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1. ÚVOD
Rok 2019 byl rokem vzpomínání na pád komunismu před třiceti lety. Komunistické režimy
nebyly, i kvůli nemilosrdné soutěži se Západem, schopné dál zajišťovat přijatelnou životní
úroveň, což je po dlouhou dobu v očích nemalé části populace legitimizovalo i navzdory
omezování osobních svobod. Velká část společnosti, včetně komunistů, byla v roce 1989
opravdu nespokojená s režimem. Toužila ale po systému liberální demokracie, opřeném
o svobodu, která klade mnohem větší nároky na individuální odpovědnost?
Ta svoboda, která byla hlavním heslem revoluce, nepřinesla jen možnosti cestování.
Některé možnosti vyniknutí zcela vymizely, jiné se nově objevily. Lidé jsou různí, nemají
stejné schopnosti. Někdo začal svobodně podnikat, vzdělávat se, jiný vynikl ve svém
povolání, zbohatl, na což ovšem ti neúspěšní hledí s nelibostí či se závistí. Někdo svobodně
kradl a vykořisťoval slabší.
Události staré 30 let probouzí i dnes emoce, jen shodnout se na tom, co se tehdy vlastně
stalo, je složitější. Bylo to jistěže vítězství svobody, šlo ale o revoluci? Převrat? Pokojné
předání moci? Václav Havel se stal prezidentem proto, že pro něj jednomyslně hlasoval
komunistický parlament, už to vylučuje používat výraz revoluce. Vždyť má-li být revoluce
revolucí, je třeba poražené vládce popravit jako v Anglii a Francii v 17. a 18. století,
vyvraždit carskou rodinu jako v Rusku ve 20. století. Či alespoň s potupou odstavit
dosavadní mocenské elity. Nic takového se u nás nestalo, už proto následujících 30 let
vnímá každý jinak.
Kdo vlastně byl viníkem, kdo obětí? Patřili mezi viníky ti, kteří se naučili v komunismu žít,
vycházeli s ním, a dokonce z něj těžili? Mají být dnes na vedoucí místa postaveni ti, kteří to
nedokázali? Každý z nich ovšem vidí těch třicet let jinak, má jinou představu o Pravdě a
lásce.
Novináři hledali pamětníky, kteří by byli schopni a ochotni popsat, jak tyto události
probíhaly mimo centrum všech politických dějů, tedy v Praze. Jako pamětníka mě
zpovídaly aktivistky Paměti národa. Zajímaly je mé prožitky událostí, které zásadně ovlivnily
můj život, zejména ovšem Sametová revoluce. Chtěl jsem odpovídat poctivě, ale
uvědomoval si, že nemohu oddělit své vnímání roku 1989 od Pražského jara, a to zase od
hrůzovlády padesátých let, od ztráty iluzí po válce. Pamatoval jsem si nadšené mládežníky
roku 1948 s transparenty Gottwalda a Stalina. Vypadali hodně podobně jako ti na Letné
roku 2019. Byli to moji vrstevníci, moje generace, i já znal a recitoval básně Nezvala a
Kohouta. Pamatuji si dokonce i předválečné roky dětství, recitoval jsem básničky
k narozeninám tatíčka Masaryka. Prožil jsem potom nacistickou éru a viděl umírat otce
s židovskou hvězdou na kabátě. Potom nám zavřeli mámu a nikdo se nezajímal z čeho a
jak budeme spolu s mladší sestrou doma sami žít. Zažil jsem euforii osvobození, vlajkoslávu
v litovelských ulicích i vystřízlivění následujících let. Také toto vše velmi významně ovlivnilo
mé vnímání Sametové revoluce. Nepochybně jinak ji vnímali studenti v Praze, osobnosti
na tribunách, jinak dlouholetí funkcionáři KSČ, lidoví milicionáři, nebo reformní komunisté,
osmašedesátníci. Ale i ty tisíce lidí důvěřujících v Šikovu ekonomickou reformu a Dubčekův
socialismus s lidskou tváří a pykajících potom za to v éře normalizace.
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Podle průzkumů si 30 % lidí myslí, že se mají hůř. Co si vlastně tehdy přáli, s čím srovnávají.
Co se jim nesplnilo? Vzpomínky jsou ošidná záležitost nejen proto, že paměť je
nespolehlivá. Nedá se ani vypočítat aritmetický průměr nebo medián, není žádná
„kolektivní paměť“. Do výpočtu by bylo nutno zařadit rozkulačené sedláky i spokojené
družstevníky, zlikvidované živnostníky, jejichž děti se nedostaly na vysoké školy, ale i bohaté
meloucháře a veksláky. Prominenty, kteří nemuseli prosit o výjezdní doložky, jejichž děti se
při studiu v cizině naučily jazyky. Hned po roce 1989 z toho mnozí těžili a získali významná
postavení. Nelze vynechat ty tisíce dělníků, dělnic, úředníků a úřednic, kteří ráno vypravili
děti do školy, aby pak odešli do zaměstnání. Nemálo z nich se zabydlelo v normalizaci,
koupili si auta, postavili vilky a na venkově koupili chalupy. Četli knížky, chodili do divadla
na Beka, Bohdalovou, zpívali písničky Semaforu, měli rádi Šimka s Grossmannem,
poslouchali Matušku, Gotta, Pilarovou. Měli jediné přání – žít šťastným životem v jakémkoliv
režimu. Věděli něco o disidentech, Václava Havla ovšem takřka nikdo neznal, to už spíše
Ludvíka Vaculíka, Kunderu či Martu Kubišovou.
Jistěže sledovali, co se ve světě děje, ale už třetí či čtvrtou generaci byli naučeni, že o
poměrech, v jakých budou žít, se rozhoduje někde jinde. Jejich úkolem bylo uchránit sebe
a rodinu větších šrámů, ti s ostřejšími lokty na tom dokázali i vydělat, smolaři ovšem
doplatili. Chartu 77 jistěže nikdo nečetl. Pokud v Litovli žil osamělý chartista, neměl za
sebou oporu proslulého kruhu disidentů kolem Václava Havla na Hrádečku. Každý z této
nepřehledné řady lidí si pod sloganem „Pravda a láska“ představoval jinou PRAVDU a
očekával od dalších let něco jiného.
Pod praporem SVOBODY jsme nechali vyrůst generaci mládeže, která se nenaučila
respektovat autoritu rodičů a učitelů, znají jen svoji jedinou Pravdu. Jejich emotivním
projevům letos naslouchali i rozumní dospělí lidé nejen na pražském náměstí, ale i v OSN.
Suverénně vyzývali k odstoupení presidenty, premiéry, chtějí poroučet větru a dešti, nejsou
si, ale jisti svým pohlavím: jsou to kluci nebo holky? Až tato generace převezme vládu,
bude proti ní stát generace mládeže s Pravdou jiné půlky světa. Slepě věřící hlasatelům
islámu a ochotná pro tuto Pravdu umírat a vraždit nevěřící. Jak obstojí v této konkurenci?
To už ale nepatří ke kronice roku 2019.
Pokud nepočítám jednotlivce postižené nemocí, osobní tragédií či prostě stářím, pak se
všichni, především ta nespokojená mládež, měli v roce 2019 lépe než v roce 1989. Jistěže
mnohem lépe než ti, kdo vyrůstali v letech 1969 či 1939. V roce 2019 jsem se měl lépe, než
se mohli mít stejně staří lidé v roce 1919. Především technický pokrok všem přiblížil

tehdy netušené vymoženosti, bylo by dlouhé je vypočítávat.
Nejsem schopný splnit si naděje, které jsem si kdysi spojoval se sny o pádu komunismu, ale
nevyčítám to naší vládě. Jestli mám něco spojeno s rokem 2019, pak je to nástup těch,
kdo nám vnucují korektní mluvení a myšlení, svoji jedinou PRAVDU. To oni stojí za lavinovým
růstem zákonů, předpisů a nařízení, které nám tu svobodu berou a ohánějí se bojem za
naše dobro. Mohu srovnávat; stejně lidem vnucovali své zářné, lepší zítřky a šťastnou
budoucnost nacisté i komunisté.
Lubomír Šik

3

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2019
02. UDÁLOSTI
01. 01. Českým firmám i celé ekonomice se daří, a tak se šéfové našich firem shodli, že rok
2019 bude dobrý, i když pravděpodobně ekonomika poroste pomalejším tempem.
Můžeme jim věřit?
02. 01. Vodné a stočné se letos zvyšuje o 2,23 Kč na 28,91 Kč a stočné na 33,06 Kč. Jde o
zvýšení o 3,7 %.
03. 01. Místní poplatky jsou pro rok 2019 stanoveny takto: poplatek za svoz komunálního
odpadu 500 Kč, poplatek za psa v rodinném domě 300 Kč, v panelovém domě 1 000 Kč,
v místních částech 150 Kč.
05. – 06. 01. O tomto víkendu vyšly už po dvacáté do ulic skupinky tří biblických králů
v rámci Tříkrálové sbírky. V té minulé bylo vykoledováno v 55 obcích na Litovelsku 614 995
Kč.
08. 01. Smetanovo trio – Radim Kresta (housle), Jitka Čechová (klavír), Jan Páleníček
(violoncello) – koncert v rámci KPH v Koncertním sále MK. Zazněla díla Johannessa
Brahmse, Bohuslava Martinů a Antona Arenského.
09. 01. „Na tělo“ – dokumentární film Libuše Rudinské o Jindřichu Štreitovi, kde odhaluje
osobní nastavení a životní filozofii tohoto uznávaného fotografa, promítaný v Koncertním
sále MK.
08. 01. – 30. 1. Výstava fotografií prof. Jindřicha Štreita „Ze tmy ke světlu“ o vztahu kněží a
kaplanů k vězňům – ve Výstavní síni MK.
09. 01. Tříkrálový koncert DPS Mládí a DPS Benjamínek v Koncertním sále MK.
10. 01. Litovelské Pomoraví v zimě – vycházka pro děti i celé rodiny. Pořadatel DDM
Litovel.
13. 01. Pirátský dětský karneval nejen pro piráty – pirátská show Ivo Opletala, fotokoutek,
opičky Fifi a Ola – Velký sál Záložny (ve spolupráci s DDM Litovel).
14. 1. – 7. 3. Výstava harmonik ze soukromé sbírky pana Jiřího Sedláčka v prostorách TIC při
MK Litovel. Vstupné dobrovolné.
16. 01. Po celé republice se konala pietní shromáždění, na kterých lidé uctili památku
studenta Jana Palacha, který se před 50 lety upálil na protest proti letargii, která se naší
společnosti zmocnila po sovětské okupaci roku 1968. Jeho pohřeb 25. ledna 1969 byl
masovým vystoupením proti nastupující normalizaci. Dvacet let po jeho smrti však protesty
při takzvaném Palachově týdnu odstartovaly atmosféru, která vyvrcholila pádem
komunismu v Československu.
16. 01. Žalman a spol. – koncert folkového písničkáře s kapelou ve Velkém sále Záložny.
17. 01. Oficiální seznámení se sbírkou nového muzea gramofonů, kterou shromáždil PhDr.
Vojtěch Alexandr Vyroubal za pomoci bývalých pracovníků Tesly Litovel, se konalo
v Lošticích. Proč tam?
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17. 01. Zahájení tanečního kurzu pro pokročilé pod vedením lektorů TS Coufalových
z Olomouce v Koncertním sále MK.
18. 01. Městský ples ve Velkém i Malém sále Záložny se skupinou GALAXY. Zahájen byl
polonézou ZŠ Vítězná, vystoupily roztleskávačky Golden Bees a Happy Bees, taneční
skupina Latifah.
19. 01. Chořelecké košt – tradiční košt chořelických slivovic. Pořadatel SDH Chořelice.
21. 01. Novela insolvenčního zákona dává dlužníkům druhou šanci a otevírá vstup do
oddlužení všem, kteří zvládnou měsíčně splácet kolem 2 200 korun. Ne však všem –
vícečlenným rodinám s minimální mzdou, části starobních důchodců, osobám s nízkými
nebo žádnými příjmy to bude těžko splnitelné. Navzdory tomu umožní mnoha lidem
dostat se z dluhové pasti. Bylo na čase.
21. 01. Dagmar Pecková a Moravské klavírní trio – koncert přední české operní pěvkyně –
mezzosopranistky ve Velkém sále Záložny.
22. 01. Král a skřítek a Jak vycvičit draka – animované rodinné komedie pro školní družiny
včetně veřejnosti ve Velkém sále Záložny.
22. 01. Po čem muži touží – komedie s Jiřím Langmajerem, Annou Polívkovou a Táňou
Pauhofovou ve Velkém sále Záložny.
23. 01. Letos budeme na stát pracovat 174 dní – Den daňové svobody připadne na 23.
června. Je tak označen pomyslný okamžik, od kterého jde veškerá mzda na konto
občana, když do té doby jeho celý příjem připadá státu.
24. 01. Seniorklub Litovel pozval na besedu pana Petra Lindušku. Ten představil své knížky,
z nichž četl úryvky a vyprávěl veselé příhody. Účast 43 seniorů.
24. 01. Je to i pro normálního občana? Z údajů developerských firem vyplynulo, že
průměrná cena nových prodaných bytů v Praze meziročně vzrostla o 18,6 % na 101 091 Kč
za metr čtvereční.
25. 01. Ples ZŠ Jungmannova ve Velkém sále Záložny a Myslivecký ples v Unčovicích.
25. 01. Komunisté s podporou hnutí ANO, ČSSD a Okamurova SPD protlačili Sněmovnou
zdanění církevních restitucí od 1. 1. 2020, kdy dostanou každý rok o 380 milionů korun
méně a dohromady místo 59 pouze 48 miliard. S konečnou platností však asi rozhodne až
Ústavní soud. Nákaza zhoubnou ideou se zjevně nevyléčí ani za tři desetiletí a bolševik si
zase dupne!?
