
               

 

 

 

 

 

 

 

Ročník 22.  Číslo 258.  LISTOPAD  2020 

        Vážení spoluobčané, 

          

           

     žijeme v nelehké době, ale to neznamená, že bychom měli všechno vzdát nebo propadnout beznaději. Nebudu vás zahlcovat 

informacemi či věnovat se tomu, co se na nás v poslední době valí ze všech stran a zatím nemá konce. Slovíčko, které v dnešních 

dnech slyšíte či čtete tisíckrát za den, ode mě neuslyšíte. Soustřeďme se na lepší věci. Na vlastní rodinu, děti, domov, také na vlídná 

slova, na lásku, úctu a respekt. Držím nám všem palce. Buďme milí k sobě i k druhým, buďme pozitivní a usměvaví. Věřme v lepší 

časy. Nežijme ve strachu, ale v naději a víře. 

     V minulém měsíci jsme ještě stihli drakiádu a věřím, že se dětem líbila a byly spokojené. Poděkování patří opět Víťovi Špundovi 

za realizaci této akce. Bohužel plánovaný halloween se už neuskutečnil. Fotbalová sezóna byla předčasně ukončena, snad se 

dočkáme alespoň jarních zápasů. V tuto chvíli zatím nevíme, zda bude možné realizovat rozsvěcení vánočního stromu na návsi. 

Byli bychom rádi, kdybychom tuto tradiční akci mohli uspořádat. Vše záleží na tom, jak se situace bude dál vyvíjet. 

     I přes nepříznivé počasí pokračují práce na nové fasádě sokolovny. Z hřiště byla odvezena herní souprava a byl potvrzen dovoz 

a zabudování nového dětského herního prvku. Zatím nevíme, zda se tato akce povede zrealizovat ještě letos. Tolik tedy z posledního 

dění v naší obci. Přeji vám pevné zdraví, pevné nervy a příjemné prožití nadcházejícího podzimního období. 

 

LITOVELSKÉ NOVINY 2021 

Všichni, kdo mají zájem o předplatné Litovelských novin si je mohou objednat a zaplatit u mě, na tel. č. 724015517 nebo 

na mailové adrese – pavelremes23@gmail.com , předplatné na celý rok je 132 Kč. Věřím, že této nabídky opět využijete. 

 

ZMĚNA PRACOVNÍ DOBY MĚSTSKÉHO ÚŘADU  LITOVEL 

 

MÚ Litovel má změněnou pracovní dobu: Pondělí a středa: 7.00 – 9.00 a 13.30 – 16.30 . Využívejte, prosím, možnost 

elektronického podání, datové schránky či klasickou poštou.  

 

 

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR v naší obci. 

V měsíci říjnu se konaly volby do Senátu Parlamentu ČR. V prvním kole volilo z 322 registrovaných voličů celkem 131 

voličů, tj. 40,68%.  Nejvíce hlasů získal v prvním kole Marek Ošťádal za STAN, celkem 82 hlasů (62,59%). Ing. Jan 

Zahradníček za ANO získal 18 hlasů (13,74) Magistr Radek Vincour za ODS získal 11 hlasů (8,39%) stejně jako RNDr. 

František John za KDU-ČSL (8,39%) MUDR. Jaroslav Vomáčka, kandidující za ČSSD získal 9 hlasů (6,87%). V druhém 

kole voleb se již volilo mezi dvěma kandidáty. Marek Ošťádal získal 79 hlasů (81,44%) a Ing. Jan Zahradníček získal 18 

hlasů (18,55%). Marek Ošťádal se dostal do Senátu ČR. Blahopřejeme. 

DUŠIČKY:  

Vzpomínka na všechny věrné zesnulé, Památka všech věrných zemřelých, Svátek 

zesnulých či Památka zesnulých, to všechno jsou lidově řečeno Dušičky. Svátek 

připadá na 2. listopadu. Oslavy Dušiček se odvíjí od slavnosti (svátku) Všech svatých, 

který připadá na 1. listopadu. V noci z 31. října na 1. listopadu slavili Keltové konec 

léta a nový rok, svátek Samhaim. V této době se podle keltské tradice vracely duše 

zesnulých domů a jejich příbuzní jim svítilnami z vydlabaných řep pomáhali na cestě 

do podsvětí. Památku věrných zemřelých zavedl roku 998 opat z Cluny, sv. Odilo. 

