva hosty. Předsedky-
ně Krajské rady seniorů Olomouckého kraje 
Milena Hesová poděkovala za spolupráci. 
MUDr. Dagmar Malotová hovořila o cho-
vání seniorů v době koronaviru a nutnosti 
očkování. Vzpomínali jsme na akce celého 
roku. Popřáli jsme si zdravé Vánoce a dou-
fáme, že rok 2022 bude příznivější pro naši 
činnost.                                                              mf    
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Skončel zas jeden z tech podivnéch roku, 
kery se posledni dobó vesketojó jakse čas-
ťéš. Nechco toť řikat, že be bel celé na prd, 
abeste si nemeslele, že si nejak stěžojo nebo 
si chco – nedé Bože – ventilovat svy problé-
me přes veřénó tiskovino, to vubec né. Ale 
mosite oznat, že radosti nám přenesl dosť 
málo. Vlastně sme ho trocho žele akorát  
v přestávce meze vlnama té zatracené ko-
ronavirové pandémie. A ta přestávka nebe-
la z nédelšich. Nebodo komentovat žádny 
akce, kery se děle v našé politice, protože 
to besme mosele nechat verobit tech novin 
snaď dvojčislo, abe se sem všecko vešlo, ale 
co vám chco řict, je věc, kerá mě napadla 
jož nekde začátkem loňskyho listopádo. 
Jak se decky rok chéli ke konco, tož od 
konca řina sme bévale zvekli, že na nás  
z každyho roho čočele Vánoce. Obchodnice 
začle zdobit prvni vélohe, Technicky slož-
be vezdobile olece a náměsti, dež ste zaple 
televizo, tož z každé reklame na vás neco 
vánočniho veblaflo. Toto bévalo přece kaž-
dé rok, co pamatojem. Až sme si kolekrát 
nadneseně řikávale, že nemá ceno na lito 
zdělávat vánočni vézdobo, dež po letnich 
prázdninách přendó svátke zeme cobedup. 
Ale vloni sem vepozoroval, že je temo tro-
cho ináč. Žádny Vánoce, žádná rodinná 
pohoda, dárečke, Mikoláši a Santi Klauzi. 
Néčasťéši véraz, keré na nás čočel odevšode 
bel BLEK FRAJDY. Sme jož dosť vzdělani 
na to, abesme si to z angličtěne přeložele 
a tém pádem vime, že to znamená Černé 
pátek. Zalestoval sem v encyklopédii a zjis-
til sem, že v dějinách belo takovéch pátku 
vic. Ten prvni černé bel 24. záři 1869, kde 

v Americe začla prvni pořádná 
hospodářská kriza po drama-
tickym pádo tržni cene zla-
ta. Drohé Černé pátek začal 
vlastně jož ve štvrtek 8. květ-
na 1873 na našem ózemó –  
v Rakósko-Ohersko. Tém take 
začala hospodářská kriza.  
A névětši kriza započala  
24. řina 1929 (zhodó okol-
nosti take ve štvrtek), kde ohlásela krach 
ňujorská Burza. Všimnite si, že Černé pá-
tek bel decky spojené s nejakó krizó, a to 
pořádnó. Normálni člověk toši, že na Černé 
pátek se mosi stat nejaky velky neštěsti, to 
ináč nende. A tak dež na vás z obrazovek 
celé večir z každičké reklame blafe Black 
Friday (takle se to správně piše), na kaž-
dym roho visi plagát a vélohe obchodu só 
teho plny, mosi každyho logicke ovažojiciho 
člověka napadnót, že začiná kriza. A až na 
drohé pohled se dozvime, že nás všeci zvó 
na svy véprodeje předraženyho zboži. Jéži-
šek a andilci pomalo mizijó z nasvětlenéch 
vékladu obchodu. Jak be take né, deť be na 
ně přes cedole BLEK FRAJDY sténě nebelo 
vidět. A dnešni ledi sténě vic zajimá, kde 
be co nélevňéš nakópile a né nejaká trap-
ná svátečni nálada, če vézdoba. Odposťte 
mně to skepso, ale meslim si, že toto je ta 
skotečná kriza a te nápise só jenom jejim 
odrazem. Zrovna sem vám naznačel, že ten 
pravé Černé pátek se zas tak moc véprodeju 
krámu puvodně netékal. Ten termin poože-
lo pár obchodniku a hrozně rychlo se ojal.  
A dnes je to všecko kdese inde. Až se mosim 
kolekrát divit, co všecko se eště dá k Černy-

mo pátko přefařet. Určitě ste zaslechle aji 
termin BLEK VIK – teda Černé tédeň. Pak 
jož je jedno, ešle to bode pátek nebo středa, 
če óterek. Černé muže bet klidně kerékolev 
deň. Jak je ctěná lebosť. Mužete si odělat 
třeba e celó dovolenó černó. A nebo si to 
naopak zkrátit na Černé deň. Meze se toť 
nekladó. Puvodni véznam je sice v taho, ale 
co jož? Keho to zajimá? Ale nezdá se vám, 
že pře vesloveni teho pojmo je všecko jakyse 
temny a ponory? Co debesme ho změnile? 
Vite, jak be se mně lébilo třeba MOD-
RY PONDĚLI? Marné néni ani ZELENÉ 
ŠTVRTEK. Akorát ta středa, ta to trocho 
kazi, protože bévá ŠKAREDÁ. One všecke 
te menovany dně majó take svuj puvodni 
historické véznam, ale co je nám po tem?  
V teto dně bode všecko levny a me se ko-
nečně mužem do setosti veblbnót v super-
marketech a pořádně te svy vozéke naplnit.  
A protože te dně bodó pěkně barevny, tož ani 
te krize nám nebodó tak vadit. Že je to pozi-
tivni? Ja, ja... a vite co? Co debesme si radš 
přečtle znovo Robinzóna Krusoa. Ten měl 
přece černyho Pátka o sebe denně kolek let.
                                                           

Petr Linduška

Černé pátek

T. M. Palshof – Motýlí klan
Tajemné volání o pomoc z po-
divného obchodu s motýly  
v New Yorku vyústí ve vraždu. 
Případem se začnou zabývat 
Tristan a Clara ze CIA, kteří 
brzy zjistí, že je všechno mno-
hem složitější, než se na první 
pohled zdá. Pustí se do neú-
navného hledání pravdy, kte-
ré je zavede do Pekingu, Říma 
i Ria de Janeira. Oba agenti 
CIA odhalí souvislost případu 
s prezidenty i papeži, se staro-

bylými kulturami i moderními 
technologiemi. Hra zpravodaj-
ských služeb je nemilosrdná  
a nikdy není jasné, komu se dá 
věřit a kdo hraje na obě strany.

Guzel Jachina – Děti Volhy
Rusko roku 1916. Na dolním 
toku Volhy, kde od 18. století 
nacházeli domov němečtí emi-
granti, plynou stereotypní dny 
Jakoba Ivanoviče Bacha. Dvaa-
třicetiletý učitel němčiny má na-
tolik nezajímavý vzhled i život, 

že se o něm 
nedá říct vůbec 
nic. Dokud ho 
statkář Grimm  
z protějšího 
břehu nepo-
žádá, aby jeho 
sedmnáctiletou 
dceru Kláru 
učil německy.

Alena Sabuchová – Šeptuchy
Podlasí, lesnatá oblast mezi 
Polskem a Běloruskem, je 
tak trochu zapomenutý kraj. 
Dodnes je opředený legen-
dami a mlhami, v nichž žijí 
na první pohled zvláštní 
lidé — mají svou víru, bídu  
a šeptuchy: ženy, které umí 
léčit. Anebo neumí, ale 
všichni tomu věří.

Otfried Preussler – Oslík a vá-
noční andělíček
Oslík se jednoho rána probudí  
a zjistí, že maminka je pryč! 
Naštěstí nezůstane dlouho sám. 
Navštíví ho andělíček, který  
o mamince ví – je u jesliček, kde se 
v noci narodilo Jezulátko. Oslík  
s andělíčkem se společně vyda-
jí do betlémské stáje a pozvou 
každého, koho potkají, aby se  
k nim připojil.