26. 01. Elektronická evidence tržeb (EET) přinesla v r. 2018 do veřejných rozpočtů výnosy
celkem 12,3 miliardy Kč. EET začala platit 1. 12. 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení,
od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu.
27. 01. Velká divadelní pohádka „O statečném kováři Mikešovi“ podle námětu Boženy
Němcové pro celou rodinu ve Velkém sále Záložny.
28. 01. Podle nové nabídky pro střední školy v kraji se počítá pro SOŠ Litovel s novým
oborem – výroba nápojů.
29. 01. „Šest tanečních hodin v šesti týdnech“ – herecký duet Chantal Poullain a Martina
Krause ve Velké sále Záložny.
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30. 1. – 24. 3. Výstava v muzeu – Papírová flóra a fauna. Papírové květiny a zvířátka
vytvořily ruce šikovných obyvatel města a okolí a děti z MŠ Gemerská a Frištenského.
01. 02. Takový únor vícekrát nezažijeme – tento má 4 neděle, 4 pondělí, 4 úterý, 4 středy, 4
čtvrtky, 4 pátky i 4 soboty. Toto se stane jednou za 823 roků a nazývá se to Pytel peněz!
Pověst je založena na čínském Feng Shui.
01. 02. Od dnešního dne dochází k některým změnám v ukládání odpadů – na sběrný
dvůr již nelze ukládat biologicky rozložitelný odpad (BRKO) a stavební suť. Občané mohou
tento odpad odvézt na příslušnou skládku nebo do recyklačního závodu (Medlov,
Nasobůrky).
02. 02. Ve 30. ročníku soutěže Dívka roku 2019 základního kola v Litovli pořádaného DDM
zvítězila Tereza Spurná z Litovle, dále se umístily Sandra Lánová z Nového Malína a
Dominika Churavá z Jestřebí. Čtvrté místo obsadila Karolína Hlaváčková z Litovle a Dívkou
publika se stala Kateřina Skopalová ze Savína. Pěkný úspěch!
02. 02. Hasičský ples ve Vísce. K tanci hrála skupina Modrá rosa. Pořadatel SDH Víska.
02. 02. Výsledky Tříkrálové sbírky: v 57 obcích našeho regionu koledovalo 134 skupinek
koledníků a celkem bylo vykoledováno 660 446 Kč (v samotné Litovli 94 733 Kč,
Chořelicích 9 914 Kč). Loni to bylo v 55 obcích 614 995 Kč.
03. 02. Aplikace Litovel v mobilu – pomocí QR kódu je možno si ji stáhnout a dovědět se o
všech novinkách, mít přístup k aktualitám z města i přehledu pořádaných akcí.
04. 02.
Chřipkové onemocnění s klinicky závažným průběhem dál plní ordinace
v kraji pacienty s akutními chorobami dýchacích cest. Jde již o 1 667 případů na 100 000
obyvatel a nejvíce pacientů je mezi nejmenšími dětmi a seniory. Některé z nemocnic a
domovů seniorů již zakázaly návštěvy. Nejhůř je na tom Olomoucko, kde číslo překročilo již
dvoutisícovou hranici na sto tisíc obyvatel.
05. 02. Italští bratři z firmy Brazzale ze Tří Dvorů převzali prestižní cenu Podnikatel
Olomouckého kraje 2018, kterou pořádá společnost EY, za výrobu sýra Gran Moravia. Více
v kapitole O čem se píše…
05. 02. Seniorklub Litovel uskutečnil pro 51 seniorů autobusový zájezd do olomouckého
Divadla hudby na tragikomedii „Královny“.
05. 02. Sejdeme se s Cibulkou – zábavná talkshow s Alešem Cibulkou, Ivanou Andrlovou a
MUDr. Radimem Uzlem ve Velkém sále Záložny.
06. 02. Vernisáž výstavy fotografií Jindřicha Buxbauma „Svět divadel a koncertů a ze
života evropských židů“ ve Výstavní síni MK s úvodním slovem prof. Jindřicha Štreita.
Hudební doprovod Ivo Němeček. Výstava potrvá do 28. 2.
07. 02. V Česku je z celé EU nejméně lidí bez práce – 2,1 %. Míra nezaměstnanosti
v zemích eurozóny je na 6,6 %, nejníže od ledna 2000. Bez práce zůstává velké množství
mladých lidí do 25 let (2,39 milionu).
07. 02. Výroční shromáždění členů MSL, z. s. v Muzeu Litovel – zhodnocení a prezentace
Litovelských střeleckých slavností a 100 let ČSR a Litovel (David Křížan, předseda
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Historického spolku Kirri; Mgr. Robert Najman, předseda MSL); možnost prohlídky muzejní
výstavy Papírová fauna a flóra. Velmi hojná účast členů i zájemců o historii.
08. 02. „Litovelský skřivánek“ – pěvecká soutěž pro ZŠ Litovle a okolí. Pořadatel DDM
Litovel.
08. 02. Rodičovský spolek a ZŠ Vítězná uspořádali Tradiční školní ples v prostorách Záložny.
K tanci i poslechu zahrála skupina NO-PROBLEM.
09. 02. Charitní ples v Nasobůrkách. K tanci a poslechu hrála skupina RAMAHE BAND.
Pořadatel Charita Šternberk, středisko Litovel.
11. 02. Z 52 nominovaných sportovních nadějí na ocenění Sportovec Olomouckého kraje
2019 se na 3. místě umístila litovelská kajakářka Barbora Dimovová.
12. 02. Čert a Káča – klasická česká pohádka na motivy Boženy Němcové v podání
Divadelní agentury Praha pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, včetně veřejnosti, ve Velkém sále Záložny.
12. 02. Koncert v rámci KPH – Trio Incendio – Karolína Františková (klavír), Filip Zaykov
(housle) a Vilém Petras (violoncello). Zazněly skladby Josepha Haydna, Antona Arenského
a Antonína Dvořáka.
14. 02. Na 5. zasedání ZML byly schváleny osadní výbory pro volební období 2018–2022.
Podrobně u kapitoly Místní části.
14. 02. Cestopisná beseda Ing. Jiřího Škurka o cestě po Magadaskaru na kolech pro
Seniorklub Litovel. Účast 56 seniorů.
15. 02. XXXIII. Hanácké bál ve Velkém i Malém sále Záložny. Hrála taneční skupina
Fantastic band a Hanácká mozeka, vystoupil folklorní soubor Hanačka. Pro krojované
návštěvníky bylo zvýhodněné vstupné.
16. 02. Růst české ekonomiky loni zpomalil na 3 % ze 4,5 % v r. 2017. Letos zatím roste
pomaleji, ale stále solidně – HDP vzrostl meziročně o 2,9 %.
16. 02. 2. fotbalový ples v Litovli ve Velkém sále Záložny. Vystoupila skupina TS STYLE
DANCE, břišní tanečnice a hráči s trenérem ve vtipných scénkách. Hrála skupina DRAJV.
Pořadatel TJ Tatran, oddíl kopané.
16. 02. Dětský maškarní rej a maškarní šibřinky v kulturním domě v Myslechovicích. K tanci
a poslechu hrála skupina ASTEOR.
17. 02. Senioři mohou Senior taxi využívat nyní častěji – už ne pouze 5x, ale až 10x do
měsíce – limit pro jednosměrné cesty zdvojnásobili radní na svém jednání. Kromě
důchodců jej mohou využívat také držitelé průkazek TP, ZTP a ZTP/P.
18. 02. Volební průzkum říká – vyhrálo by hnutí ANO 2011 s 32 % před Piráty (16,5 %) a ODS
(13,5 %) a v Poslanecké sněmovně by se udržely všechny stávající strany.
19. 02. Motani: Florida a Havaj na Havaj – fotograficko-filmová projekce Kateřiny a Miloše
Motani pro školy a posléze pro veřejnost ve Velkém sále Záložny. Pro ŠD proběhla projekce
pásma Divoký Magadaskar.
21. 02. MALINA BROTHERS – koncert bluesgrassové kapely bratří Malinů v Koncertním sále
MK.
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23. 02. 6. litovelské terarijní setkání, pořadatel DDM Litovel.
23. 02. Ples Rodičovského sdružení GJO Litovel ve Velkém sále Záložny.
26. 02. Film „Jan Palach“ – historické životopisné drama o posledních dvou měsících
života „Pochodně č. 1“ pro SŠ a 9. třídy ZŠ, včetně veřejnosti, ve Velkém sále Záložny.
26. 02. Chřipka v kraji má již 9 obětí, ale podle hygieniků je už na ústupu, když
zaznamenali 1 489 případů akutních respiračních onemocnění na 100 000 obyvatel a
nemocnost se snížila o 19 %. Nejvyšší je však stále na Olomoucku, kde je 1 861 případů na
100 000 obyvatel a většina nemocnic má stále zákaz návštěv.
01. 03. Město Litovel letos vybuduje novou naučnou stezku centrem, která by měla
částečně slučovat dvě předchozí. Nová naučná stezka bude obsahovat 15 stanovišť
s informačními tabulemi, které budou pojednávat o historii města, osobnostech a fauně a
flóře Litovelska. Počítá se s celkovou cenou 260 210 Kč včetně DPH.
01. 03. Nově je otevřeno v Litovli centrum pojištění INVIA v ulici Boskovicově č. 780/1.
Poskytuje všechny druhy pojištění, včetně povinného ručení, havarijního pojištění, pojištění
domů, domácností, odpovědnosti i úrazové a nemocenské pojištění a pojištění cestovní.
02. 03. Osadní výbor Unčovice uspořádal tradiční Dětský maškarní ples v prostorách
sokolovny.
05. 03. Jarní koncert v Koncertním sále MK. Pořadatel ZUŠ Litovel.
06. 03. XXVIII. Mikolowské nálady – vernisáž prestižní putovní výstavy obrazů ve Výstavní síni
MK. Prezentace tvorby 15 umělců EU. Výstava potrvá do 5. 4.
07. 03. Představitelé města uctili památku prvního československého prezidenta T. G.
Masaryka položením kytice u jeho památníku u GJO.
07. 03. Seniorklub Litovel pozval na besedu o Petrohradu MUDr. Olgu Vojancovou. Účast
51 seniorů.
07. 03. Prezident USA Donald Trump přijal v Bílém domě českého premiéra Andreje Babiše
v rámci jeho čtyřdenní návštěvy v zemi. Hlavními projednávanými byly problémy
kybernetické a energetické bezpečnosti, dostavba Temelína a vzájemný obchod. Premiér
bilancuje svou cestu takto: „USA potřebujeme. Byl to začátek, na kterém budeme stavět.“
08. 03. Recitační soutěž pro děti ZŠ v DDM na Staroměstském náměstí. Pořadatel DDM
Litovel.
08. 03. Tradiční ples přátel dobré zábavy v Litovli. K tanci a poslechu hrála uničovská
Fofrovanka. Pořadatelem byla CK Bavi.
08. 03. Důchodci radujte se! Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) uvedla, že v příštím
roce by penze mohly vzrůst o zhruba 750 Kč, ale trumfla ji ministryně práce a sociálních
věcí Jana Maláčová (ČSSD – zvaná „Oranžová Venezuela“), že navrhne zvýšení
v průměru o 900 Kč. Tak komu máme držet palce?
09. 03. Muzeum Litovel připravilo tvůrčí dílnu technik tvoření z papírů – HANDMADE
výrobků.
09. 03. „Blaník“ – divadelní představení Divadla Járy Cimrmana ve Velkém sále Záložny.
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10. – 17. 3. Pro 61 členů Seniorkubu Litovel byl uskutečněn wellness pobyt v Sezimově Ústí,
který zorganizovala místopředsedkyně paní Jarmila Köhlerová ve spolupráci s Krajskou
radou seniorů.
11. 03. Litovel zasáhla vichřice, která ničila stromy, chodníky i střechy, způsobila i závadu
na hnací převodovce hodin radnice. Naštěstí nedošlo k žádným zraněním osob.
13. 3. – 24. 4. Cesta žehliček od plamene k elektřině – výstava historických žehliček ze
soukromé sbírky pana Josefa Řimnáče v prostorách TIC při MK Litovel.
15. 03. Před 80 lety začala okupace českých zemí. Po 167 dnech neslavné II. republiky od
Mnichovské dohody nastala její agonie a české země obsadila německá armáda.
Šestiletá noční můra, celkem 2 264 dnů skutečného „temna“ protektorátu Čechy a
Morava skutečně začala. Většině okupovaného národa zbyly jen zaťaté pěsti i nevěřícně
údiv a šok.
18. 03. Beseda seniorů s fotografem Lukášem Navarou o Jihoafrické republice. Účast 54
seniorů.
19. 03. Penzisté se mohou v příštím roce těšit na zvýšení důchodů v průměru o 900 Kč
měsíčně! Shodly se na tom špičky hnutí ANO a ČSSD. Dobrá zpráva!
19. 03. „Pyšná princezna“ – pohádka v podání Divadelní společnosti Julie Jurištové pro
děti z MŠ a 1. stupně ZŠ, včetně veřejnosti, ve Velkém sále Záložny.
20. 03. Kino: Sněhová královna: V zemi zrcadel – promítání pro ŠD a veřejnost ve Velkém
sále Záložny.
20. 03. Kino: Bohemian Rhapsody – životopisné hudební drama o Freddiem Mercurym a
skupině Queen ve Velkém sále Záložny.
21. 03. Přendite si splknót – zábavný pořad pro příznivce hanáckého nářečí v Koncertním
sále MK na téma „Ovizem, co na to naši řeknó“. Hostem byla Hanácká mozeka.
22. 03. Fotbalová reprezentace začala kvalifikaci o Euro 2020 šíleně. V Anglii prohrála 0:5,
což je nejhorší porážka od června 1954. Titulek novin zní „To byl masakr“.
23. 03. Třemi novými přístroji, které zvýší kvalitu poskytované péče o narozená miminka, se
může pochlubit novorozenecké oddělení naší spádové nemocnice ve Šternberku.