V Římě se památka 2. listopadu začala slavit ve 13. století. Podle kardinála Vlka je 

památka zemřelých největším svátkem vedle Vánoc. Slaví se vzpomínkou, zdobením 

rodinných hrobů a zapálením svíčky. Pro katolíky znázorňují živé květiny víru ve věčný 

život a mají demonstrovat, že život hrobem nekončí. Hořící svíce symbolizují 

přítomnost zmrtvýchvstalého Krista. Zdroj: Wikipedie 
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PRANOSTIKY NA MĚSÍC LISTOPAD: 

Teplý říjen – studený listopad. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá. Listopadové sněžení 

neškodí vůbec osení. Jaký listopad takový březen. Studený listopad – zelený leden. 1.11. – jak na Vše sva 

té, tak měsíc po nich. 9.11. – Na svatého Teodora sedlák ještě pilně orá. 11.11. – O Martinovi po ledu, o 

vánocích po blátě. Martin a Kateřina na blátě, vánoce na ledě. 19.11. – Svatá Alžběta se sněhem přilétá. 

21.11. – Jaký den n Obětování Panny Marie, taková pak zima je. 22.11.- Svatá Cecilie sněhem pole pokryje. 

25.11. – Chodí-li sv. Kateřina po ledě, chodí sv. Štěpán po blátě. 30.11. – Když na sv. Ondřeje sněží, sníh 

dlouho poleží. Na sv. Ondřeje se někdy člověk ohřeje.  

Tak uvidíme, jestli Martin dorazí na bílém koni. Již dlouho svého koně nevyvětral a letos je možné všechno. 

Dle legendy se jednalo o Martina Tourského, nar. R. 316. Je uctíván jako ochránce a patron všech vojáků, 

jezdců, koní, hus a vinařů. Proč jsou husy spojeny s jeho jménem? Prý ho při kázání rušilo hejno hus 

natolik, že skončily na pekáči jako lahodný pokrm. Takže ať vám chutná. A tobě Martine, děkujeme. 

 

Blahopřání 
 
V měsíci listopadu oslaví narozeniny tito naši spoluobčané: 

1.11. Vymětal Pavel ml., 2.11. Wagnerová Dagmar, Lederer Kryštof, 5.11. Holbik Filip, 6.11. Sapara Dušan 

ml., 7.11. Foltýnek Jiří ml., 8.11. Klaus Pavel, Hájek Martin, 10.11. Látalová Milena, 14.11. Zmrzlý Miroslav, 

18.11. Grulich Svatopluk, Špunda Štěpán, 19.11. Skácelová Laura, 20.11. Janošcová Eva, Vepřek Ondra, 21.11. 

Benešová Lucie, Franková Tea, 22.11. Plachá Hana, Menšíková Božena, 24.11. Vaňková Štěpánka, 25.11. 

Personová Monika, 26.11. Pospíšil Jakub, 27.11. Remešová Květoslava, 28.11. Vávrová Miroslava, 

Petrskovská Tereza, 30.11. Lužná Dagmar.  

Dne 14.11. oslaví 75. narozeniny pan Miroslav Zmrzlý 

Dne 30.11. oslaví 60. narozeniny paní Dagmar Lužná 

 

Přejeme všem oslavencům pevné zdraví, hodně radosti, pohody a štěstí. 

 

Vynechal jsem někoho? Napsal jsem špatné datum? Prosím, informujte mě pomocí sms nebo emailu. Děkuji 

 

 

PROSBA PROSBA PROSBA 

 

Již po několikáté a byl bych rád, kdyby to bylo naposled, vás 

důrazně žádám, abyste nenosili větve před budovu Selika. 

Pravidelně je přistavován kontejner na bioodpad.  Informovali 

jsme o této černé skládce město Litovel a bude pořízena 

fotopast, tak se prosím, příště usmívejte. Vím, že samotná 

budova bývalého Selika k tomuto nepořádku láká. Ale, 

prosím, buďme lidé a nedělejme kolem sebe ještě větší 

nepořádek, než zde máme.  

 

 

 

 

 

 

 

Citát měsíce října: 

Žádná láska není tak opravdová, jako láska k jídlu (G.B.Shaw, 1856 – 1950) 

 

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ MĚSÍCE  LISTOPADU 
Pojďte tvořit UL se mnou, pište, volejte, vhoďte mi do poštovní schránky jakékoli vaše návrhy či připomínky. Všechny zde uvedené informace 

jsou bez záruky. Uzávěrka každého čísla je 28. dne v měsíci. Číslo připravil Pavel Remeš - tel. 724015517,  

e-mail: pavelremes23@gmail.com, Unčovice 105. 