Joanna Ruth Meyerová – Les bez 
srdce
Les je nebezpečné místo, kde 
muže i ženy lákají sirény vstříc 
smrti. Čarodějnice už dlouhá 
staletí získává srdce, aby jimi 
nakrmila strom bez srdce a s 
jeho pomocí ovládala čím dál 
větší území. Když je do lesa 
vlákán Owen Merrick, Serena, 
jedna z dcer stromové sirény, 
ušetří jeho život, místo aby ho 
zabila…                                   
                                                        os
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LEDEN
• Vzhledem k pandemii koronaviru se klasická Tříkrálová sbírka, jak ji známe, nekonala. Kasičky byly umístěny na veřejně přístup-
ných místech, v místních částech byly otevřeny třeba knihovny, kde jste Tři krále mohli navštívit, obdarovat je a přijmout požehnání. 
Celkem bylo do pokladniček darováno 402 071 Kč. Ve 44 obcích bylo umístěno 106 pokladniček. 

ÚNOR 
Na začátku února se stala kuriózní nehoda na ul. Palackého. „Solnička“ Technických služeb se propadla při úklidu chodníku na zmí-
něné ulici v místě bývalého tzv. bunkru. Objevily se teorie, že jde o protiatomový kryt. To ale nebyla pravda – jde o mostní konstrukci 
stoky, která vedla za zahradami a místy je ještě patrná. • Jarní prádzniny si děti i dospělí mohli po mnoha letech zpříjemnit bruslením 
na ledě. Technické služby ve spolupráci s SDH Tři Dvory upravily plochy rybníka před gymnáziem a dále na jezeře na Nové Vsi.  

BŘEZEN  
Město Litovel zakoupilo pro potřeby Městské policie Litovel nový radar na měření rychlosti. Dosud si policie tento radar musela pro-
najímat, vlastní k dispozici neměla. • Dne 16. března začala další etapa opravy průtahu městem (podrobnosti akce již nerozepisujeme). 
• Připomněli jsme si 130 let od vydání prvních místních novin. První číslo vyšlo 27. března 1891, tiskla ho Arcibiskupská tiskárna  
v Olomouci. Vycházely dvakrát za měsíc a stály pět krejcarů. Název novin se měnil – Selská stráž či Litovelský kraj až po dnešní Litovel-
ské noviny. • V březnu se uskutečnilo také první online sčítání lidu, domů a bytů. Kdo se nesečetl online, měl možnost využít i listinný 
sčítací formulář. • O víkendu 27.–28. března úspěšně proběhl hlavní termín jarní akce Ukliďme Česko. Do celostátního úklidu se zapojila  
i Litovel a místní části. • Novou vedoucí litovelské knihovny se stala Olga Sieglová, která předtím působila v oddělení pro děti. 

DUBEN
Dubnová výzva 10 000 kroků je akce, která si klade za cíl vrátit zpět do našich životů nejpřirozenější lidský pohyb, a to chůzi. Měs-
to Litovel se se svými 29 soutěžícími umístilo na krásném 5. místě. Výherci se stali: Josef Planička, Petr Kaštil a Dagmar Parmová.   
• Dne 5. dubna zemřel kronikář města Litovel PhDr. Josef Hubáček. • V pátek 16. dubna bylo předáno staveniště v budově Záložny, 
kde se buduje nové Muzeum harmonik. Zastupitelstvo města Litovel na svém zasedání rozhodlo, že převezme sbírku cca 200 harmo-
nik od pana Jiřího Sedláčka. • V dubnu byla zahájena výměna veřejného osvětlení a městského rozhlasu v místní části Březové. Akci 
realizovala firma Elektro Jarmar s.r.o. • Na jaře byla zahájena výstavba cyklostezky Litovel – místní část Tři Dvory.  Cyklostezka je 
dlouhá 1,654 km. Řešena je autobusová zastávka s přístupovým chodníkem, zřízení sedmi parkovacích míst či novostavba lávky přes 
drobný vodní tok. Dodavatelem stavby jsou IDS Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

KVĚTEN
V květnu byla zahájena jedna z nejvýznamnějších akcí města, a to Regenerace panelových sídlišť Uničovského předměstí v Litovli –  
V. etapa, ul. Gemerská. V rámci stavebních úprav byl položen nový asfalt, opravily se chodníky, parkovací stání, veřejné osvětlení 
a mobiliář. • Město Litovel se stalo součástí nové aplikace Na kole i pěšky. Jednoduchá aplikace Vám pomůže zjistit, jaké stezky pro 
pěší a cyklisty se ve Vámi zvolené oblasti nachází. • Koncem května se v Litovli konalo Mistrovství ČR v orientačním běhu. • Novým 
kronikářem města Litovel se stal Ing. Radovan Urválek. 

ČERVEN
V tomto měsíci byla zahájena oprava chodníku v parku Míru. Původní chodník byl již v dezolátním stavu, vznikl tedy nový, přibyly 
nové lavičky a odpadkové koše. • Od března probíhala v Litovli II. etapa opravy průtahu městem. Od poloviny června byla uzavřena 
křižovatka ul. Dukelské s ul. Kysuckou. Byla rozšířena komunikace na Pavlínce tak, aby snesla obousměrnou dopravu. • Od poloviny 
června mohou občané využívat signál WI-FI v centrech veřejného života (např. Infocentrum Litovel, Knihovna Litovel či poliklinika). 
• Litovel se umístila na třetím místě ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys 2020. Město má nejméně dlouhodobě nezaměstna-
ných v celém Olomouckém kraji. Udržuje si vysoký podíl malých a středních firem v místním podnikatelském prostředí. • Pavlínský 
most získal čestné uznání v soutěži Stavba roku 2020 Olomouckého kraje. • V polovině června byla zahájena stavba nové restaurace 
McDonald´s v místní části Unčovice. 

Jaký byl rok 2021? Posuďte sami...
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ČERVENEC – SRPEN
Na 25. zasedání Zastupitelstva města Litovel, které se konalo 13. července, byl schválen finanční dar obcím Jihomoravského kraje za-
saženým tornádem. Výše daru byla 770 000 Kč. Valná hromada Mikroregionu Litovelsko odhlasovala dar ve výši 230 000 Kč. Celkem 
tedy byl šesti postiženým obcím (Břeclav, Hodonín, Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice a Lužice) zaslán jeden milion korun. • Na 
začátku července byly v našem městě instalovány nové naučné tabule. Na 15 zastaveních se nejen turisté, kteří navštěvují naše město, 
ale i místní občané dozví zajímavosti o významných památkách, flóře či fauně. • Byla opravena Boží muka v místní části Tři Dvory. 
Opravu provedl Svatopluk Grulich z Unčovic. • Římskokatolická farnost Chudobín opravila na své náklady pískovcový kříž z roku 
1900. • Ve středu 18. srpna byly zahájeny stavební práce na čističce odpadních vod Litovelské cukrovarny. • Charita Litovel rekonstru-
ovala své vnitřní prostory, a to zejména sociální zázemí pro zaměstnance. • V srpnu byla dokončena oprava úseku Dukelské ulice mezi 
autobusovým nádražím a křižovatkou s ul. Kysuckou (zavřeno od poloviny června). Zvládla se nejsložitější dopravní situace, kdy byla 
objížďka vedena ulicemi Čihadlo a Pavlínka. Od 7. srpna se opravoval další úsek ul. Dukelské – od železničního přejezdu (železniční 
vlečka z pivovaru) po křižovatku u Billy. 

ZÁŘÍ
Gymnázium Jana Opletala oslavilo 120 let od svého založení. K této příležitosti vydalo gymnázium almanach, ve kterém se dozvíte 
vše potřebné o této významné instituci. • V sobotu 4. září se již tradičně konaly Litovelské slavnosti v rámci Dnů evropského dědictví  
a podpory cestovního ruchu. Vstupné na akci bylo opět dobrovolné a krásný výtěžek ve výši 38 200 Kč putoval na Charitu Litovel, která 
jej plánuje využít na zlepšení zázemí svých služeb. Letní počasí, litovelské pivo, koktejly, pečené prasátko a jiné občerstvení zpříjemnily 
pohodové odpoledne na litovelském náměstí. Rušno nebylo ale jen na něm. Spousta doprovodného programu se konala u Muzea Lito-
vel či před Gymnáziem Jana Opletala. • Ve čtvrtek 23. září převzal starosta města Viktor Kohout Odpadového Oskara. Litovel získala 
1. místo za nejmenší množství směsného odpadu na občana. 