Vybavení přišlo celkem na 1,5 milionu Kč.
23. 03. RADŮZA – koncert české zpěvačky, šansoniérky, písničkářky, harmonikářky a
hudební skladatelky ve Velkém sále Záložny.
24. 03. U příležitosti derniéry výstavy Papírová fauna a flóra v Muzeu Litovel za přítomnosti
vystavovatelů a autorů jednotlivých papírových technik byly vybrané výrobky nabízeny
k prodeji.
26. 03. MSL, z. s. uspořádala pro členy i příznivce komentovanou prohlídku pivovarského
muzea v areálu Pivovaru Litovel, a.s. Průvodcem byl zakladatel muzea, emeritní sládek a
předseda představenstva pan Miroslav Koutek.
26. 03. Koncert v rámci KPH – EUPHONIA CHAMBER ORCHESTRA v Koncertním sále MK – 1.
housle – David Mimra, Petra Hánová, Lenka Černínová, Štěpánka Davidová; 2. housle –
Pavel Hána; viola – Jitka Svačinová; violoncello – Karolína Zívalíková, Jiří Fajkus; kontrabas
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– Luděk Zakopal; cemballo a klavír – Kateřina Sudoměřická. Zazněla díla G. B. Pergolesiho,
W. A. Mozarta, C. Nielsena a E. Blocha. Koncert se uskutečnil za podpory Nadace
Českého hudebního fondu.
28. 03. Seniorklub Litovel připravil exkurzi do podniku HEAD (HTM sport). Dvacet zájemců
prošlo celým výrobním procesem, komentář vedl pan Petr Měrka, DiS – manažer podniku.
28. 03. Muzeum Litovel připravilo výstavu hanácké techniky zdobení vajec „Kraslice – jarní
krása“ paní Marie Záhorové ze Senice na Hané. Výstava potrvá do 13. 4.
29. 03. „Vinný střik a přátelé“ – koncert litovelské pop-rockové kapely v Malém sále
Záložny.
30. 03. Jedno z posledních přeřizování zimního času na letní. Praxi fungující v Česku od r.
1979 ukončil Evropský parlament. K podzimu 2021 skončí střídání času, ovšem zatím
nevíme jaké. Vláda je pro zimní čas, Češi však chtějí ten letní. Asi nám nakonec nezbude
než se přizpůsobit okolním zemím a nastavit čas letní.
31. 03. „Loupežník Rumcajs“ – velká divadelní pohádka pro celou rodinu na motivy
Václava Čtvrtka v podání Docela velkého divadla Litvínov ve Velkém sále Záložny.
02. 04. Mikroregion Litovelsko zajistil možnost půjčení jízdního kola z prodejny RAKOLA
pana Radka Kohoutka na náměstí Přemysla Otakara (Husova ul.). Ceny – 1 hodina 80 Kč,
2 hodiny 160 Kč, 12 hodin 200 Kč, celý den 300 Kč. Vratná kauce je 2 000 Kč.
02. 04. Po téměř 8 letech proběhlo společné jednání sousedních měst (Mohelnice,
Šternberk, Uničov, Litovel) za účelem výměny informací a zkušeností s vedením měst. Akci
iniciovalo naše město, které bylo zároveň hostitelem.
03. 04. U příležitosti Dne učitelů se konalo tradiční setkání ředitelek, ředitelů a učitelek
místních školek a škol za účasti starosty města Viktora Kohouta, místostarosty Mgr.
Lubomíra Brozy a vedoucího odboru školství, kultury a sportu Ing. Vlastimila Habermanna.
03. 04. „Velikonoční království“ – výpravná divadelní pohádka o velikonočních zvycích
pro děti z MŠ a 1. stupně ZŠ, včetně veřejnosti, ve Velkém sále Záložny.
04. 04. Seniorklub Litovel připravil tradiční taneční odpoledne v Koncertním sále MK „Vítání
jara a loučení se zimou“. V kulturním programu vystoupily děti z MŠ Čihadlo a žáci ZŠ
Jungmannova. Hudební část zajistila předsedkyně Krajské rady seniorů Milena Hesová
s manželem. Účast 74 seniorů.
05. 04. Zázrak se nestal – litovelští házenkáři padají z extraligy. Od prvního kola bojovali o
přežití, ale již 4 kola před koncem play out vědí, že nejvyšší soutěž opustí, když dosáhli
pouhých dvou výher v celé soutěži.
5. – 6. 4. Zápisy do 1. tříd – do ZŠ Jungmannova se dostavilo 59 dětí, ZŠ Vítězná 57 a zde
budou otevřeny 3 třídy, z toho 1 přípravná.
06. 04. MSL, z. s. uspořádala komentovanou prohlídku Muzea Bouzovska v Bouzově.
Průvodcem byl pan Jiří Ženožička, iniciátor muzea a člen MSL.
07. 04. DDM Litovel připravil zábavné taneční odpoledne pro děti i dospělé se soutěžní
přehlídkou Miss květinka.
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07. 04. Smrtná neděle – děti z dětského souboru Hanáčci vynesly Moranu – symbol zimy a
přinesly Májíček – symbol jara.
8. – 17. 4. Akce „Ukliďme Litovel a Pomoraví“ – tradiční jarní úklidová akce pro GJO a ZŠ
pořádaná DDM Litovel.
09. 04. Setkání vedení města s podnikateli ve firmě Brazzale Moravia a.s. včetně exkurze.
Účastníci hovořili zejména o problémech nedostatku zaměstnanců a růstu mezd.
10. 04. Studenti GJO Litovel se zúčastnili celorepublikového projektu „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“. Akce má upozornit na velké množství odpadků v přírodě. Úklid probíhal od
koupaliště směrem k Vísce, a poté k Mladči pod vedením Ing. Pavla Sovy z DDM Litovel.
10. 04. Předání stavby rekonstrukce Uničovského rybníka a jeho napuštění. Náklady činily
6 606 642 Kč (včetně DPH) za požerák, trubní kanál, opěrnou zeď SO3, loviště SO4 a
úpravu propustku v ulici Sochově.
10. 04. Kino: Trollové – animovaný dobrodružný rodinný fantasy muzikál pro školní družiny,
včetně veřejnosti, ve Velkém sále Záložny.
10. 04. Již druhý úspěšný zájezd členů Seniorklubu Litovel do termálních lázní Velké Losiny.
Akce se těší velké pozornosti a přinesla relax pro 48 účastníků.
10. 04. Kino: Mamma mia! Here we go again – druhý díl muzikálové romantické komedie
založené na písních úspěšné švédské skupiny ABBA ve Velkém sále Záložny.
11. 04. První jarní pěší výšlap s paní Věrou Spurnou k obelisku, do Mladče, Sobáčova a
Vísky. Senioři ušli kolem 13 kilometrů a občerstvili se u rybníka v Sobáčově. Účast 11
seniorů.
12. 04. „V rodině velí a vládne muž“ – koncert operetních melodií v Koncertním sále MK.
Účinkovali přední sólisté Národního divadla moravskoslezského v Ostravě Eva Zbrožková a
Peter Svetlík.
12. – 14. 4. Prodejní výstava rostlin v areálu chovatelů nabídla bohatý sortiment ovocných
stromků, balkonových rostlin, květin, bylin, okrasných dřevin, přísady a ovocných dřevin.
Připravilo Zahradnictví U Kapličky z Kovářova.
13. 04. Zahájení turistické sezóny v Litovli – taneční vystoupení skupiny Kaster a Golden
Bees; Skotačení se skřítkem Lesánkem – zábavné pásmo pro děti; cyklovýlet po
Lesánkově cyklostezce; plavba na loďkách po Nečízu; otevření památek a výstav
veřejnosti zdarma (radnice, radniční věž, muzeum, muzeum harmonik, kaple sv. Jiří,
knihovna, informační středisko CHKO Litovelské Pomoraví – Šargoun); pěší vycházky po
městě; výstavy v TIC, Výstavní síni MK a Muzeu Litovel; stánek KČT Litovel a bohatý
doprovodný program.
13. 04. V rámci zahájení turistické sezóny byl připraven v Muzeu Litovel Velikonoční
jarmark. K vidění byly různé techniky zdobení vajec, výroba jarních dekorací, pletení
pomlázek a dobová řemesla v podání členů Historického spolku Kirri. Prezentaci
doprovodily děti z Národopisného souboru Pantla z Nákla.
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13. 04. 4. ročník soutěže v rapid šachu „O Stříbrnou věž města Litovle“ jako 6. turnaj
otevřeného krajského přeboru mládeže se konal v budově Záložny. Pořadatelem byl
šachový oddíl TJ Tatran Litovel za podpory města Litovel a České unie sportu.
14. 04. Eliška Smetanová, vítězka pěvecké soutěže Litovelský skřivánek, dosáhla velkého
úspěchu v soutěži dětských zpěváků hanáckých lidových písní „O hanáckyho kohóta“,
když zvítězila ve své kategorii a postoupila do celorepublikové soutěže Zpěváček.
15. 04. Zkáza chlouby Francouzů – pařížské katedrály Notre-Dame ničivým požárem. Ta
dojala obrovské množství lidí z celého světa a okamžitě se vyrojila řada sbírek na záchranu
památky (včetně naší republiky). Katedrála představuje pro Francouze symbol naděje i
svorník národní identity.
15. 04. Koncert v Mladečských jeskyních – Ondřej Vrabec, Kanaoko
Mori
a
Hana
Sapáková – lesní rohy. Byla uvedena díla B. Krola, F. X. Thuriho, G. Barboteaua, W. A.
Mozarta, K. Slavického, J. S. Bacha a A. Rejchy. Koncert KPH se uskutečnil za podpory
Nadace Českého hudebního fondu a generálním sponzorem byla Vápenka Vitoul, s. r. o.
15. – 21. 4. Prodejní velikonoční výstava s prodejem tradičních velikonočních ozdob,
kraslic a dekorací doplněná výstavou dětských prací (ve spolupráci s DDM Litovel) ve
Výstavní síni MK.
17. 04. Kino – Pásmo pohádek pro nejmenší – ROSA a DARA pro MŠ, včetně veřejnosti, ve
Velkém sále Záložny.
18. 04. Exkurze seniorů do podniku Alibona, kde jim Ing. D. Kokta ukázal výrobní prostory
od začátku zpracování zeleniny až po expedici. Účast 30 seniorů.
18. 04. Dáma na kolejích – hudební divadelní komedie v podání herců Divadla A.
Dvořáka z Příbrami ve Velkém sále Záložny.
20. 04. Krajské kolo soutěže v radiotechnice dětí a mládeže v DDM Litovel.
23. 04. Nově otevřená restaurace Zlatý drak na Olomoucké ulici 912 zve na vietnamskou
a thajskou kuchyni a ochutnání asijských specialit s denním menu od 99 do 129 Kč.
25. 04. Seniorklub Litovel připravil pro 51 seniorů besedu s Ing. Davidem Číhalem o
novinkách a změnách v silniční dopravě, o chování na přechodech a při jízdě na kolech
a v automobilu.
26. 04. V areálu sokolovny se uskutečnilo pálení čarodějnic s táborovou vatrou, volbou
MISS čarodějnice, soutěžemi a dětskou diskotékou.
27. 04. Taneční soutěž skupin „O erb města Litovel“ ve sportovní hale ZŠ Vítězná
(pořadatel DDM Litovel).
27. 04. Koncert české zpěvačky Hany Zagorové a BOOM!BANDu Jiřího Dvořáka ve
Velkém sále Záložny, kde jako host vystoupil i zpěvák Petr Rezek. Absolutně vyprodáno
měsíc předem!
28. 04. První letošní vražda v kraji, a právě u nás! V areálu farnosti CČSH v Chudobíně byl
nalezen 26letý muž, zavražděný zvláště surovým způsobem. Podle informací policie se
oběť pohybovala v drogovém prostředí a jako podezřelý byl zadržen 26letý dosud
netrestaný mladík.
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30. 04. Čarodějnický spolek Tři Dvory připravil tradiční pálení čarodějnic na hřišti.
01. 05. Prvomájový dětský den – zábavné odpoledne v parku Míru a na dopravním hřišti.
Pořadatel DDM Litovel.
02. 05. Výstava absolventů výtvarného oboru ZUŠ Litovel „Absolventi 2019“ v prostorách
TIC. Výstava potrvá do 30. 5.
04. 05. Na myslivecké chatě Doubrava byl uspořádán „Jarní myslivecký den pro děti“.
S mysliveckými disciplínami se seznámilo na 150 dětí. K ochutnání byla i myslivecká
kuchyně. Dík patří členům mysliveckého spolku Litovel-Doubrava za pozvání dětí „do
lesa“.
05. 05. Místní organizace KDU-ČSL ve spolupráci s Římskokatolickou farností Litovel
uspořádala tradiční pouť u příležitosti svátku sv. Filipa a Jakuba na Starém městě. Proběhla
zpívaná mše svatá, vystoupení žáků ZUŠ Litovel a Hanácké mozeke. Mateřské centrum
Rybička prezentovalo a prodávalo své výrobky, probíhal prodej poutního zboží a
regionálních výrobků. Pro děti byl skákací hrad zdarma.
06. 05. Výstava Keramika Orientu Ireny Wiedermannové ve Výstavní síni MK. Výstava
potrvá do 30. 5.
07. 05. Pietní akt připomínky výročí osvobození města Rudou armádou a uctění památky
obětí 1. i 2. světové války před radnicí a u památníku ruského letce na Komárově.
09. 05. Zlatý list – základní kolo tradiční přírodovědné soutěže pro ZŠ a víceletá gymnázia
Litovelska. Pořadatel DDM Litovel, garant Ing. Pavel Sova, pracovník DDM.
09. 05. Akustický koncert známého zpěváka Janka Ledeckého ve Velkém sále Záložny.
11. 05. Autobusové nádraží je vstupní branou města, ale to naše spíš pro ostudu. Patří
společnosti ČSAD Ostrava,ta městu přislíbila rekonstrukci do dvou let. Nepočítá se ale
s moderní výpravní budovou se zázemím pro cestující i řidiče, ale jen s mobilním WC.
12. 05. Publikace „Litovel – Velké dějiny města“ získala čestné uznání v anketě Ceny
Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury a poděkování za vynikající práci při
propagaci kraje.
13. 05. Pro děti z mateřských škol byl uspořádán Sportovní den Gustava Frištenského na
dopravním hřišti. Po splnění náročných úkolů byly všechny děti odměněny medailemi a
sladkostmi.
13. 05. Setkání spolku Města Otakarova se tentokrát konalo v Čáslavi. Město
reprezentovali PhDr. Vítězslav Kollmann a bývalý starosta Ing. Zdeněk Potužák, kteří spolku
předali jako dar publikaci „Litovel – Velké dějiny města“.
14. 05. Světáci – divadelní představení na motivy stejnojmenné filmové hudební komedie
ve Velkém sále Záložny.
15. 05. 1. otevřené setkání se starostou Viktorem Kohoutem, na kterém se hovořilo o
plánovaných akcích (průtahu městem, opravě centra, a komunikací, budování
cyklostezek, parkování ve městě aj.). Vedení města a vedoucí jednotlivých odborů
zodpovídali otázky občanů. Podobná setkání by se měla konat dvakrát ročně.
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15. 05. Po několikaleté pauze se vrátil na GJO oblíbený majáles. Letošním tématem byly
„státy“ a každá třída si vybrala jeden a originálním způsobem ho představila ostatním.
Každá země byla po průvodu městem představena jedinečnou scénkou či tanečním
vystoupením. V čele průvodu jsme mohli vidět i krále majálesu s královnou.
15. 05. DDM Litovel uspořádal na dopravním hřišti dopravní soutěž mladých cyklistů pro
žáky ZŠ z Litovle i okolí. Zvítězilo družstvo žáků ZŠ Litovel Vítězná a postoupilo do okresního
kola v Uničově, kde se umístilo na 4. místě.
15. 05. Město Litovel s MK připravilo promítání dokumentárního filmu „Celoživotní zápas
Gustava Frištenského“ u příležitosti jeho 140. narozenin ve Velkém sále Záložny. Po
promítání proběhla diskuse s režisérkou filmu Libuší Rudinskou. Vstupné bylo dobrovolné.
15. 05. Přesně 80 let uplynulo od otevření Javoříčských jeskyň pro veřejnost. Pro suťový
zával se lidé dostali do rozsáhlé sítě chodeb a dómů v několika výškových úrovních až na
jaře r. 1938 a začalo desítky let trvající mapování. Každoročně navštíví jeskyně několik
desítek tisíc lidí.
16. 05. Na slavnostním ocenění na pevnosti Fort XVII v Křelově město Litovel a jeho aktivní
občané obsadili 1. místo v prestižní soutěži Olomouckého kraje a EKO-KOMu „Keramická
popelnice“; jsme nejlepší v kraji v kategorii měst a obcí od 2 do 15 tisíc obyvatel. Více
v kapitole Odpady.
16. 05. Seniorklub Litovel uspořádal autobusový zájezd na Kuks s prohlídkou Hospitalu,
kostela Nejsvětější Trojice, hrobky a kaple rodiny Šporků, soch M. B. Brauna, barokní lékárny
a farmaceutického muzea, zámecké a bylinné zahrady. Navštívili také lázně Velichovky.
Účast 50 seniorů.
16. 05. Májový koncert dětského pěveckého sboru Mládí a sboru Benjamínek při ZŠ Vítězná
v Koncertním sále MK.
18. 05. Muzejní společnost Litovelska, z. s. a Letopisecká komise RM připravily
komentovanou procházku městského hřbitova v sekcích K2, A, B a „dětské sekci“.
Účastníci si vyslechli povídání „Litovelský hřbitov – květiny a květinová výzdoba hrobů“
paní Marie Hrubé.
18. 05. Litovelská kavárna pozvala na Víkend s knihou a Podvečer s Polívkou. Součástí byla
výstava obrazů i grafik a autorské čtení Matěje Lipavského a čtení Vladimíra Polívky z díla
Simona Mawera.
20. 05. Vystoupení Sandry a Richarda Pogodových se vzpomínkami a písničkami „Hoď se
do Po(g)hody“ v Koncertním sále MK. Součástí vystoupení byl křest stejnojmenné knihy,
kterou pokřtil Petr Linduška.
22. 05. Házenkáři Tatranu spadli z nejvyšší soutěže – extraligy, mohou však mezi elitou
zůstat administrativně, pokud o postup nebudou stát první dvě družstva z první ligy.
Zároveň se usiluje o udržení trenéra Ivo Vávry, který má nabídku z Brna.
23. 05. Tutéž akci jako 15. 5. zorganizovalo i Muzeum Litovel a Muzejní společnost
Litovelska, z.s. ve výstavních prostorách muzea. (Promítání filmu o G.F.)
23. 05. Na IV. Krajských sportovních hrách seniorů v Olomouci se soutěžní družstvo
Seniorklubu Litovel umístilo na 11. místě mezi 34 družstvy.
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24. – 25. 5. Volby do Evropského parlamentu s nabídkou 40 stran či hnutí. Ve městě je 6
okrsků, a tedy i volebních místností, 11 pak v místních částech. Zájem byl poněkud vyšší
než minule, v r. 2014.
24. 05. V areálu Církevní mateřské školy Svatojánek na ulici Vítězné bylo otevřeno nové
dětské hřiště s novým herním vybavením, rozměrným pískovištěm, krytým pódiem pro
vystoupení a jarmarky, možným pěstováním zeleniny, květin a bylinek. Nové vybavení
dostala škola v osmém roce své existence a revitalizaci podpořilo Ministerstvo životního
prostředí i město Litovel.
24. 05. Koncert k Noci kostelů v Husově sboru s vystoupením SPS Kantika a Pěveckého
sdružení Kopřivnice. Vstup byl volný.
25. 05. Spolek Gustava Frištenského, za přispění Města Litovel a Muzeua Litovel připravil 12.
ročník soutěže Silácká Litovel: soutěž 4členných družstev v 6 silových disciplínách (muži,
ženy) ve Sportovní hale ZŠ Vítězná Litovel. Vítězství v obou kategoriích si odvezly týmy Get
Up Brno. Mimo sportovních soutěží byla ukázka bojového umění KMCF, shyby na hrazdě
Marka Náhlíka, ukázky řeckořímského zápasu a Muzejní střela. Podrobně v kapitole
Slavnosti.
27. 05. Jsou zveřejněny výsledky voleb do evropského parlamentu, ve kterých posílilo ANO,
ODS, Piráti a SPD, vládní ČSSD zcela propadla, když získala necelá 4 % voličů. Z 21
mandátů získalo ANO 6 (21,2 %), ODS 4 (14,5 %), Piráti 3 (14,0 %), TOP 09 + STAN 3 (11,7 %),
SPD 2 (9,1 %), KDU-ČSL 2 (7,2 %) a KSČM 1 (6,9 %). Hlasování provázela rekordně vysoká
účast voličů 28,7 %.
28. 05. Výsledky prvních tří subjektů voleb v Olomouckém kraji: ANO 24,06 % hlasů, Piráti
11,72 % a SPD 11, 64 %. K eurovolbám přišlo v kraji 26,42 % voličů, ale žádného zástupce
v Bruselu mít nebudeme.
28. 05. Koncert a absolventské vystoupení Minibandu a Minibandu Junior v Koncertním
sále MK. Pořadatel MK a ZUŠ Litovel.
28. 05. Češi letos na stát pracovali o 6 dnů déle než loni. Na tento den připadl Den
daňové svobody – pomyslný okamžik, do něhož občan vydělává na zaplacení daní, tedy
na stát a od něho vydělává již jen na sebe. Češi na stát vydělávali 148 dní, za zhoršením
stojí zpomalení hospodářského růstu.
29. 05. V knihovně se konala beseda s cestovatelkou, spisovatelkou a dobrovolnicí Hanou
Hindrákovou o Keni.
30. 05. Předání stavby a otevření pavlínského mostu, který byl více než rok uzavřen pro
pěší, cyklisty i automobily. Zatěžkávací zkouška mostovky na 80 tun proběhla úspěšně.
Stavbu prováděla firma IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a vyžádala si celkové
náklady 26,7 milionu Kč. Tak ať nám dobře slouží nejméně 100 let!
30. 5. – 6. 10. Výstava „Svět kostiček LEGO“ v Muzeu Litovel. Po celou dobu výstavy mají
návštěvníci možnost soutěžit o krásnou stavebnici LEGO.
31. 5. – 1. 6. ZUŠ Litovel se zapojila mezi nejprestižnější instituce uměleckého vzdělávání na
ZUŠ OPEN – III. ročníku celostátního happeningu základních uměleckých škol v prostorách
TIC, na náměstí a v litovelském parku.
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01. 06. Muzejní společnost Litovelska, z. s. uspořádala autobusový zájezd na Velehrad
(prohlídka poutního areálu), do Starého Města u Uherského Hradiště (Kovozoo – prohlídka
areálu) a Vlčnova (návštěva Muzea lidových pálenic).
01. 06. 20. ročník Toulek Litovelským Pomoravím (TLP) a Dětský den tzv. Minitoulky na téma
„Zima v létě“ pořádaný Spolkem rodičů a přátel ZŠ Jungmannova Litovel a Klubem
českých turistů TJ Tatran Litovel pro pěší na trasách 8, 10, 15, 19, 23 a 25 km i cyklisty na
trasách v délce 15, 25, 30 a 45 km. Všechny trasy prochází CHKO LP a v celé své délce
jsou vedeny po turisticky značených stezkách nebo cyklotrasách. Minitoulky jsou
pořádány již po 11. a jejich cíl byl v prostorách dvora ZŠ Jungmannova, kde byly
připraveny netradiční disciplíny za startovné 15 Kč. TLP se zúčastnilo 138 pěších, 204
cyklistů, 21 kočárků, na dětské trase 114 účastníků, pořadatelů 74 – celkem tedy 540 osob.
Nejstarším účastníkem byl J. Krejčí z Dlouhé Loučky (83 let) a K. Mikulica z Litovle (82 let),
nejmladším M. Měsíc (nar. 2019), nejvzdálenějším J. Teimer z Nové Paky.
1. a 2. 6. se konal 39. ročník Mistrovství Evropy Ecce Homo ve Šternberku. Náš závodník
Josef Hlavinka jr. zajel svůj nejlepší čas a získal 1. místo ve skupině E2H do 1 440 cm3 a 1.
místo absolutně v České trofeji. Jeho otec Josef Hlavinka st. obsadil se svým vozem Opel
Lotus 1. místo ve skupině E2H do 2 000 cm3 a 3. místo absolutně v České trofeji. To byl
opravdu úspěšný víkend Motosportu Hlavinka!
01. 06. Od dnešního dne vešla v účinnost novela Insolvenčního zákona upravující
podmínky „osobního bankrotu“. Charitní poradna „Nedlužím“ v objektu Charity na ulici
Vítězné 1129 nabízí zdarma pomoc i s odborným dohledem advokáta pro řešení těžkých
životních situací.
02. 06. TIC Litovel uspořádalo pěší výlet na Pardusku. Po návštěvě kostela v Měrotíně se
účastníci vydali přes Pardusku a Sobáčov do Litovle. Délka 9 km. Skupinu 24 turistů vedl
pan Miroslav Pinkava.
03. 06. S putováním se asi roztrhl pytel – 16 seniorů si vyjelo vlakem do Náměště na Hané.
Terezským údolím přešli do Laškova a putování ukončili v Mininipivovaru Jadrníček
v Náměšti. Pořadatel Seniorklub Litovel, vedla paní Věra Spurná.
4. – 26. 6. Výstava výtvarných prací žáků 2. stupně ZŠ Jungmannova „Kamarádství“
v prostorách TIC Litovel.
05. 06. Vernisáž výstavy fotografií Fotoklubu Litovel ve Výstavní síni MK. Je to společná
výstava členů Fotoklubu a potrvá do 29. 6.
06. 06. Proběhlo jednání s Litovelskou cukrovarnou na 12. schůzi RM, kam byl pozván
ředitel Ing. Řehák. Ten sdělil, že dosud nebyla schválena žádost o dotaci na vybudování
čističky odpadních vod, ale že v létě je plánována montáž nových filtrů do komínů. Tak
alespoň něco pozitivního pro naše životní prostředí!
06. 06. Je definitivně potvrzeno, že hrad Bouzov německému řádu vrácen nebude a
zůstává majetkem státu, když Nejvyšší soud dovolání České provincie řádu bratří domu
Panny Marie v Jeruzalémě zamítl.
07. 06. DDM Litovel uspořádal na venkovním hřišti sokolovny 1. ročník Akademie pro děti.
Na závěr vystoupila kapela TRIGON.
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08. 06. Tradiční celoměstská slavnost Hanácké Benátky proběhla za proměnlivého počasí
od 10 do 22 hodin na náměstí Přemysla Otakara v pořadatelství Městského klubu a
spolupořadatelství Olomouckého kraje a města Litovel i za bohatého přispění sponzorů.
Více viz v kapitole Slavnosti.
09. 06. Vítr děsí Litovel i 15 let po tornádu! Sotva se město vzpamatovalo z ničivých
povodní r. 1997, zpustošil jeho část další živel. Výsledkem zhruba sedmiminutového řádění
byly škody téměř za 100 milionů korun. Bylo to jedno z nejsilnějších tornád zaznamenaných
v novodobé historii Česka. Proto se asi bojíme každé silnější bouřky?