ŘÍJEN
Od 1. října slouží občanům nový sběrný dvůr, který se nachází v místní části Nasobůrky. Jeho výstavba vyšla na 25,7 mil. Kč (městu se 
podařilo získat dotaci ve výši 85 %). Nový sběrný dvůr je vybaven velkoobjemovými kontejnery, velkou nájezdovou plochou, váhou 
či unikátním identifikačním systémem. Novinkou je zřízení RE-USE centra – centra pro opětovné využití věcí. • V úterý 5. října se 
konal křest nové knihy Petra Lindušky Hanácke těžko a pomalo. • Ve středu 13. října se konalo tradiční setkání s místními podnika-
teli, tentokrát v prostředí Vápenky Vitoul s.r.o. • Od začátku října se Sokolovna Litovel chlubí novými šatnami, sociálním zázemím, 
novou šatnou pro trenéry, novou klubovnou Sokolů a rozšířením posilovny. Stavbu provedla Stavební firma Vymětal. • Ve čtvrtek  
14. října byla otevřena nově opravená část Dukelské ulice.  

LISTOPAD
V pondělí 1. listopadu převzal v Praze tajemník Městského úřadu Litovel Ing. Radovan Vašíček medaili Hasičského záchranného 
sboru České republiky Za zásluhy o bezpečnost. Hasičský záchranný sbor tak ocenil dlouhodobou spolupráci a podílení se na za-
jišťování požární bezpečnosti. Další ocenění převzal z rukou místopředsedy Moravské národní obce pana Stanislava Blažka starosta 
města Litovle Viktor Kohout. Je to pamětní list Osobnost Moravy 2020 společně s Mgr. Radkem Vincourem a Ing. Vladimírem Na-
vrátilem. • Ve středu 3. listopadu se od 16 hodin konalo v Koncertním sále Městského klubu další setkání s občany. Na programu 
bylo několik důležitých bodů: představení sušárny kalů u ČOV na Pavlínce, způsob dalšího hospodaření s městskými lesy, prezen-
tace Adaptační strategie města Litovel, plánované akce pro rok 2022. • Byla provedena modernizace a rekonstrukce kamerového 
systému v Litovli (byly zakoupeny kamery monitorující vjezd a výjezd vozidel ze směru na Uničov, dále kamery monitorující nám. 
Př. Otakara ad.). • TIC Litovel obhájilo loňské umístění v anketě Oblíbené informační centrum roku a v letošním ročníku soutěže 
získalo za Olomoucký kraj opět 3. místo. • Ve středu 10. listopadu byla u památníků mladých mužů, kteří padli v posledních válkách, 
připomenuta nesmyslnost válečného běsnění, položen vlčí mák a zapálena svíčka. Připomněli jsme si tak Den válečných veteránů  
v Litovli a místních částech. • Na začátku listopadu proběhla montáž kontejnerů na dopravním hřišti v Litovli. Dodavatelská firma 
8. listopadu přivezla pět kontejnerů, ze kterých montéři sestaví na dopravním hřišti moderní zázemí. • V pondělí 15. listopadu byly 
předány diplomy a hodnotné ceny výhercům říjnové výzvy 10 000 kroků. Výherci se stali Josef Planička, Alena Planičková a Dagmar 
Parmová. • Dne 16. listopadu se ve 13 hodin uskutečnilo před Gymnáziem Jana Opletala pietní shromáždění u příležitosti Dne boje 
za svobodu a demokracii.

PROSINEC
Všichni jsme doufali a těšili se na vánoční akce. Bohužel vládní nařízení nedovolila jejich konání... Konalo se tedy jen rozsvícení vá-
nočního stromu, a to opět online, a prodejní vánoční výstava ve Výstavní síni Městského klubu. A jméno vánočního stromu? Stejně 
krásné jako samotný strom: Třpytka. Novými vánočními ozdobami se mohl chlubit jak vánoční strom, tak i náměstí i místní části – za 
jejich instalaci děkujeme Technickým službám Litovel.  
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1
• 1. 12.–26. 2.    VÝSTAVA ŘEZBÁŘE MIROSLAVA HAVLÍČKA
Prostory TIC Litovel, PO–PÁ 9–17 hod., SO 9–15 hod., vstupné dobrovolné.
Výstava vyřezávaných figurek, loutek a jiných děl.

• čtvrtek 6. 1.    KINO: PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Velký sál Záložny v Litovli, 18 hod., vstupné 100 Kč.
Romantická komedie s Richardem Krajčem, Jaroslavem Duškem, Evou Holu-
bovou, Jiřím Langmajerem, Elizavetou Maximovou, Annou Polívkovou ad.

• neděle 9. 1.    DĚTSKÝ KARNEVAL – VELKÁ KLAUNIÁDA
Velký sál Záložny v Litovli, 15 hod., vstupné 30 Kč.
Karneval plný tance, zábavných her a dětských písniček s Ivo Opletalem, fo-
tokoutek.

• 13. 1.–18. 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. Vernisáž se bude konat ve středu 
12. 1. v 17 hod.

• pátek 14. 1.    MĚSTSKÝ PLES 
Velký a Malý sál Záložny, 20 hod., předprodej 150 Kč, na místě 200 Kč. 
 Program: hraje skupina GALAXY, vystoupení taneční skupiny Latifah (orien-
tální tanec a burlesque show), občerstvení a tombola zajištěny.

• úterý 18. 1.    MARYŠA
Velký sál Záložny v Litovli, 19 hod., předprodej od 350 Kč, na místě +50 Kč.
Divadelní představení v podání Divadla A. Dvořáka Příbram s Tomášem Töpfe-
rem a Annou Fixovou v hlavní roli. 

• neděle 30. 1.    SNĚHOVÁ KRÁLOVNA V LEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ
Velký sál Záložny v Litovli, 16 hod., předprodej 60 Kč, děti do 3 let zdarma, na 
místě 100 Kč. Divadelní muzikálová pohádka pro celou rodinu.

• pondělí 31. 1.    KVARTETO APOLLON
Koncertní sál MK Litovel, 19 hod., vstupné 100 Kč.
Vystoupí: Štěpán Pražák – housle, Radek Křižanovský – housle, Pavel Ciprys – 
viola, Pavel Verner – violoncello. Koncert v rámci KPH.

PŘIPRAVUJEME: 
14. 2. VELKÉ SAFARI & USMÍŘENÍ S AFRIKOU? (diashow Kateřiny a Miloše 
Motani)
15. 2. VIRÓZY – PREVENCE A REKONVALESCENCE (přednáška MUDr. Hany 
Váňové)
18. 2. KECIČKY A PÍSNIČKY (zábavný pořad s Karin Krajčo Babinskou a Ri-
chardem Krajčo)
  8. 3. ZDENĚK IZER NA PLNÝ COOLE (zábavný pořad)
  6. 4. HALINA PAWLOWSKÁ – MANUÁL ZRALÉ ŽENY (zábavný pořad)
11. 6. HANÁCKÉ BENÁTKY 

Sjednocená organizace nevido-
mých a slabozrakých ČR, z. s. 
pořádá každoročně Dny umění 
nevidomých na Moravě (DUN) 
– festival zrakově postižených 
umělců a souborů, jejichž jsou ne-
vidomí a slabozrací rozhodujícími 
činiteli. Již od roku 1995 se koná  
v období jara a léta v mnoha měs-
tech Moravy.
Cílem festivalu je představit nej-
širší veřejnosti nadané zrakově 
postižené umělce a přesvědčit ji 
tak o tom, že nevidomý člověk má 
pouze ztížené zrakové možnosti, 
ale jinak je zcela schopen být ne-
dílnou součástí společnosti. Jsme 
rádi, že i Litovel se může zapojit  
a od 13. ledna do 18. února budete 
moci navštívit výstavu slabozraké 
grafičky Mgr. Markéty Evjákové. 
Markéta se narodila 3. dubna 1982 
ve Vsetíně, nyní působí v Brně. Je-
denáct let navštěvovala Základní 
uměleckou školu, různé výtvarné 
kroužky a účastnila se výtvarných 
soutěží. Na gymnáziu maturovala 
z výtvarné výchovy na téma Va-
lašská architektura. S grafickými 
programy se poprvé setkala na 
gymnáziu. Nemohla však studo-
vat výtvarný obor, a tak vystudo-

vala informační výchovu a český 
jazyk na Pedagogické fakultě Uni-
verzity Palackého v Olomouci. 
Po úspěšném dokončení magis- 
terského studia v roce 2005 začala 
pracovat jako grafička v Deníku. 
Od předškolního věku nosí brýle. 
Ve třinácti letech začala používat  
i druhé, ještě silnější brýle na čte-
ní. Lékaři jí diagnostikovali maku-
lární degeneraci a drúzové papily. 
Má výpadky v centrální oblasti 
vidění a bez velkého přiblížení ne-
rozezná detaily.
Jak tvoří? Dříve malovala bar-
vami, kreslila rudkou i uhlem. 
Nejraději kreslila portréty. Od 
roku 2005 ale nejvíc kreslí na 
počítači, na kterém může praco-
vat díky zvětšení. Nemaluje žád-
nou nestandardní pomůckou, 
ale běžnou počítačovou myší  
v grafických programech. Čím 
je její tvorba charakteristická? 
Autorčina grafická tvorba je plná 
zářivých barev i geometrických 
útvarů, jejichž sladění krásně 
zapadne do moderních interi-
érů. Do svých obrazů vnáší ra-
dost, pozitivní myšlení, dětskou 
hravost a také reklamní grafiku.                                             
                                                         MK

Nová výstava slabozraké grafičky 
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KONCERTNÍ SEZÓNA KPH 2022

LEDEN
Kvarteto Apollon 
Štěpán Pražák – housle, Radek Křižanovský – housle, Pavel Ciprys 
– viola, Pavel Verner – violoncello.
Pondělí 31. ledna v 19 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 100 Kč.

BŘEZEN
Matyáš Novák
Klavírní recitál. 
Úterý 22. března v 19 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 100 Kč.

DUBEN
Chanson Trio CouCou
Radka Rubešová – zpěv, Zdeněk Häckl – housle, Martin Kudrna – 
klavír, akordeon, Petr Páviček – kontrabas.
Pondělí 25. dubna v 18 hod., Mladečské jeskyně, vstupné 120 Kč.

KVĚTEN
Klavírní trio České filharmonie – Celostátní setkání KPH
Jiří Vodička – housle, Martin Kasík – klavír, Václav Petr – violon-
cello.
Pátek 20. května v 19 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 100 Kč.

ZÁŘÍ
Ivan Ženatý 
Houslový recitál.
Září v 19.00 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 100 Kč

ŘÍJEN
Kateřina Potocká – Listina mladých umělců 
Klavírní recitál.
Úterý 18. října v 19 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstupné 100 Kč.

LISTOPAD
Kateřina Englichová a Felix Slováček ml.
Harfa a saxofon. Filmová hudba: Marcello, Morricone, Rota.
10. či 24. listopadu v 19 hod., varna Pivovaru Litovel, vstupné 120 Kč.

Předplatné činí 700 Kč a 350 Kč 
(důchodci).
Abonentky zakoupíte také na 
prvním koncertu KPH.  

Drama o tom, kolik jsme schop-
ni zaplatit za svobodu...
Nejlepší a nejslavnější české 
drama, které je zároveň vrcho-
lem tvorby bratří Mrštíků. Starší 
z nich Alois nalezl námět v mo-
ravské vesnici Těšany, a chtěl jej 
zpracovat jako román. Vilém 
však prý navrhl napsat na mo-
tivy původně celkem jednodu-
chého příběhu skutečné drama. 
Ukázalo se, že to byl skvělý 
nápad. Maryša měla premi-
éru v pražském Národním 
divadle v květnu 1894 a od 
té doby prakticky nezmize-
la z jevišť. Byla adaptována 
i pro balet, operu a rozhlas. 
Nejspíš se nenajde nikdo, 
kdo by o Maryši alespoň 
neslyšel. Tragický příběh 
mladé ženy, kterou zničily 
obecné konvence, rodin-
ná a společenská autorita, 
poslušnost, pravidla, jimž 
se nevzepřela. Ten příběh 

nám nepřipadá ani trochu sta-
rý. Každá z jeho postav má svou 
pravdu a každá z nich by našla 
sobě podobnou i dnes. Kolik lidí  
z různých důvodů popírá sebe 
sama, svoje pocity, své touhy ve 
jménu cizích omezení a „dob-
rých úmyslů“, jež mu vládnou, 
jimž dovolil, aby mu vládly – je 
to snad málo současné? Ale je to 
ještě život, anebo cesta do pekel? 

Kvarteto Apollon patří mezi 
přední reprezentanty slavné čes-
ké kvartetní školy.  Tradice, na 
kterou kvarteto navazuje, byla 
utvářena takovými ensembly, 
jakými byly Vlachovo nebo Ja-
náčkovo kvarteto.
Kvarteto Apollon se po studiu 
u členů věhlasných českých 
kvartet a absolvování prestiž-
ních mistrovských kurzů v Ho-
landsku (Fine Arts Quartet)  
a Německu (Alban Berg Quar-
tet) úspěšně zúčastnilo řady 
prestižních mezinárodních sou-
těží. Z nich jmenujme Meziná-

rodní soutěž L. van Beethovena 
a účast ve finále mezinárodní 
soutěže v Düsseldorfu. Těmito 
úspěchy zahájilo kvarteto v roce 
1993 svoji koncertní činnost. 
Od začátku své kariéry zařazu-
je kvarteto do svého repertoáru 
vedle klasických děl také sklad-
by jazzové. 
Od roku 1993 vydalo kvarte-
to Apollon již devět sólových 
klasických CD a čtyři sólová  
jazzová CD. Zajímavým poči-
nem bylo i natočení jazzového 
CD s rakouským souborem  
Fritz Pauer Trio.                               MK

Drama Maryša

Kvarteto Apollon zahájí KPH
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Posezení pro novoveské a chudobínské seniory 
V sobotu 23. října se v hostinci 
Pod Zámkem v Chudobíně konalo 
posezení pro novoveské a chudo-
bínské seniory. Akci pořádal Osad-
ní výbor Nová Ves, který dlouho  
s touto myšlenkou laškoval až se 
nakonec stala skutečností. 
Na první pohled by se zdálo, že 
uspořádat takovou akci je jedno-
duché, ale první pohled leckdy 
klame... Musíte vyřešit nejprve, 
kde akci udělat, vymyslet vhodný 
termín, ve kterém jiné akce ne-
jsou, tudíž lidé nemusí přemýšlet, 
kam jít ☺ ☺ ☺, dále Vás čeká vy-
myslet program tak, aby přítomné 
trochu poučil a i pobavil a neutekli 
Vám. Dále musíte přítomné ně-
čím dobrým zasytit a dát jim na-
pít, protože hladový host Vás vždy 
pomluví! A nakonec akci musíte 
dát i nějakou přidanou hodnotu  
v tom smyslu, aby si hosté něco 
odnesli i domů a měli z toho užitek  
a radost. Takže když to sečteme, 
tak to není opravdu vůbec nic 

jednoduchého. Zběhlí organi-
zátoři akcí už ví co a jak, ale pro 
nás to byla celkem jedna velká 
neznámá... Musíme ale říci, a snad 
se moc nebudeme chválit hned 
na začátku, že se akce podařila – 
všechny výše zmíněné body jsme 
splnili, i když jsme se někdy dost 
zapotili. 
Posezení začalo přesně ve 14 ho-
din. Senioři mohli přispět dob-
rovolným vstupným, dostali při 
příchodu hadřík na brýle s ve-
selým potiskem smajlíka, k za-
koupení byly lístky do tomboly. 
Než se všichni usadili, pozdravili 
se, zběžně poklábosili, tak mladí 
pánové Vojta Kratochvíl a Míša 
Klust vystoupili se svými básněmi. 
Poté následovala přednáška paní  
Mgr. Zdenky Frištenské. Ta vy-
právěla o silákovi Gustavu Friš-
tenském, svá slova doplňovala 
krátkými či delšími filmy, fotka-
mi ad. Moc jí za poutavou před-
nášku ještě jednou děkujeme! Po 

ní následovala první část tom-
boly. Do ní se nám sešly krásné  
a hodnotné dary. Snad se spon-
zoři neurazí, když je zde nevy-
jmenuji všechny – bylo jich totiž 
opravdu hooodně! Vyberu jen 
některé: Europasta SE – divize 
Adriana, Hobby Market Litovel, 
Jan Holub z Hvozdečka, Knihku-
pectví Linduška, Litolab, Litovel-
ská cukrovarna, Muzeum Litovel, 
Pivovar Bernard, Pivovar Litovel, 
Brazzale Moravia, TIC Litovel, 
Městský klub Litovel, Head Lito-
vel ad. Ještě jednou všem sponzo-
rům děkujeme za krásné dary do 
tomboly! Moc si toho vážíme! Po 
první části tomboly následovala 
krátká přestávka a poté zahrál  
k poslechu i tanci starosta Ha-