10. 06. Stát online. Konec návštěv úřadů? Z domova má být možné zažádat o daňové
přiznání nebo stavební povolení nebo zobrazení výpisu přestupků. Že vše bude online,
slibuje ministerstvo vnitra. Že by tedy byl s návštěvami úřadů definitivně konec? Kdo uvěří,
ať tam běží…
11. 06. Na dálnici D35 v prostoru mezi Haňovicemi a Unčovicemi narazil autobus s 25
mladými sportovci z klubu SK Prostějov do kamionu. Záchranáři na místě ošetřili a na
oddělení urgentního příjmu FN Olomouc převezli 18 zraněných. Nejhůře dopadl řidič
autobusu, byl zraněný těžce.
12. 06. Další pěší výšlap seniorů s paní Věrou Spurnou mířil nejprve autobusem do Měrotína,
Arboreta Bílá Lhota a potom pěšky lesem přes Třesín do Mladče a za osvěžením do
Sobáčova. Účast 11 seniorů, pořadatel Seniorklub Litovel.
13. 06. Posezení seniorů u kávy a čaje v klubovně Penzionu. Byly promítnuty krátké filmy
autora pana Petra Hojgra z akcí Seniorklubu Litovel. Účast 42 seniorů.
14. 06. Rockfest Víska, pořadatel SDH Víska.
14. 06. Námětové cvičení sboru dobrovolných hasičů a taneční zábava se skupinou
TRIGON v areálu hasičské zbrojnice v Chořelicích.
15. 06. LITOVEL FREE FEST – 12. ročník zábavné projížďky Litovelským Pomoravím pořádaný
Pivovarem Litovel. V pravé poledne byla odstartována Free jízda, následoval Festival
dobrého jídla a hudební manifest skupin Děda Mládek Ilegal Band, Stracené ráj, Kabát
Second hand a Walda Gang. Teplota atakovala třicítku, takže každý výkon byl na hraně
hrdinství!
16. 06. Výroční koncert PS Senzakord v Koncertním sále MK. Jde o koncert k 15. výročí
založení sboru a jako host zahrálo Jazz trio – Marek Fischer, Martin Pánek a Viktor Korduljak.
17. 06. Nepoučili se? Na místě pizzerie v ulici Boskovicově začínají jiní – Hanácká pizza,
nabízející jejích 36 druhů většinou za cenu 139 Kč za průměr 32 cm a 219 Kč za průměr 45
cm. Po Litovli je rozvoz zdarma, do 10 km od města za 20 Kč. Chytí se na to Litoveláci?
18. 06. Závěrečný koncert ZUŠ v Koncertním sále MK. Pořadatel ZUŠ Litovel.
19. 06. Cyklovýlet seniorů do Nových Zámků, Nových Mlýnů, na Chrám Přátelství byl
poznamenán nepříznivým počasím se silným lijákem. Pod vedením Mirka Fendrycha ujelo
6 seniorů 20 km. Pořadatel Seniorklub Litovel.
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20. 06. „Přendite si splknót!‘‘ – pořad pro přátele hanáckého nářečí na téma „Jak to de,
dež je fšecko obráceny – teda na robe“ v Koncertním sále MK s hostem Hanáckó mozekó.
Pořadatel Hanácká ambasáda.
20. 06. Oblíbený autobusový zájezd do losinských termálů si užilo 52 seniorů. Pořadatel
Seniorklub Litovel.
23. 06. Proti premiérovi Babišovi a ministryni spravedlnosti Marii Benešové protestovalo na
Letné kolem 250 000 lidí. Akce vzbudila spíše rozpaky, zklamání a znechucení – cožpak je
demokracie u nás ohrožena? Takže už víme, co jsme dávno věděli – část společnosti je
nespokojená s vývojem země a přeje si, aby to bylo lepší. Recept, jak to udělat, však
nemá!
23. 06. Dvanáct nejsilnějších mužů do 105 kilogramů se utkalo na 1. ročníku klání
strongmanů World Grand Prix 2019 v Memoriálu Gustava Frištenského v prostorách
pivovaru. Účastnili se strongmani z Japonska, Kanady, Nového Zélandu, Ruska, Íránu,
Finska, Slovenska, Polska a dalších zemí Evropy. Česko reprezentoval čerstvý mistr světa
střední váhy Jiří Tkadlčík, který nakonec celé klání ovládl. Návštěvníci mohli sledovat i
exhibice MMA zápasníků řeckořímského zápasu.
23. 06. V národním kole celostátní soutěže mladých rybářů „Zlatá udice“ ve Světlé nad
Sázavou vybojoval člen ČRS Litovel Jan Bombera 2. místo a 3. místo získal v soutěži
družstev.
24. 06. Vláda schválila návrh rámcového státního rozpočtu pro roky 2021 a 2022, kde
stejně jako letos počítá se schodkem 40 miliard. Ministři za ČSSD, známí svou
rozhazovačnou politikou, návrh nepodpořili!?
25. 06. Důvěra v českou ekonomiku se dál ztrácí. Po květnovém propadu na nejnižší
úroveň za téměř tři roky, indikátor důvěry v ni stále klesá. I meziročně se důvěra
v hospodářství snížila hlavně mezi podnikateli, ale i spotřebiteli.
26. 06. Koncert bicích nástrojů v Koncertním sále MK. Pořadatel ZUŠ Litovel.
27. 06. S tím Bouzovem to asi nebude ještě jednoduché. Tažení řádu německých rytířů za
navrácení hradu míří k Ústavnímu soudu, případně k Evropskému soudu pro lidská práva
ve Štrasburku, kde se pokusí kauzu zvrátit.
27. 06. Litovel odmítla šanci na extraligu v házené administrativní cestou jako příliš velké
riziko a minimálně příští sezónu bude hrát první ligu mužů. Řada hráčů s extraligovými
ambicemi i trenér totiž odešli. Mužstvo se nyní zaměří na stabilizaci a mládež – v budoucnu
se o extraligu znovu pokusí. Cílem příští sezóny má být špice 1. ligy.
28. 06. Folkové Pomoraví – minifestival živé hudby v zahrádce restaurace Amazonka
s účastí skupin STŘEMKOŠ, NEOMLUVENÁ ABSENCE a VĚTRNO.
29. 06. Od 1. července budou moci senioři nad 65 let jezdit olomouckou MHD zdarma,
stačit jim bude osobní doklad. Pro nás je potěšitelné, že stejnou výhodu budou mít senioři
v olomoucké dopravní zóně 71 ve všech dopravních prostředcích Integrovaného
dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK).
29. 06. Na Evropských hrách v Minsku v závodě v rychlostní kanoistice K2 na 500 metrů
postoupila naše reprezentantka Barbora Dimovová jen do semifinále, ale posunula si svůj
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osobní rekord. I když tentokrát nebyla na stupni vítězů, byla platnou členkou Českého
olympijského týmu.
29. 06. Myslivecký dětský den a letní karneval v Chořelicích za hasičskou zbrojnicí.
Pořadatel Myslivecký spolek Unčovice.
29. 6. – 6. 7. Senzakord nás reprezentoval v Chorvatsku ve městě Crikvenica na pobřeží
Kvarnerského zálivu Jaderského moře třemi koncerty zde a v městečku Tribajl. Účastníci
navštívili i ostrov Krk a na něm městečko Vrbnik. Vystoupení měla výborný ohlas.
01. 07. Stonat se bude znovu za peníze! Po 10 letech se ruší takzvaná karenční doba a
nemocní od prvního dne nemoci budou mít nárok na 60 % mzdy. Libí se to
zaměstnaneckým odborům, méně již zaměstnavatelům a je tu i obava, že nemocnost
zase naskáče a počet simulantů silně vzroste.
1. 7. – 29. 8. Výstava „Dotkněte se vědy s Pevností poznání“ – interaktivní prezentace
muzea vědy Univerzity Palackého v Olomouci v prostorách TIC Litovel. Jde třeba o
interaktivní Bludiště, barevnou vážku v nadživotní velikosti, velkou maketu mlže nebo
exponát Míchání barev, který návštěvníkům ukáže, jak se dá oklamat lidský zrak.
01. 07. Jak se žije v Litovli? Index kvality života projektu Obce v datech, zahrnující celkem
29 ukazatelů ve všech 206 obcích s rozšířenou působností naše město zařadil na 65. místo.
Jde o hodnocení úrovně zdraví, dostupnosti zdravotní péče, práce, bydlení, vzdělání či
dostupnosti služeb aj.
3., 10., 17. 7. a 7. a 14. 8. proběhnou komentované prohlídky městem Litovel. Jde o
hodinovou prohlídku města, při které budou k vidění nejvýznamnější památky (zdarma).
05. 07. „O pravyho kohóta z Viske“ – soutěž hasičů veteránů a zábava se skupinou Modrá
rosa. Pořadatel SDH Víska.
06. 07. TJ Vilémov ve spolupráci s Mikroregionem Litovelsko uspořádal 5. ročník soutěže Hry
bez hranic na fotbalovém hřišti. Přihlášeno bylo 23 pětičlenných týmů. Na vítězné pozici se
už tradičně střídá Vilémov s Cholinou, která byla tentokrát úspěšnější. Vicemistry se staly
Nasobůrky a bronz si odváží bojovníci z Nových Dvorů. Na závěr se konal letní karneval se
skupinou KREYN.
06. 07. Velký letní karneval Tři Dvory. K tanci a poslechu hrály skupiny ROXY a MOTORS.
7., 26., 21. a 30. 7. a 4., 13., 18., a 27. 8. jsou organizovány TIC Litovel cyklovýlety Litovelským
Pomoravím s průvodcem Miroslavem Pinkavou po nenáročných trasách v rozmezí 20–30
km.
11. 07. Škody, které napáchala prudká bouře s krupobitím 1. 7. v Olomouckém kraji,
dosáhly 100 000 000 korun. Po dopadu nebývale velkých krup byly poškozeny střechy
domů, karoserie či skla stovek automobilů (více v kapitole Počasí).
12. – 20. 7. Z mistrovství světa ve zpracování textů na počítači v rámci 52. kongresu světové
organizace pro informatiku INTERSTENO přivezli žáci ZŠ Vítězná celkem 8 medailí.
Poděkování patří Radě města Litovel a Sdružení rodičů při ZŠ Vítězná za finanční podporu.
13. 07. Rockový večer skupiny VINNÝ STŘIK v rámci Litovelského kulturního léta –
podvečerů v restauraci Amazonka. Pořadatel MK Litovel.
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19. 07. Letní karneval v areálu za hasičskou zbrojnicí v Chořelicích. Hrál ALCATRAZ,
pořadatel SDH Chořelice.
19. 07. Litovelské kulturní léto – hudební folkový podvečer s „najazzlými úlety“ skupiny
NOACO v restauraci Amazonka. Pořadatel MK Litovel.
20. 07. Státní dluh vzrostl v 1. pololetí o 90,6 miliardy na 1,713 bilionu korun. Na každého
Čecha tak hypoteticky připadá dluh zhruba 160 800 korun.
21. – 24. 7. Filmové léto s kinematografem bratří Čadíků na náměstí Přemysla Otakara:
pohádka Čertí brko; komedie/drama Chata na prodej; komedie Po čem muži touží a
dokument/Road Movie – Trabantem tam a zase zpátky. Pořadatel MK Litovel.
24. 07. Kromě polikliniky je od dnešního dne vybaveno defibrilátorem i městské koupaliště.
Defibrilátor značky Philips AED byl zakoupen z finančních prostředků města za 55 000 Kč.
25. 07. Z rozpočtu Evropské unie získalo Česko v 1. pololetí o 24,4 miliardy více, než do něj
odvedlo. Celkově od vstupu do EU v květnu 2004 tak Česko do konce června zaplatilo do
unijního rozpočtu 595 miliard korun a získalo z něj 1,36 bilionu korun, o 765,7 miliardy korun
více.
26. 07. Z Mistrovství světa juniorů a U 23 ve sjezdu na divoké vodě v Banja Luce nás
úspěšně reprezentovali 4 závodníci – v kategorii U 23 kajakářka Barbora Dimovová a singlíř
Michal Šmoldas, za juniory deblíři František Salaj a Petr Šmakal pod vedením kouče
Tomáše Kutého.
26. 07. Keltsko-irský večer v rámci Litovelského kulturního léta se skupinou KELT GRASS
BAND v restauraci Amazonka. Pořadatel MK Litovel.
30. 07. Další turistický pěší výšlap seniorů s paní Věrou Spurnou tentokrát z Ramzové na
Paprsek a zpět do Ramzové po lesní cestě v délce kolem 20 kilometrů. Pořadatel
Seniorklub Litovel, účast 8 seniorů.
30. 07. Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO 2011 s 28,5 %. Proti ostatním
stranám by stále mělo velký náskok, jeho podpora se však postupně snižuje. Na dalších
místech by se umístili Piráti (14 %), ODS (12,5 %), SPD (9 %), ČSSD (8 %), KSČM (6,5 %), KDUČSL (6 %) a STAN (6 %) – kteří by splnili hranici pro vstup do dolní parlamentní komory. Těsně
pod by skončila TOP 09 se 4,5 %.
03. 08. Turnaj v malé kopané v Chořelicích. Pořadatel FC Chořelice – mužstvo malé
kopané.
05. 08. Folklorní soubor Hanačka vycestoval do Slovinska na Mezinárodní folklorní festival,
který hostilo město Bled; zúčastnilo se 11 souborů z různých zemí Evropy. Dobře
reprezentoval jak naše město, naši Hanou, tak i celou ČR.
09. 08. Komentované prohlídky muzeální expozice pivovaru v doprovodu tvůrce muzea
pana Miroslava Koutka, emeritního sládka i ředitele a současného předsedy
představenstva a Ing. Heleny Najmanové, Ph.D.
10. 08. Litovelský otvírák v pivovaru Litovel (alespoň zpočátku za příjemného počasí) nabídl
vystoupení 7 hudebních skupin na hlavní scéně, 7 na scéně na nádvoří a 8 na třetí scéně,
prohlídky výrobních prostor pivovaru i závěrečný ohňostroj. Více v kapitole Slavnosti.
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14. 08. Zhruba třetina investorů podle průzkumu společnosti Bank of America Merrill Lynch
(BALM) očekává, že se světová ekonomika během příštích 12 měsíců dostane do recese.
Za hlavní riziko investoři považují obchodní konflikt mezi Spojenými státy a Čínou.
15. 08. Důvěra v prezidenta Miloše Zemana podle výzkumu ústavu STEM za poslední rok
stoupla o procento na 57 %. Věří mu hlavně lidé starší 60 let, mezi kterými se těší důvěře u
68 % dotázaných. Mezi mladými lidmi však převažuje nedůvěra – z 53 % loni klesla o 10 %
(lidé mezi 18 až 29 lety), u lidí starších 45 let je důvěra stabilní na 58 % a u lidí přes 30 let se
z 59 snížila na 55 %. Mnoha lidem vadí také kamarila jej obklopující (vedoucí kanceláře
prezidenta Mynář, mluvčí Ovčáček či poradce Nejedlý).
15. 08. K užívání bylo předáno nové workoutové hřiště mezi loděnicí a městským
koupalištěm. Sestava obsahuje různé typy hrazd, žebřík, spletenec a prodloužená bradla,
které mohou sloužit ke kondičnímu protahovacímu a posilovacímu cvičení. Sestavu
dodala firma Colmex s.r.o.
16. 08. Podmínky pro život? Podle indexu Obce v datech a poradenské firmy Deloitte, kde
jsou posuzována dostupná data ve všech 206 obcích s rozšířenou působností. My jsme
moc nezabodovali, když jsme z loňského 65. místa klesli na místo 90. a spadli o 25 pozic.
V hodnotící škále od 0 do 10 jsme dosáhli v ukazateli zdraví a životní prostředí 5,8 bodu; v
materiálním zabezpečení a vzdělání 7,1 bodu a ve vztazích a službách 2,5 bodu – celková
kvalita života je přesně na 5 bodech. Máme co zlepšovat!
17. 08. Litovlí projížděl cyklistický závod Czech Tour 2019, ve kterém 3. místo obsadil český
jezdec Michael Kukrle z Elkov-Author.
17. – 18. 8. 60. tradiční letní turnaj házenkářů O pohár města Litovle na stadionu sokolovny
vyhrála Sparta Hlohovec před KP Brno a Tatranem Litovel. Pozváni byli dřívější i současní
litovelští házenkáři všech generací ke společnému setkání. Ocenění se dostalo panu
Milanu Beňovi, který stál u zrodu turnaje a brzy oslaví devadesátiny.
21. 08. Už je tomu půl století, kdy v prvním výročí srpnové okupace nastal den, kdy Češi
stříleli do vlastních. Den, kdy české ozbrojené složky ve službách komunistického režimu jich
zabíjí 5. Jde o oběti zvůle a viníci, kteří nesou odpovědnost za zraněné a mrtvé, nebyli
nikdy vypátráni. Koncem října je trestní řízení přerušeno – pachatel neznámý, odškodnění
žádné. Srpen 1969 zůstane navždy v naší historii zapsán jako den, kdy Češi střílejí Čechy,
Den hanby i Den zlomu!
22. 08. Alexandr Dubček chtěl světu ukázat socialismus s lidskou tváří, nakonec se však
pohřbil podpisem pendrekového zákona. Před 50 lety zradil všechny ty, kteří ho vzývali a
věřili mu, že se svých ideálů nikdy nevzdá. On však předal klíče k „obuškům“
komunistickým mlátičkám z Lidových milicí i policie, aby umlčely poslední zbytky odporu.
Smutné je vzpomínat!
23. 08. A do třetice historie – k temným kulatým výročím tohoto roku lze jednoznačně
přiřadit uplynulých 80 let od ďábelského dělení Evropy mezi hákový kříž a rudou hvězdu
uzavřením paktu známého jako Ribbentrop – Molotov. Nejzajímavější na paktu byl jeho
tajný dodatek, kde se Hitler a Stalin dohodli na rozdělení sfér vlivu, aby posléze neměli
zbytečné spory. Stalin pak dostal odpověď 22. 6. 1941 plánem Barbarossa.
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23. 08. Papcel Litovel má dluh téměř půl miliardy a firma na sebe podala návrh na
insolvenci. (Podrobněji viz v kapitole, O čem se píše…)
25. 08. Nový podnik na průmyslové zóně Nasobůrky-Víska METAL TRADE COMAX, a.s.
provádí lakování pasů technologií Coil Coating, vyrábí slitiny a předslitiny na bázi hliníku a
mědi a prodává za studena válcované pozinkované plechy a hliníkové plechy. V letáku
slibuje zájemcům o práci motivační ohodnocení, náborový příspěvek, 5 týdnů dovolené,
13. plat a další benefity.
26. 08. Asi si více zapláčeme – cibule stojí v obchodech 2x více než loni, o polovinu více
zdražil květák, brambory a zelí. Kromě zeleniny platí spotřebitelé více také za vepřové
maso, pečivo a těstoviny. Radostnější zprávou má pak být, že zlevnilo máslo, vejce, cukr a
ovoce, (vše podle ČSÚ). Tlak na růst cen potravin nepolevuje, příští rok má být ještě
markantnější než letos!
27. 08. Vernisáž výstavy „Nezapomeňme – Listopad ´89 na Střední Moravě“ na náměstí
Přemysla Otakara. Jde o kulturně vzdělávací projekt společnosti Post Bellum k 30. výročí
pádu komunistického režimu a vzpomínky obětí okupace. Výstava potrvá do 9. 9.
28. 08. Volby by podle agentury MEDIAN na konci srpna vyhrálo hnutí ANO s 29,5 %,
následují Piráti (14,5 %), ODS (13 %), SPD (8,5 %), ČSSD (6,5 %), KSČM (6 %), TOP 09 (5,5 %) a
do Sněmovny by ještě prošly KDU-ČSL a STAN (s 5 %).
29. 8. – 1. 9. Mažoretky Linetbells Litovel reprezentovaly naše město na Mistrovství Evropy
ve Francii ve městě Agen a přivezly 3 medaile – Johana Štaffová za 1. místo (mistryně
Evropy) Ema Crhonková a duo Barbora Zlámalová a Johana Štaffová (vicemistryně
Evropy).
31. 08. Myslivecký dětský den v Rozvadovicích a Letní karneval. Pořadatel Myslivecký
spolek Unčovice.
31. 8. – 1. 9. ZO ČZS uspořádala výstavu ovoce, zeleniny a květin v klubovně ZO v ulici
Sušilově 32. Vstupné bylo dobrovolné.
01. 09. Letos z historických vzpomínek nevyjdeme. Je tomu 80 let, kdy v tento den za
svítání ticho přervaly výbuchy granátů z lodi Schleswig-Holstein na pevnost Westerplatte u
Gdaňsku a začala 2. světová válka. Obránci pevnosti odvážně vzdorovali po 7 dnů, které
ovšem proti šesti rokům války a milionům mrtvých vlastně neznamenají nic.
Nezapomínejme!
02. 09. Od 1. 6. do 2. 9. trvala sezóna přírodního koupacího biotopu v Litovli. V průběhu 3
měsíců navštívilo koupaliště 21 920 osob, přičemž více jak 50 % návštěvníků tvořili lidé žijící
mimo naše město. Provoz byl bezproblémový, v kvalitě vody byly dodrženy limitní hranice
čistoty.
03. 09. Deficit státního rozpočtu ke konci srpna stoupl na 15,4 miliardy korun
z červencových 9,7 miliardy. Pro letošní rok je rozpočet schválen se schodkem 40 miliard
Kč.
03. 09. Vláda oznámila, že nepřipustí zvyšování důchodového věku nad 65 let. Měla by to
podle ministerstva práce udělat až za 5 let další vláda. (Více v kapitole Senioři, Seniorklub)
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04. 09. Vernisáž – „Architektonické, přírodní a figurální motivy“ – výstava maleb, kreseb a
koláží pana Jaroslava Bílého ve Výstavní síni MK. Výstava potrvá do 26. 9.
05. 09. III. sportovní hry seniorů na hřišti ZŠ Jungmannova. Účast 60 seniorů, 34 soutěžících
v kategoriích muži, ženy. Cenami byli odměněni 3 nejlepší v každé kategorii a 2 nejstarší
soutěžící medailí a malým dárkem. Zahájení provedl Mgr. Mirko Spurník, člen RML.
Pořadatel Seniorklub Litovel, sponzoři město Litovel a Krajská rada seniorů.
06. 09. Na slavnostním aktu v Českých Budějovicích ocenil spolek Města Otakarova město
Litovel za vydání knihy Litovel – Velké dějiny města. Pochvalný list a pamětní medaili
převzal Ing. Zdeněk Potužák a PhDr. Vítězslav Kollmann.
06. 09. Zahájení tanečního kurzu pro mládež a dospělé pod vedením tanečních mistrů
Petra a Pavlíny Coufalových ve Velkém sále Záložny.
06. 09. Důvěra Čechů k EU a Evropskému parlamentu se od r. 2016, kdy dosáhla minima,
mírně zvýšila. Oproti r. 2018 stoupla v případě EU o dva procentní body, na 41 %, u EP o 4
body na 34 %.
07. 09. Dopoledne s házenou – sportovní dovádění pro děti v areálu sokolovny –
dovednostní soutěže, sportovní a míčové hry, setkání s litovelskými prvoligovými házenkáři.
07. 09. Za nepříliš příjemného počasí se konaly Litovelské slavnosti a Dny evropského
dědictví v rámci podpory cestovního ruchu na náměstí, s doprovodným programem i
otevřením památek. Podrobně v kapitole Slavnosti.
09. 09. Nové údaje podle průzkumu společnosti KANTAR CZ pro Českou televizi – historicky
poprvé by spadli pod 5 %, hranici nutnou pro vstup do Sněmovny, komunisté. Mohli by tak
z voleb vyjít s prázdnou a zůstat bez jediného poslance, stejně jako TOP 09. Volby by
vyhrálo s 30 % hnutí ANO, které si oproti červnovému výzkumu polepšilo o 4,5 %.
9. – 17. 9. Koncertní zájezd PS Palora a SPS Kantika do jižní Itálie, nádherného prostředí
Kalábrie. Odzpívali 2 večerní koncerty, několik drobných vystoupení a 20 hodin zkoušek.
Zájezd se uskutečnil díky podpoře vedení GJO, finanční podpoře Olomouckého kraje,
města Litovel a Rodičovského sdružení při GJO Litovel.
11. 09. Přesně před 18 lety lidem na Západě došlo, že mají vážný problém. Zjistili, že se po
světě pohybuje skupina lidí, jejichž životním cílem je pozabíjet co nejvíc Američanů a
Evropanů. Veřejnost naplno objevila islámský radikalismus a terorismus v útoku v New
Yorku. Poučilo nás to?
11. 09. Další zájezd seniorů do termálů ve Velkých Losinách. Účast 52 seniorů. Pořadatel
Seniorklub Litovel
11. 09. „Na stojáka“ – live stand up comedy show Karla Hynka, Adély Elbel a Vojtěcha
Záveského ve Velkém sále Záložny (představení nevhodné pro děti do 15 let).
12. 09. Věřitel – firma Swiss Forfait požádala Krajský soud v Ostravě o ustanovení
předběžného insolvenčního správce Papcelu, který na sebe v srpnu podal insolvenční
návrh. Podrobně v kapitole, O čem se píše...
12. 09. Exkurze seniorů do ČOV za doprovodu Ing. Heleny Stoupové a Michala Blažka.
Účast 30 seniorů, pořadatel Seniorklub Litovel.
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13. 09. Uctění památky Tomáše Garrigue Masaryka u příležitosti 82. výročí jeho úmrtí. Před
GJO se zúčastnili vedoucí představitelé města, právnička města, ředitel GJO Mgr. Radim
Lindner a ředitelka ZŠ Vítězná Mgr. Zuzana Absolonová.
14. 09. Pod záštitou TJ Tatran Litovel a T. J. Sokol Litovel se konal, v nově vybudovaném
areálu na Komárově, tenisový turnaj ve čtyřhrách. Soutěžilo celkem 14 deblových párů
mužů a potěšitelná byla i účast 5 žen. Vítězství si odnesli domácí J. Matečka a P. Bubla,
před otcem a synem Dohnálkovými. Městu patří dík za vybudování tohoto krásného
sportovního areálu.
14. 09. Hasičská soutěž v kategoriích mladší a starší žáci a veteráni, taneční
zábava/diskotéka v Chořelicích. Pořadatel SDH Chořelice.
16. 09. V sídle ČRS, z. s. MO Litovel na ulici Palackého 1162/29 byl zahájen tradiční rybářský
kroužek pro děti od 2. třídy školní docházky. Cena kroužku je 200 Kč za celý školní rok.
17. 9. – 26. 11. Zdeněk Miler dětem – hravá výstava věnovaná Krtečkovi a dalším
postavičkám v prostorách TIC při MK Litovel. Výstava je pořádána ve spolupráci
s Centrem pro rodinu a sociální péči z. s. Ostrava. Vstupné dobrovolné.
18. 09. V kategorii Odpadové hospodářství získal náš starosta pan Viktor Kohout 2. místo
za přínos v oblasti životního prostředí Cenu Olomouckého kraje. Vyhlášení proběhlo v
Centru ekologických aktivit Sluňákov.
18. 09. Koncert KPH významných českých umělců Ivana Ženatého (housle) a Martina
Kasíka (klavír) v Koncertním sále MK. Zazněly melodie Jiřího Gemrota, Josefa Bohuslava
Foerstera a Bohuslava Martinů.
18. a 19. 9. Zahájení provozu nově zrekonstruovaného prodejního a servisního střediska
společnosti BOBCAT CZ, a.s., které vzniklo rekonstrukcí původní opravárenské haly.