ňovic pan Arnošt Vogel. Senioři 
si tak mohli popovídat o staros-
tech i radostech všedních dnů,  
o letošní úrodě, zlobivých vnou-
čatech a dalších tématech. K tomu 
zakousli chlebíček a zákusky, zapít 
mohli litovelským pivem... Krát-
ce před šestou hodinou proběhla 
druhá část tomboly – z výhry se 
radoval opravdu každý, někdo  
i dvakrát!  
Každého pořadatele vždy zajímá, 
jak se akce líbila, jestli se na ni 
vzpomíná a zda se má konat pra-
videlně... To je to zadostiučinění. 
Tak snad ano, snad se líbila a bude 
se konat i tento rok... Už nyní se 
těšíme na její plánování, vymýšle-
ní programu a stresu se sháněním 
sponzorských darů.                     red.
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Tento rok nám 
přinese celkem 13 
státních svátků,  
z nichž pět vyjde 
na víkend. Zbytek 
nám pak zkrátí pra-
covní týden. Státní 
svátky stejně jako 
ostatní svátky, vý-
znamné dny a dny 
pracovního klidu 
jsou určeny Záko-
nem č. 245/2000 
sb. Od r. 2017 mají 
povinnost velké 
obchody (větší než 
200 m2) mít zavře-
no. Tyto svátky jsou  
v tabulce vyznače-
ny zeleně.

Přehled státních svátků 2022
Den obnovy samostatného českého 
státu, Nový rok

sobota 1. ledna

Velký pátek pátek 15. dubna

Velikonoční pondělí pondělí 18. dubna

Svátek práce neděle 1. května

Den vítězství neděle 8. května

Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje úterý 5. července

Den upálení mistra Jana Husa středa 6. července

Den české státnosti středa 28. září

Den vzniku Československa pátek 28. října

Den boje za svobodu a demokracii čtvrtek 17. listopadu

Štědrý den sobota 24. prosince

1. svátek vánoční neděle 25. prosince

2. svátek vánoční pondělí 26. prosince

Co nás čeká a nemine v roce 2022? Pojďme se podívat...

V tomto roce nás opět čekají 
volby do 1/3 Senátu a komu-
nální volby. V Česku se ko-
munální konají každé čtyři 
roky. Každý volič musí volit  
v místě svého trvalého bydliště, 
nelze volit na voličský průkaz. 

V Litovli je 17 volebních okrsků. 
Před čtyřmi lety byla volební 
účast 42,34 %. Jaká bude letos, 
co myslíte? Vyšší nebo nižší?
Jak jste si jistě všimli, tak k vol-
bám chodíme skoro každý rok 
a nejinak tomu bude v příštích 
letech. 
Příští rok nás čekají prezident-
ské volby, v roce 2024 volby 
do Evropského parlamentu, 
do krajských zastupitelstev  
a do jedné třetiny Senátu, v roce 
2025 volby do Poslanecké sně-
movny, v roce 2026 opět volby 
do Senátu a obecních zastu-
pitelstev. V roce 2027 by měly 
být volební prázdniny (jestli se 
všechny volby odehrají v řád-
ných termínech).                      red.

Půjdeme opět volit

Tuto stránku věnujeme tomu, 
jaké novinky nám přinese rok 
2022. Samozřejmě se nám tady 
nevejdou všechny, proto jsme 
vybrali ty důležité a ty, které nás  
i potěší! ☺

Zákaz vytápění neekologickými 
kotly 1. a 2. emisní třídy bude 
platit od 1. září
Olomoucký kraj v současné 
době připravuje pokračování 
dotačního programu Kotlíkové 
dotace v Olomouckém kraji.
V rámci tohoto dotačního pro-
gramu se předpokládá, že obča-
né kraje, resp. vlastníci rodin-
ných, bytových domů (pokud 
je každý byt vytápěn samostat-
ným zdrojem), případně i trvale 
obydlených rekreačních objektů 
na území Olomouckého kraje 
budou moci požádat o dotaci 
na výměnu stávajícího kotle na 
pevná paliva s ručním přiklá-
dáním za kotel na pevná paliva 
spalující výhradně biomasu, 
tepelné čerpadlo nebo plynový 
kondenzační kotel.
V této souvislosti je na webu 

Olomouckého kraje spuštěn 
příjem žádostí do zásobníku 
zájemců o kotlíkovou dotaci 
splňujících podmínku tzv. níz-
kopříjmové domácnosti.
Zájemce o kotlíkovou dotaci 
musí být vlastníkem/spoluvlast-
níkem nemovitosti, ve které do-
jde k výměně zdroje tepla, má 
v této nemovitosti trvalý pobyt 
nebo bydliště a průměrný čistý 
příjem každého člena domác-
nosti zájemce v roce 2020 nebyl 
vyšší než 170 900 Kč.
Zápis do zásobníku zájemců  
o kotlíkovou dotaci bude probí-
hat minimálně do dubna 2022.
Pokud si nebudete vědět rady, 
zda právě vy máte na dotaci ná-
rok, obraťte se na pracovníky 
oddělení administrace kotlíko-
vých dotací (e-mail: kotlikove-
dotace@olkraj.cz). 

Zdroj: Olomoucký kraj

Zvýšení důchodů a další novinky
Průměrný starobní důchod se 
od prvního ledna 2022 zvýší  
o 805 korun. V této sumě je zá-
konný růst (v průměru o 505 ko-

run), tzv. valo-
rizace, a tři sta 
korun, které 
navíc prosadi-
la ministryně 
práce a so-
ciálních věcí 
Jana Maláčová 
(ČSSD). Zmí-
něný průměr-
ný starobní 
důchod bude 
po celkovém 
zvýšení o 805 korun dosahovat 
částky 16 280 korun, což odpo-
vídá zhruba 43 procentům prů-
měrné mzdy. Obě komory par-
lamentu už v létě odsouhlasily  
i další změny, které budou pla-
tit od začátku roku 2023. Půjde 
o tzv. výchovné, které by mělo 
všem primárně pečujícím rodi-
čům o děti přilepšit k důchodu  
o 500 Kč za každé vychované 
dítě. „Jedná se především o ženy, 
u nichž je průměrná výše důcho-
dů o téměř tři tisíce korun nižší 
než u mužů. Přitom se zasloužily 
o výchovu nové generace, která ze 
svých příjmů mimo jiné přispívá 
i do důchodového systému,“ vy-
světluje Jana Maláčová.

Tisková zpráva MPSV

O týden delší otcovská dovolená
Od 1. ledna se prodlužuje place-
ná otcovská dovolená. Zatímco 
doteď měl tatínek  po narození 
dítěte nárok na sedm dní place-
né otcovské dovolené, od začát-
ku ledna 2022 bude mít nárok 
na 14 dní. 
Nastoupit na otcovskou lze však 
nejdéle do jednoho roku věku 
dítěte. Se dvěma týdny placené 

otcovské tedy mohou počítat 
(při splnění podmínek) tatín-
kové, kterým se dítě narodí  
v roce 2022, ale také ti, kterým se 
dítě narodí ke konci roku 2021  
a k 1. lednu 2022 ještě neuply-
nulo šest týdnů od porodu.

Zvýšení zvýhodnění na dítě
Dne 27. 7. 2021 se změnil zá-
kon o státní sociální podpoře  
a zákon o daních z příjmů. Zákon  
o státní sociální podpoře zvyšu-
je daňové zvýhodnění na druhé 
a další dítě. 
Konkrétně jde o 243 Kč mě-
síčně u druhého dítěte a o  
303 Kč měsíčně u třetího dítě-
te. Zvýhodnění na čtvrté a dal-
ší dítě bude stejně vysoké jako  
u dítěte třetího. U prvního dí-
těte zůstává částka stejná, tedy  
1 267 Kč měsíčně.
I když zákon nabyl platnosti již 
28. 7. 2021, daňové zvýhodnění 
pro  zbytek zdaňovacího období 
2021 zůstává stejné. Ale peníze 
za měsíce červenec až prosi-
nec 2021, ve kterých byl zákon 
již platným, se budou dostávat 
zpětně na začátku roku 2022.