19. 09. Proběhlo další jednání s Litovelskou cukrovarnou, a.s. o opatřeních ke zlepšení
životního prostředí v okolí podniku, budoucí výstavbě čistírny odpadních vod, jejíž zahájení
se plánuje na příští rok.
19. 09.
V soutěži o titul „Babička roku 2019“, pořádané Krajskou radou seniorů
Olomouckého kraje vyhrála jako nejstarší babička naše občanka paní Ella Konečná (věk
97 let). Odnesla si řadu dárků a šerpu s korunkou.
19. 09. „Přendite si splknót“ – zábavný pořad Hanácké ambasády s Hanáckó mozekó pro
příznivce hanáckého nářečí na téma „Zpomenem co o nás odjakževa řikávale staři ledi“
v Koncertním sále MK.
20. 09. V „Zábřežském sedmiboji“ z 26 družstev soutěžících seniorů se tým Seniorklubu
Litovel vedený kapitánem Miroslavem Fendrychem umístil na pěkném 4. místě (svoje
prvenství z minulých 2 ročníků, bohužel neobhájil).
21. 09. Ústavní soud odmítl stížnost Německého řádu, který se domáhal vydání hradu
Bouzov. Justice jej ponechala ve vlastnictví státu. Z usnesení vyplynulo, že řád se po 2.
světové válce nedomáhal vrácení, a pozbyl tak vlastnictví již před únorem 1948. Jde již o
definitivu, nebo jen začátek dalších soudů?
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22. 09. MSL, z.s. uspořádala archeologickou procházku po vrchu Třesín, kterou začíná
veřejná část projektu Litovelská archeologie. Zájemci z návsi v Mladči prošli terénem cca 5
km. Procházku vedl Ing. Radovan Urválek a výklad poskytli profesionální archeologové
z UP Olomouc, Národního památkového ústavu a Archeologického centra v Olomouci.
23. 09. Muzikálové melodie v podání muzikálového zpěváka Davida Hůlky a operní
pěvkyně Pavlíny Senič v Mladečských jeskyních. Vyprodáno již měsíc předem!
23. – 29. 9. Seniorklub připravil pobyt 50 seniorů v maďarských termálních lázních Bükfürdo,
kde mohli využívat 34 bazénů, sauny a solária. Dík patří organizátorce, paní Jaroslavě
Köhlerové.
25. 09. Výšlapu seniorů po trase Hvozd, Vojtěchov, Kadeřín, Bouzov (11 kilometrů)
vedeném paní Věrou Spurnou se zúčastnilo 15 pěších turistů.
25. 09. Kino: Raubíř Ralf a internet – americký rodinný animovaný film ve Velkém sále
Záložny (promítání pro školní družiny i veřejnost).
25. 09. Kino: Teroristka – komediální drama režiséra Radka Bajgara s Ivou Janžurovou a
Martinem Hofmannem v hlavních rolích ve Velkém sále Záložny.
27. 09. Svatováclavský lampionový průvod a diskotéka. Pořadatel SDH Chořelice.
28. 09. Rybářské závody pro dospělé a pro děti (do 15 let včetně) se uskutečnily na
Českém (Uničovském) i Německém (Olomouckém) rybníku. Startovné pro dospělé bylo
200 Kč, pro děti zdarma.
28. 09. Hanáci v krojích se sjeli do Přerova, aby tancem a písněmi oslavili den českého
patrona sv. Václava na 10. festivalu Setkání Hanáků. Představily se téměř dvě stovky členů
národopisných, tanečních a hudebních souborů, mezi nimiž nechyběla ani naše Hanácká
mozeka.
01. 10. Koncert skupiny JAVORY Hany a Petra Ulrychových s kapelou ve Velkém sále
Záložny. Koncert byl dárkem města k Mezinárodnímu dni seniorů. Sál byl zcela zaplněn.
02. 10. 28. ročník Plavecké soutěže měst na 100 metrů volným způsobem se konal
v plaveckém bazénu ZŠ Vítězná za účasti 419 plavců, kteří získali 6 201 bodů a obsadili
v soutěži 3. místo. Nejvíce účastníků bylo ze ZŠ Vítězná.
02. 10. Vernisáž fotografií Pavla Dačického a Jiřího Reissiga „Příroda objektivem
cestovatelů“ ve Výstavní síni MK. Na vernisáži vystoupili žáci hudebního oboru ZUŠ Litovel.
Výstava potrvá do 31. 10.
03. 10. Na 22. ročníku Mezinárodního festivalu filmů se sportovní tematikou „Sportfilm
Liberec 2019“ byl jako nejlepší vyhlášen dokument „Celoživotní zápas Gustava
Frištenského“, který natočila režisérka Libuše Rudinská; vznikl v produkci České televize.
03. 10. MK pořádá kurz Řecké tance pod vedením Miroslavy Stroupkové v Koncertním
sále každý čtvrtek od 17:30 – 18:30. Kurzovné za 8 lekcí je 800 Kč.
04. 10. Počet obyvatel v Česku byl na začátku letošního roku nejvyšší od konce 2. světové
války. Přírůstek téměř o 40 000 obyvatel na 10 649 800 obyvatel způsobila především
zahraniční migrace, nejvíce bylo Ukrajinců a Slováků. Průměrný věk Čechů byl 42,3 roku,
přibylo především seniorů.
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05. 10. Pěší výšlap z Ochozu přes Rakovské údolí a Krakovec do Náměště na Hané v délce
14 kilometrů absolvovalo 16 seniorů pod vedením paní Věry Spurné.
05. 10. FREE LITOVEL BOBR CUP – 24. ročník závodu, který se nevzdává, na Loděnici TJ VS
Litovel a v Litovelském Pomoraví (Podrobně v kapitole Slavnosti).
08. 10. Exkurze členů Seniorklubu Litovel do firmy HEAD Litovel. Pan M. Kellner provázel 20
seniorů provozem na výrobu lyžařské obuvi.
08. 10. „Na světě je krásně“ – křest knihy místní autorky Jany Čekelové v Malém sále
Záložny. Básně, jejichž slova dokáží záhřát u srdce, jsou doplněny krásnými ilustracemi Sofie
Helfert.
09. 10. Hrátky s Tomem – hudebně zábavný pořad divadla Hnedle Vedle pro MŠ a I.
stupeň ZŠ, včetně veřejnosti.
09. 10. Starostové pěti desítek měst a obcí z Olomoucka, Přerovska a Novojičínska žádají
ve společném memorandu vládu, aby pozastavila rozhodování o pokračování přípravy
projektu vodního kanálu Dunaj – Odra – Labe. Memorandum podepsali zástupci 56 měst
a obcí v okolí pánované trasy, ve kterých žije 112 000 obyvatel.
10. 10. „Jak bojovat se šmejdy?“ – beseda Sdružení ochrany spotřebitelů pro Seniorklub
Litovel o nekalých praktikách zaměřených na starší lidi a nemocné osoby. Účast 36
seniorů.
10. 10. Na slavnostním vyhlášení Cen Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu byl
přírodní koupací biotop v Litovli oceněn jako 4. v kategorii Místo pro letní dovolenou u
vody v rámci celého kraje. Za město převzal ocenění místostarosta města Mgr. Lubomír
Broza.
10.10 „Lady Oskar‘‘ – divadelní komedie s Janou Paulovou v hlavní roli ve Velkém sále
Záložny.
11. 10. Město Litovel zakoupilo pro stanici HZS teleskopický osvětlovací balon v hodnotě
80 000 Kč, který umožní kvalitnější nasvícení místa při nočním zásahu nebo v kouři.
11. 10. I. prodloužená tanečního kurzu pro začátečníky ve Velkém sále Záložny.
11. 10. Média jsou plná vzpomínek na zpěváka Karla Gotta a dnes se více než 40 000 lidí
s ním přišlo rozloučit do paláce Žofín. Zítra se koná zádušní mše v katedrále svatého Víta
celebrovaná kardinálem Dominikem Dukou za účasti pozvaných hostů.
12. 10. Komentovaná vycházka „Archeologická Cholina“ s odbornicí Pavlínou
Kalábkovou, společná akce MSL, z. s. a Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci.
12. 10. Podzimní koncert k 60. výročí založení sboru DPS Mládí ve Velkém sále Záložny.
Vystoupil: DPS Mládí, přípravný sbor Benjamínek a Smíšený sbor absolventů a přátel DPS
Mládí.
15. 10. Křest publikace Výpravy za litovelskou archeologií v muzeu za účasti představitelů
města a členů autorského týmu z katedry historie FF UP Olomouc Pavly Kalábkové a Miloše
Hlavy. Vydání se ujala MSL, z. s. pod vedením Radovana Urválka za podpory
Olomouckého kraje.
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15. 10. – 1. 12. Výpravy za litovelskou archeologií – archeologická výstava v Muzeu Litovel
bude doplňována doprovodnými akcemi a přednáškami. Uskutečnil se i křest
stejnojmenné knihy. Pořadatel MSL, z. s.
16. 10. V budově MěÚ se konalo II. otevřené setkání starosty města pana Viktora Kohouta
s občany. Probraly se projekty, rekonstrukce, akce na příští rok, náměty a odpovědi ve
společné diskusi.
16. 10. Mezinárodní den archeologie – archeologická vycházka Litovlí s Bc. Tomášem
Zlámalem z Národního památkového ústavu Olomouc a pokračovala akcemi v Muzeu
Litovel.
17. 10. Beseda s Mgr. Zuzanou Mírovou o Vietnamu v klubovně Seniorklubu. Účast 36
seniorů.
17. 10. To nejlepší z klasiky – koncert Moravského klavírního tria – Jiří Jahoda (housle), Jana
Ryšánková (klavír), Miroslav Zicha (violoncello) v Koncertním sále MK.
18. 10. V Česku žije na 24 000 lidí bez domova, z toho 2 600 mladších 18 let, nejvíce
v Moravskoslezském kraji a Praze. Výrazně převažují muži. Polovina lidí bez domova využívá
sociálních a ubytovacích služeb v azylových domech či ubytovnách pro lidi bez přístřeší.
19. 10. Mezinárodní den archeologie – procházka zájemců s archeologem Karlem
Faltýnkem, prezentace nové publikace o archeologii, aktivity pro děti. Pořadatelé: MSL, z.
s., DDM Litovel, Historický spolek Kirri a studenti archeologie.
20. 10. O pračlovíčkovi – velká divadelní pohádka pro celou rodinu v podání divadla
Tramtárie ve Velkém sále Záložny.
22. 10. Divadelní hra mimo předplatné – CAVEWOMAN – „Obhajoba jeskynní ženy“ –
volné pokračování kultovní one man show Caveman ve Velkém sále Záložny.
23. 10. Ministerstvo vnitra navrhlo největší volební změnu – do připomínkového řízení jde
návrh na jednodenní volby jen v pátek od 7 do 22 hodin. Odpadlo by hlídání uren přes
noc, stát by ušetřil a voličům by byla dána možnost hlasovat „v předstihu“. Zpráva
k zákonu argumentuje tím, že Česko je v EU posledním státem, kde se hlasuje ve dvou
dnech.
23. 10. Koncert k výročí Sametové revoluce v Koncertním sále MK. Pořadatel ZUŠ Litovel.
25. 10. Pěší výšlap s paní Spurnou na Ochoz – Ochozskou Kyselku – Rakovské údolí –
Krakovec do Náměště na Hané, 16 kilometrů. Účast 16 seniorů.
27. 10. Střídání času na věčné časy? Jednotný čas EU nabírá zpoždění a vytyčený termín
konce střídání letního a zimního času v r. 2021 je už v podstatě nereálný. Politici se totiž
nemohou dohodnout, zda ten jednotný bude letní nebo zimní, a to může celý projekt
potopit.
27. 10. Pietní akt u příležitosti 101. výročí vzniku republiky na návsi v Chořelicích.
Pořadatelé: Osadní výbor a SDH Chořelice.
28. 10. V rámci oslav 101. výročí vzniku ČR prezident Miloš Zeman vyznamenal na Hradě
42 osobností (36 mužů a 6 žen). Opět ocenil hrdiny, populární umělce, úspěšné vědce,
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lékaře a sportovce, ale i kontroverzní osobnosti, které čelily podezření, že spolupracovaly
s totalitním režimem.
30. 10. Koncert folkové kapely KAMELOT & ROMAN HORKÝ ve Velkém sále Záložny.
31. 10. Další úspěšný zájezd seniorů do termálů ve Velkých Losinách (účast 51).
01. 11. Divadelní přehlídka sokolských ochotnických souborů spojená s výstavou
v sokolovně – vystoupení u příležitosti 100 let od narození zakladatelů sokolského divadla
Otty Urbáška a Františka Jünglinga (poté každý pátek v měsíci listopadu).
02. 11. Vernisáž komiksové výstavy v Litovelské kavárně – komiksy podle vyprávění
generála Tomáše Sedláčka. Výstava potrvá do 30. 11. Pořadatel: spolek Na Pavlínce a
Post Bellum.
04. 11. Přednáška formou besedy „Vaše práva u lékaře“ s pracovnicemi Kanceláře
ombudsmana pro zdraví Mgr. Havelkovou a JUDr. Palečkovou. Pořadatel Seniorklub
Litovel. Účast 56 seniorů.
06. 11. Školské odbory vyhlásily na tento den stávku učitelů. Desítky škol zavřely, jiné
odmítly pro nevhodný a krátký termín zavřením poškodit rodiče. „Vítězem“ stávky je spíše
ministr školství, který ji považuje za absurdní, když vláda plní své sliby ohledně platů.
V našem kraji stávkovalo 2 600 učitelů ze 168 škol, z toho jich 76 zůstalo zcela zavřených
(ostatní zajišťovaly omezený provoz).
06. 11. Velká dobrodružství malého brouka – divadelní pohádka v podání Divadla Za2,
pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, včetně veřejnosti, ve Velkém sále Záložny.