Zdroj: kurzy.cz
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Zemědělské družstvo Haňovice nabízí NOVINKU 

PRODEJNÍ AUTOMAT 
NA RAJČÁTKA Z HAŇOVIC

Čerstvá rajčátka si můžete zakoupit přímo z prodejního automatu. 
Rajčátka jsou denně doplňována a kontrolována. 

Kde: na parkovišti u skleníků v Haňovicích. 
Prodej 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Cena je 80 Kč/ 0,5 kg. Platba možná pouze platební kartou.

Rajčátka jsou zcela bez pesticidů, 
není využíváno žádné chemické ošetření.

Na našem gymnáziu působí již dru-
hým rokem rodilý mluvčí z USA 
Henry Novak.
Učí téměř ve všech třídách, kde 
posiluje konverzační jazykové do-
vednosti a mezi žáky je velmi oblí-
ben. My jsme mu položili tři otázky 
(přeloženo).

1. Jak se Vám líbí v ČR, jaké jsou 
odlišnosti a co nejvíc Vám chybí  
z USA?
HN: Samozřejmě že mám Česko 
rád, i když rozdíly mezi zeměmi 
určitě existují. Myslím, že nejvi-
ditelnější jsou ty rozdíly kulturní. 
Také mi chvíli trvalo, než jsem si 

zvykl na chování některých lidí  
v obchodech a také na šílenou 
agresivitu některých řidičů. Ne-
chápejte mě špatně, netvrdím, že 
každý člověk v USA je pohodový 
řidič nebo ohleduplný nakupující 
v supermarketu, to bych vám lhal. 
Jen si myslím, že mnohokrát je to 
na silnicích a v obchodech trochu 
jiné.
Z USA mi nic důležitého nechybí. 
Když se mě lidé na tuto otázku pta-
jí, a to se ptají docela často, mám 
pocit, že jim musím dát nějakou 
odpověď. Řeknu tedy dobrý steak 
nebo dobrá kuřecí křidélka. Ří-
kám to obvykle, abych viděl jejich 

reakci nebo abych 
byl vtipný, protože 
vím, že tyto věci 
nejsou v životě 
příliš důležité. Ne-
dávno jsem byl na 
oslavě narozenin  
u souseda a byl 
tam jeden pán, 
kterého jsem ni-
kdy předtím nepo-
tkal. Nedávno se 
po dvaceti letech v 

USA přestěhoval zpět do Olomou-
ce. Někteří hosté se ho ptali, co mu  
z USA chybí. Odpověděl steak 
a kuřecí křidélka. Musel jsem se 
smát, možná na tom něco je.

2. Jak byste hodnotil české studen-
ty obecně a jak si vedou v porov-
nání s vrstevníky v USA? Např. 
přístupem, motivací atp.
HN: Myslím, že studenti jsou si  
v obou zemích i generačně velmi 
podobní. Někteří studenti jsou 
velmi motivovaní a chtějí vyni-
kat, být nejlepší. Někteří studenti 
se prostě snaží vyjít s minimál-
ním úsilím. Myslím, že to tak 
bylo, když jsem byl před mnoha 
lety studentem v USA, a stále to 
platí. Předměty, které se studenti 
učí, jsou většinou stejné v obou 
zemích, ale v USA s menším za-
měřením na přírodní vědy, stu-
denti si mohou vybrat. Pokud se 
student nezaměřuje na přírodní 
vědy, zaměřuje se více na huma-
nitní obory.

3. Jací jsou studenti našeho gymná-
zia? Jaká je úroveň jejich angličtiny 

a bojí či nebojí se mluvit?
HN: Jsem příjemně překvapen 
vysokou úrovní angličtiny mnoha 
studentů GJO. Myslím, že většina 
studentů si uvědomuje, že ang-
ličtina je pro jejich budoucí život 
důležitá, a proto ji berou vážně a 
možná je i baví. Samozřejmě jsou 
někteří studenti, kteří raději ne-
mluví v žádném předmětu a zvláš-
tě v angličtině, ale jakmile se do-
stanou do pozice, kdy musí něco 
říct v hodině, obvykle jsou v tom 
docela dobří.                     Text: GJO, 
             zdroj foto dole: amerika.cz

Rodilý mluvčí hodnotí úroveň angličtiny na gymnáziu

INZERCE

Ve dnech 4. a 5. 12. 
uspořádal Nadační fond 
Albert ve spolupráci  
s litovelským Albertem 
Vánoční potravinovou 
sbírku pro děti z Dět-
ského domova v Litovli. 
Za oba dny darovali na-
kupující v litovelském 
Albertě našim dětem 
obrovské množství po-
travin. Děti se už teď těší, 
jak si obléknou zástěry, 
nachystají mísy, chopí se 
vařeček a budou potra-
viny zpracovávat a také 
konzumovat. ☺
DĚKUJEME – slo-
vo, které se neslo li-
tovelským Albertem  
o druhém adventním 
víkendu nejčastěji. 
DĚKUJEME Nadačnímu fon-
du Albert za uspořádání sbírky. 
DĚKUJEME prodejně Albert  
v Litovli, že nám umožnila, aby se 
právě u nich mohla sbírka konat. 
DĚKUJEME všem nakupujícím  
v litovelském Albertě, kteří přispě-
li do potravinové sbírky. Je vidět, 
že štědrost litovelským občanům  
a občanům z okolí Litovle není 
vůbec cizí!! A v předvánočním 
čase se štědrost ještě násobí…

VELKÉ SRDEČNÉ DÍKY VÁM 
VŠEM!!!
Přeji všem čtenářům Litovelských 
novin, všem občanům Litovle  
a okolí příjemné prožití vánočních 
svátků, kouzelné chvíle plné klidu 
a pohody a hlavně pevné ZDRA-
VÍ. A v roce 2022, v roce s převa-
hou dvojek, vám všem přeji, ať se 
vám daří na jedničku!
                            Renata Doubravová, 

vychovatelka DD Litovel

Vánoční potravinová sbírka v Albertě
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Doba zatím nepřeje pestré pa-
letě doplňkových vzdělávacích 
programů a akcí pro žáky, jako 
tomu bylo dříve. O to víc si váží-
me těch, které se při dodržování 
daných pravidel přece jen poda-
ří uskutečnit. Během listopadu 
a prosince se jich sešlo celkem 
dost...

Projektový den polytechnického 
vzdělávání 
S odborníkem z praxe panem 
Jiřím Bahounkem, dlouhole-
tým vedoucím kroužku elektro-
techniky na DDM Litovel, jsme 
společně připravili pro osmáky 
projektový den. Naše škola po-
skytla prostory školních dílen, 
zajistila pájedla a ostatní vyba-
vení pro jednotlivá pracoviště, 
pan Bahounek připravil plánky, 
součástky a leptané spoje na vý-
robu elektronického blikače. 
Po úvodním seznámení žáků 
s bezpečností při práci s elek-
trickými pájedly a ostatními 
nástroji následovala teoretická 
část. Ta byla zaměřená na po-

pis jednotlivých součástek, je-
jich specifik a funkcí při výrobě  
a provozu blikače. Poté se žáci 
seznámili se samotnou techni-
kou pájení a mohla začít vlastní 
výroba blikače podle detailního 
plánku a ústní instruktáže. Ně-
kterým to dalo opravdu zabrat, 
ale výsledek práce byl 100%. To 
znamená, že všechny blikače 
byly funkční a žáci si mohli své 
výrobky odnést domů. 
Věříme, že praktické poznatky  
z tohoto projektového dne po-
můžou některým žákům třeba  
i při výběru budoucí profese. 

Mgr. Michal Stratil

„Život skoro bez odpadu“
Takový byl název programu 
v Centru ekologických aktivit 
Sluňákov, který absolvovali na 
začátku prosince páťáci z Jung-
manky. Program perfektně za-
padá do současné koncepce naší 
Ekoškoly. 
V úvodu si všichni zašli „na 
nákup“ – stanoviště Fast food, 
supermarket, narozeninová 

oslava, restaurace 
rychlého občerstvení, 
koupaliště – praktic-
ká ukázka toho, kolik 
odpadu dokáže člo-
věk „vyrobit“ za je-
den den. To vše ved-
lo k zamyšlení nad 
množstvím nashro-
mážděného odpadu  
a hledání možností, 
co může každý z nás 
udělat pro to, aby se 
množství odpadu 
snížilo, nebo rovnou 
jeho vzniku předchá-
zelo.
Součástí programu 
byly také krátké do-
kumenty o zpracová-

vání odpadu, seznámení 
s pojmem Zero waste, 
žáci nasbírali teoretické 
i praktické poznatky, vy-
bírali z dostupných věcí 
denní potřeby s cílem 
vytvořit co nejméně od-
padu. 
Na závěr přišlo překva-
pení – fotokoutek. Leg-
rační převleky a hesla  
k zamyšlení, např. „Můj 
brácha začne třídit odpad“, 
„Budu si chystat svačinu 
doma“, „Pořídím si kovo-
vé brčko“ a další. Bylo to 
rozhodně příjemné, ale  
i poučné dopoledne. 
        Mgr. Lenka Davidová

Vánoční besídka v době covidové
Letos se místo tradičního Vá-
nočního jarmarku pro rodiče  
a přátele školy uskutečnila vá-
noční besídka pro žáky a jejich 
učitele. Kvůli vládním opatře-
ním se besídka konala venku, 
nicméně venkovní prostory vá-
noční atmosféře spíše přidaly, 
než ubraly. Děti prvního stupně 
si pro své spolužáky připravily 
pěvecká a taneční vystoupení. 
Pro žáky druhého stupně byl 
nachystán dětský punč. Premié-
ru zde měl vánoční fotokoutek, 
který sklidil velký úspěch. Žáci 
se zde mohli vyfotit s cedulka-
mi s vánočními hláškami, které 
doplnili brýlemi či srandovními 
klobouky. 
Doufáme, že se příští rok bu-
deme moct sejít na tradičním 
Vánočním jarmarku, abychom 
se společně pokochali vystoupe-
ními dětí, zasmáli se při focení 
ve fotokoutku, pobavili se s přá-
teli a užili si společně kouzelnou 
předvánoční atmosféru. 

Michaela Obrátilová

Mikulášská stezka 
I přes nepříznivou situaci a mra-
zivé počasí byla pro děti ze školní 
družiny připravena Mikulášská 
stezka. Tato stezka proběhla ve 
venkovních prostorách, vedla 
kolem obou rybníků a končila 
v parku Míru. Pro děti bylo na-
chystáno 12 stanovišť s různě ob-
tížnými úkoly. Po jejich splnění 
si děti zapisovaly indicie, pomocí 
kterých na posledním stanovišti 
vyřešily zašifrovanou tajenku. 
Rozluštění tajenky si zasloužilo 
mikulášskou odměnu. Na oplát-
ku byly paní vychovatelky odmě-
něny spokojeností a úsměvy dětí.

Andrea Papajková

A na závěr jeden zajímavý tip na 
výlet
Navštivte, stejně jako my s dětmi 
ze školní družiny, v nových pro-
storách svíčkárnu SoyCa v Olo-
mouci na Kaštanové ulici 1055. 
V krásném voňavém prostředí se 
tam v dobrém slova smyslu vyřá-
dí jak děti, tak i dospělí. 
                                Alena Albrechtová

Střípky z Jungmanky

Děti z mateřské školy Gemerská 
celý podzim pilně nacvičovaly 
koledy a básničky na slavnostní 

rozsvícení vánočního stromu 
na náměstí Přemysla Otakara.
Z informace o zrušení této 

akce jsme byli 
všichni smutní.  
Bylo nám líto, 
že všechna naše 
energie věnovaná 
nácviku, nebude 
oceněna. Nechtěli 
jsme připravit děti  
o radost z vystou-
pení před svými 
nejbližšími. A tak 
vznikla myšlenka 

uspořádat podobnou 
akci v prostorách 
školky.
Ve středu 8. prosince 
děti od rána zdobily 
vánoční stromeček 
na zahradě MŠ. Od-
poledne celé pásmo 
předvedly svým ro-
dinám, a tak jejich 
snaha byla oceněna 
velkým potleskem. Společně 
jsme rozsvítili stromeček a po-
přáli si šťastné Vánoce.
Z celého odpoledne nakonec 

přes všechny překážky vznikla 
krásná vánoční nálada s vůní 
punče. A třeba nová tradice… 

Kolektiv MŠ Gemerská

Rozsvícení stromečku v Mateřské škole Gemerská
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KDY:          v sobotu 15. ledna 2022.

SRAZ:         v DDM Komenského ulice v 9 hodin.               
                   Návrat do 14 hodin tamtéž.                  
                                                                                                         
CENA:        50 Kč za osobu

           Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 13. ledna! 

     Přírodovědná zimní vycházka Pomoravím.
     S sebou: průkazku ZP, oděv a obuv dle aktuálního počasí,        
     svačinu a dalekohled.

    Akce proběhne, pokud to umožní aktuální vládní nařízení!

Bližší informace na tel. 585 342 448, 775 550 964, 725 823 618
nebo e-mailu: p.sova@ddmlitovel.cz

Dům dětí a mládeže Litovel pořádá
přírodovědnou vycházku

Litovelské Pomoraví v zimě

Dům dětí a mládeže Litovel pořádá o pololetních
prázdninách výlet do Olomouce

LASER MANIALASER MANIALASER MANIA
Adrenalin, akce a zábava! 

Tohle přesně najdeme v Laser aréně v Olomouci.  
Akce proběhne, pokud to umožní vládní nařízení.

Kdy: 4. 2. 2022
Sraz: 8.45 h. na autobusovém nádraží Litovel (u Billy)
Návrat: 14 h. na autobusové nádraží Litovel (u Billy)
Cena: 380 Kč (3x hra, doprava)

S sebou – batůžek, pití, velkou svačinu, tmavší oblečení na
sebe na hru a poté i oblečení na převlečení (děti bývají po

hře zpocené ), kapesné.
 

 

Přihlášky (najdete je na stránkách www.ddmlitovel.cz – ke stažení –
přihláška na akci) odevzdat do 2. 2. 2022, a to osobně v DDM
Komenského ul. nebo na e-mail pospisilova@ddmlitovel.cz. Platby je
možné zasílat na účet 19-1172770217/0100, VS 3017 nebo platit osobně
v DDM Komenského ul. – Po a St do 17 h., Út, Čt a Pá do 15 h.

Bližší informace na tel. 720 995 102 nebo e-mailu: pospisilova@ddmlitovel.cz         

Dům dětí a mládeže Litovel vyhlašuje soutěž

O nej sněhulákaO nej sněhuláka

 Krásný zimní čas lze využít k zimním radovánkám.
Jakmile napadne sníh, postav sněhuláka, vyfoť se s ním

a zašli foto na e-mail pospisilova@ddmlitovel.cz

Tři nejlepší sněhuláci získají odměnu a všechny zaslané
sněhuláky zveřejníme na našich webových stránkách. 

Děti, tak hurá do toho, ať je plno sněhuláků hotovo! 

Monika Pospíšilová, tel. 720 995 102

Soutěž trvá od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022.

Prodejní vánoční výstava
Ve dnech 1. prosince až 
15. prosince 2021 pro-
běhla ve Výstavní síni 
Městského klubu Litovel 
již tradiční prodejní vá-
noční výstava. Součástí 
prodeje vánočních ozdob 
a dekorací byla i výstava 
dětských vánočních prací 
místních a okolních ma-
teřských škol, školních 
družin a základních škol. 
Krásné a inspirující výrobky 
oživily prostor Výstavní síně  
a zpříjemnily návštěvníkům 
tyto adventní dny.
Bc. Eva Mariánková, DDM Litovel

Návštěva Mikuláše, čerta a anděla
Mikuláši, Mikuláši,
kdo to tady děti straší,
kdo tu řinčí řetězem
a proč s tebou přišel sem?

Ve dnech 3., 5. a 6. pro-
since navštívili Mikuláš, 
čert a anděl děti z Litovle 
a okolí a místní mateřské 
školky. Čert byl zklamaný, 
protože si žádné dítě ne-
odnesl s sebou do pekla. 
Mikuláš a anděl byli na-

opak nadšení, že v našem městě 
jsou samé hodné děti, které umí 
krásné říkanky a básničky. Za to 
si vysloužily krásnou nadílku.
Celá akce proběhla za aktuál-
ních epidemiologických pod-
mínek.
    Radka Sedlářová, DDM Litovel

Co se dělo v DDM Litovel
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Již v říjnovém čísle novin jsme 
informovali o úspěších oddílu 
stolního tenisu. Taktéž v dalších 
podzimních měsících se toho 
na stolech nejen v Litovli událo 
mnoho.
V říjnu jsme se vydali na 2. kraj-
ský bodovací turnaj do Mikulo-
vic. Jakub Kolář skončil v divizi 
A na 5. místě. Výbornou formu 
předvedl Václav Štěpánek, jenž 
skončil 2. v divizi C a radoval 
se z postupu do divize B. Miku-
láš Vícha se poprvé představil 
v divizi D a taktéž nepředvedl 
špatný výkon. Další dva mládež-
níci, Vanessa Uvízlová a Šimon 
Vícha, si zahráli skupinu E a cel-
kově skončili na 6. a 12. příčce. 
Poprvé se v litovelských barvách 
představil i Alex Jurečka, který  
k nám přišel před sezonou z KST 

Olomouc, připsal si 5. místo  
v divizi G.
Uprostřed stejného měsíce se 
konal 2. republikový bodovací 
turnaj, na němž startoval náš 
Jakub Kolář. Ze skupiny turnaje 
B se mu postoupit nepodařilo,   
a tak skončil v útěše. Tam prošel 
přes jedno kolo a následně byl 
vyřazen ligovým hráčem. I tak 
ale nasbíral cenné zkušenosti.
Na začátku listopadu se konal  
3. krajský bodovací turnaj. Jakub 
Kolář se v divizi A blýskl 3. mís-
tem a ostatním se také dařilo. 
Mikuláš Vícha si parádně došel 
v divizi E pro 2. příčku, Vanessa 
Uvízlová v závěsu za ním skon-
čila 4. a Šimon Vícha 12. Dva 
nováčci Matěj Hájek a Matěj 
Piňos si připsali první zápasy na 
krajských bodovacích turnajích. 

Podobně jako Alex Ju-
rečka nasbírali 4 výhry 
v divizi G hrané švý-
carským systémem.
Zatím poslední akcí 
byl 3. republikový bo-
dovací turnaj. V Praze 
za nás bojoval junior 
Jakub Kolář v turnaji 
kategorie B. Po prv-
ní skupinové výhře 

pomýšlel na postup do hlavní 
fáze, ale následující dvě porážky 
šance zmařily a náš hráč zamí-
řil do útěchy. Po dvou vítězných 
kolech se mu podařilo vyhrát i 
finále útěchy a odnesl si tak další 
medaili z republikového turnaje.
Na začátku podzimu se také roz-
běhly dlouhodobé soutěže, ve Ve-
řejném přeboru Olomouc máme 
letos dva týmy. Tatran Litovel  
A se prezentuje v 1. třídě a po 
podzimu mu za 7 výher, 1 remízu  
a 3 porážky zatím patří překvapi-
vá 3. příčka. Na domácí půdě se 
družstvu podařilo porazit silný 
celek Moravského Berouna a ven-
ku pak zaznamenal skalp uničov-
ských stolních tenistů. Na litovel-
ském úspěchu se podílejí: Jakub 
Kolář (86 % vyhraných utkání), 
Radek Uvízl (68 %), Ivan Čikl  
(50 %), Lukáš Kučera (34 %) a Ro-
man Navrátil (11 %).
Tatran Litovel B si po postupu 
do 3. třídy připsal za první půl-
ku sezony 4 výhry a 6 porážek, 
a náleží mu pěkná 5. příčka. 
Výhry družstvo zaznamenalo 
hlavně na začátku sezony, kdy 
nasazovalo starší a silnější sesta-
vu. Jako oddíl věnující se mláde-
ži jsme ale také dali příležitost 

vybraným mladíkům prochá-
zejícím tréninkovým procesem. 
Za tým pravidelně nastupují: Lu-
káš Kučera (67 %), Vít Maitner  
(61 %), Václav Štěpánek st.  
(60 %), Roman Navrátil (56 %)  
a Václav Štěpánek ml. (40 %). 
První starty si připisují mladí 
hráči Filip Šubrt, Vanessa Uvízlo-
vá, Šimon Vícha a Mikuláš Vícha, 
který zazářil v premiérovém zá-
pase svou první výhrou.
O dalších činnostech našeho 
oddílu informujeme na webu 
stolnitenis.tatranlitovel.cz.

Oddíl stolního tenisu

Podzim v litovelském stolním tenise

Naše škola se zapojila 
do projektu ČAS „At-
letika hravě ve ško-
le“. Cílem projektu je 
podpořit u dětí zájem 
o atletiku a prosadit 
atletiku ve školách 
jako bezpečný sport.
Žáci 2., 3., 4. a 5. tříd 
si v hodinách tě-
lesné výchovy pod 
vedením sportovní 
trenérky M. Gieslové 
vyzkoušeli atletický 
trénink. Formou her 
se seznámili s nový-
mi pohybovými dovednostmi  
a cvičení se jim moc líbilo. Uči-
telé získali novou inspiraci pro 
výuku TV.

Škola v rámci projektu také obdrží 
atletickou sadu pomůcek a bro-
žurku „Atletika hravě“.
              Mgr. Anna Rakowská, uč. Tv

Na Vítězné atletika hravě
V úterý 16. 11. 2021 se po roční 
pauze opět uskutečnil tentokrát 
již XXXII. ročník štafetového 
běhu Po stopách Jana Opletala  
a Memoriál Jiřího Vaci, který 
každoročně pořádá kabinet tě-
lesné výchovy Gymnázia Jana 
Opletala v Litovli. Vzhledem  
k epidemiologické situaci se 
závodu zúčastnilo pouze 42 zá-
vodníků v 6 družstvech. Závod 
začínal u rodného domu Jana 
Opletala ve Lhotě nad Moravou 
a po 8 km končil před budovou 
gymnázia.
Aby se vůbec mohl konat závod 
žactva, postavili jsme dvě vlast-
ní družstva rozdělená na „A“  
a „B“. V kategorii dorostu 
přijeli závodníci z Olomou-
ce a ze Šumperku. Litovelské 
gymnázium v žákovské ka-
tegorii skvěle reprezentovali 
žáci nižšího stupně osmile-
tého gymnázia zařazení do 
družstva „A“: M. Vályová,  
J. Páleník, V. Kratochvílo-
vá, M. Navrátil, J. Richter,  
E. Kostková, F. Šubrt, E. Ma-
cháčková a v roli kapitána Já-
chym Fidler, kteří svoji kate-

gorii vyhráli nad spolužáky.  
V dorostenecké kategorii naši 
školu reprezentovali: kapitánka 
N. Koudelková, D. Habermann, 
M. Demel, K. Richter, T. Janků  
a T. Sedláčková.
Dorostenci dosáhli na zlatou 
pozici před dvěma družstvy  
z Gymnázia Olomouc-Hejčín 
a atlety z Obchodní akademie 
Šumperk. Gratulujeme!
Poděkování patří KÚ Olomouc-
kého kraje za finanční pokrytí 
organizace závodu a cen pro 
všechna družstva a Policii ČR za 
pomoc při zajištění bezpečného 
přeběhu závodníků přes silnice.

PaedDr. S. Rozsypalová

Po stopách Jana Opletala

Sportovat se dá v jakémkoli ročním období.
Jste spíše pro letní či zimní sporty?

 Která turistická, cyklistická, běžkařská nebo 
lyžařská trasa je Vaše nejoblíbenější? 

Pište na e-mail Litovelských novin.
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S betlémy se tentokrát roztrhl pytel. Nový betlém najdete na náměstí Př. Otakara u vánočního 
stromu. Jeho autorem je řezbář Miroslav Havlíček. Další betlém stojí tradičně ve Třech Dvorech 
před hasičskou zbrojnicí. Novým betlémem se může také pyšnit Nová Ves. Autorem je Zdeněk Do-
línek. Zatím ještě není zcela hotov, další postavy přibudou v příštím roce. 

Na fotce nahoře je litovelský vánoční strom, který dostal jméno Třpytka. Do hlasování jste se za-
pojili na našem Facebooku a hlasovaly a malovaly také děti z místních škol. Jejich obrázky byly 
zveřejněny na webu města. Na fotce dole je chudobínský vánoční strom.