06. 11. Vernisáž výstavy obrazů, mozaiky a hedvábí – Rajská zahrada Vlastimily Palíkové ve
Výstavní síni MK, na které vystoupilo taneční seskupení Jahanara Tribe. Výstava potrvá do
27. 11.
07. 11. Exkurze členů Seniorklubu v závodě EKT CZ – výrobce plastů pro firmu Miele
v průmyslové zóně Nasobůrky-Víska. Poutavě provázel Ing. Jiří Buchta, ředitel závodu.
Účast 45 seniorů.
07. 11. Muzeum Litovel s MSL, z.s. uspořádalo přednášku doc. PhDr. Martina Olivy, Ph.D.,
DrSc. na téma „Mladečské jeskyně – archeologická lokalita evropského významu“.
07. 11. TIC Litovel získalo 2. místo za Olomoucký kraj v anketě Oblíbené informační centrum
roku 2019 vyhlašované A.T.I.C. ČR ve spolupráci se společností Kam po Česku pro 440
certifikovaných informačních center.
08. 11. Celorepublikové finále Babičky roku v Olomouci za účasti 39 našich seniorů a
aktivní organizace Samosprávy Seniorklubu Litovel. Vystoupil i folklorní soubor Hanačka.
9. – 10. 11. 7. ročník noční dobrodružné akce „Noc na litovelském Karlštejně“ na GJO pod
záštitou DDM Litovel. Akce se zúčastnilo 110 dětí a 45 strašidel.
09. 11. Řecký večer s kapelou PROMETHEUS spojený s ochutnávkou řeckých specialit a
tance s Miroslavou Stroupkovou ve Velkém sále Záložny.
10. 11. MSL, z. s. u příležitosti 100. výročí konce 1. světové války pozvala k uctění Dne
válečných veteránů v Litovli a všech místních částech položením květu vlčího máku jako
symbolu celé akce s následnými vzpomínkami na její účastníky.
28

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2019
10. 11. Divadelní představení litovelských ochotníků „Pojďte se bát“ na sokolovně.
Poněkud mystický večer s prvky černého humoru ve 3 povídkách scénáře Zdeňka Šmída,
výpravy Václava Nováka a režie Michala Rakowského a Petra Lindušky.
12. 11. Město navštívil ministr vnitra ČR Jan Hamáček spolu s náměstky hejtmana Ok Jiřím
Zemánkem a Ladislavem Hynkem. Sešel se s vedením města a zástupci Integrovaného
záchranného systému, hasiči ze Tří Dvorů JPO 3 a zaměstnanci úřadu. Hovořil o veřejné
správě, připravovaném novém zákonu o volbách a o záměru vytvoření Nejvyššího
stavebního úřadu ČR.
12. 11. „Sametová změna aneb probudím se včera“ – Den otevřených dveří v jídelně ZŠ
Vítězná zachycující 80. léta 20. století. Pořadatel ZŠ Vítězná.
12. 11. Beseda s fotoprojekcí cestovatele Václava Arnoše „Malajsie – s batohem po
Borneu, Bruneji a Singapuru“ v Malém sále Záložny v dopoledních hodinách pro ZŠ, večer
pro veřejnost.
13. 11. Toulky světem s cestovatelem Václavem Arnošem pro ŠD.
14. 11. Seminář FIT SENIOR na téma Bezpečná domácnost, Interakce léků a práva
pacientů, Rizikové jevy při práci s počítačem s odborníky. Pořadatel Seniorklub Litovel, 69
účastníků.
14. 11. Divadelní představení s Michaelou Dolinovou, Ivou Hüttnerovou a Davidem
Suchařípou DOMÁCÍ@ŠTĚSTÍ.HNED ve Velkém sále Záložny.
15. 11. XXXI. ročník štafetového běhu Po stopách Jana Opletala a Memoriál Jiřího Vaci
organizovaný kabinetem tělesné výchovy GJO měl bohatou účast 75 závodníků v 10
družstvech. Družstva GJO v žákovské i dorostenecké kategorii se umístila shodně na 3.
místech.
15. 11. Uctění Dne za svobodu a demokracii u GJO se vzpomínkou na události 17. 11.
1939, položením květin u pomníku Jana Opletala za doprovodu Vojenské hudby
Olomouc. Vernisáž výstavy „Nesmíme zapomenout“ proběhla v aule GJO. Pořadatel GJO
Litovel.
15. 11. Závěrečná kolona tanečního kurzu ve Velkém sále Záložny.
16. 11. Církevní pouť ke hrobu Jana Opletala v Nákle v upomínku na tragické úmrtí.
Zahájení proběhlo v 9.30 hodin v Husově sboru v Litovli. Pořádala Olomoucká diecéze
Církve československé husitské jako celodenní vzpomínkovou akci k událostem 17.
listopadu 1939 a u příležitosti 80. výročí úmrtí Jana Opletala.
17. 11. Rok 1989 ve výpovědích významných osobností v Koncertním sále MK pro žáky II.
stupně ZŠ, SŠ a veřejnost.
17.11. Vzpomínka na listopad 1989 – „Nezapomeňme“ – velkoplošná projekce, projevy
osobností z oblasti kultury, historie i náboženství a hudební vystoupení na náměstí Přemysla
Otakara. Pořádal spolek Na Pavlínce, Litovelská kavárna, Husův sbor, Muzejní společnost
Litovelska, z. s. a Post Bellum.
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18. 11. Akce „Babička roku 2019“ v Olomouci, kde naše občanka paní Ella Konečná (97
let) získala korunku a šerpu jako nejstarší babička – seniorka Olomouckého kraje. Účast 47
členů Seniorklubu Litovel.
18. 11. Koncert k výročí Sametové revoluce známého písničkáře Jaroslava Hutky
v Koncertním sále MK. Pořadatel MK.
19. 11. Kino: Tajný život mazlíčků – americká animovaná rodinná komedie. Promítání pro
MŠ a veřejnost ve Velkém sále Záložny.
19. 11. Přednáška Mgr. Marka Kalábka z Archeologického centra Olomouc na téma
Moderní metody v archeologii – letecký a detektorový průzkum. Akce proběhla v muzeu,
pořadatel MSL, z. s. a Muzeum Litovel.
20. 11. „Tenkrát“ – promítání dokumentárního filmu o Sametové revoluci ve Velkém sále
Záložny.
20. 11. Kino: Tajný život mazlíčků 2 – americká rodinná komedie, promítání pro školní
družiny a veřejnost ve Velkém sále Záložny.
20. 11. Kino: Ženy v běhu – komedie Martina Horského ve Velkém sále Záložny.
21. 11. Cestopisná beseda o Polsku s MUDr. Olgou Vojancovou. Pořadatel Seniorklub
Litovel, účast 44 seniorů.
21. 11. Koncert KPH ve varně Pivovaru Litovel k jubileu violoncellového virtuosa Antonína
Krafta „Josef Haydn a Antonín Kraft – učitel a žák“ v podání Jiřího Hoška a Dominiky Weiss
Hoškové (violoncello). Zazněly skladby Antonína Krafta, Mikuláše Krafta, Josepha Haydna
Josepha Bodina de Boismortiera.
22. 11. S jedinou jízdenkou integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje
(IDSOK) bude možno od ledna 2020 cestovat všemi dopravními prostředky
objednávanými Olomouckým krajem. Jde o osobní a spěšné vlaky, příměstské autobusy a
MHD v 6 městech kraje (pro nás důležité, že i v Olomouci). Pro cestu vlakem je možno volit
mezi tarify IDSOK a Českých drah.
27. 11. Koncert Lenky Nové za klavírního doprovodu Petra Maláska „Ve dvou tour“ ve
Velkém sále Záložny prezentoval písně Michala Horáčka a chansony.
28. 11. Setkání seniorů s vedením města Litovel v Koncertním sále MK se zúčastnilo 94
seniorů a 4 hosté – starosta města pan Viktor Kohout, místostarosta Mgr. Lubomír Broza,
ředitelka MK Bc. Hana Neumanová a vedoucí odboru sociálního a správního MěÚ Mgr.
Pavel Procházka. Po programu vystoupili hosté s projevy, následovalo taneční odpoledne
s občerstvením.
29. 11. 22. ročník prodeje vánoční hvězdy ve vestibulu MK pořádalo SDRUŽENÍ ŠANCE –
sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí při Dětské klinice
FNOL za pomoci studentů GJO.
29. 11. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí Přemysla Otakara. Účinkovaly
děti z místních MŠ i ZŠ a PS Senzakord. K dispozici byla Ježíškova pošta, Ježíškovy dílničky
(DDM Litovel), pouštění skořápkových lodiček. Stříbrný smrk je vysoký 11 metrů a stával na
Rybníčku.
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29. 11. Výsledkem ankety na webu a Facebooku města „Dejte jméno vánočnímu stromu“
je jméno „Naděje“, které bylo vylosováno. Rozsvícení vánočního stromu finančně
podpořila skupina ČEZ.
29. 11. Vánoční prohlídky radniční věže (dále pak 5. 12. a 11. 12.).
30. 11. Adventní tvoření – tvoření vánočních a adventních dekorací pod vedením floristky
ve Velkém sále Záložny. Pořadatel MK.
02. 12. Vánoční galakoncert LA GIOIA největších vánočních světových hitů v podání
originálního pop operního tria za doprovodu SIMPLE LOUNGE QARTET ze Slovenska ve
Velkém sále Záložny.
2. – 15. 12. Prodejní výstava vánočních ozdob, dekorací a drobných předmětů, doplněná
o výrobky dětí z MŠ a ZŠ ve spolupráci s DDM Litovel.
04. 12. Exkurze seniorů do meteorologické stanice v Luké s pěší túrou do Sobáčova v délce
6 kilometrů. Této kombinované akce vedené paní Věrou Spurnou se zúčastnilo 16 seniorů.
5. 12. 2019 – 17. 1. 2020 Prodejní výstava regionálních výtvarníků a výstava betlémů
sběratele Pavla Čunderleho z Pňovic (za spolupráce TIC Litovel).
5. 12. XIII. slet čertů, Mikulášů a andělů na náměstí Přemysla Otakara – vystoupení
dramatického kroužku ZŠ Jungmannova, tradiční soutěž o nejlepší masku, andělské hry a
soutěže, čerti z pohádkového lesa v Řimicích, zapisování hříchů, Ježíškova pošta
s Mikulášem, ADOREA – představení s ohni a vystoupení kapely RELEXY.
6. – 8. 12. Litovelští mladí házenkáři zvítězili na velkém mezinárodním turnaji v házené
Dobiáš Cup 2019 v Rožnově pod Radhoštěm. Prošli turnajem bez jediné porážky a vezou si
domů zlaté medaile. Náš borec František Parlagi navíc získal cenu pro nejlepšího brankáře
turnaje.
6. 12. – 26. 1. 2020 Muzeum Litovel připravilo výstavu „Betlémy“ – ručně vyřezávaný betlém
pana Břetislava Vávry z Klopiny a původní litovelské betlémy.
08. 12. J. J. Ryba: Česká mše vánoční – účinkovali PALOKANTIRAKA (PS PALORA a SPS
KANTIKA) a Smyčcový orchestr ZUŠ Uničov i všichni, kdo se zapojili do projektu „Rybovka
pro LitoveL“. Na varhany hrála Ludmila Smetanová, řídily Marcela Barvířová a Jana
Zámečníková.
10. 12. Děs v Ostravě! Šest obětí šíleného střelce a další 3 zranění ve Fakultní nemocnici
Ostrava. Jde o druhý nejhorší útok v historii České republiky. Podle ministra vnitra Jana
Hamáčka se tomu nedá říci jinak než poprava. Vrah poté spáchal sebevraždu. Můžeme
lépe zabezpečit veřejné prostory, ale osamělý střelec bude vždy hrozba.
11. 12. Česko zpívá koledy – František Nedvěd – koncert oblíbeného písničkáře s kapelou
TIE BREAK, zpívání koled s Olomouckým deníkem a PS PALORA na náměstí Přemysla
Otakara.
11. 12. Předvánoční schůzka seniorů s vystoupením dětí z MŠ Gemerská a soutěží o
nejkrásnější vlastnoručně vyrobenou vánoční ozdobu.
12. 12. Zájezd seniorů do MDO Olomouc na činohru „Cyrano z Bergeracu“, účast 51
seniorů.
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15. 12. Adventní koncert PS SENZAKORD a jeho hostů v kostele sv. Marka. Spoluúčinkoval
Hudební soubor ZUŠ Litovel pod vedením Petry Machkové Čadové, řídila Hana Kaštanová.
16. 12. Zákeřné nemoci podlehl dlouholetý ředitel ZŠ Opletalova (později Vítězná) Mgr.
Jaroslav Hála ve věku 79 let. Čest jeho památce!
17. 12. Andělské Vánoce na náměstí Přemysla Otakara – program pro celou rodinu na
multimediálním kamionu, ochutnávka tradičních pochoutek, Dětská Vánoční pošta,
Anděl páně Bertík s andělskou poštou, čertovská rodinka, sněhulák Kulička, Vánoční
kapela, Vánoční mráčkové, kamarád sob, poštovní králíček a zahraniční host Grinč.
Zpívali Bořek Slezáček a Petra Peterová.
17. 12. „Putování za vánoční hvězdou“ – pohádka divadla Kapsa pro MŠ a veřejnost ve
Velkém sále Záložny.
21. 12. Navzdory snaze Milionu chvilek o obvinění a snahy o rezignaci premiéra při
demonstracích typu „Antibabiš“ by volby vyhrálo právě jeho ANO 2011 s 29,5 %
následováno Piráty (14 %), ODS (12,5 %), ČSSD (10 %), KSČM (8 %), KDU-ČSL (6,5 %), SPD
(5,5 %). Další strany a hnutí – STAN, Trikolóra a TOP 09 jsou pod hranicí vstupu do Sněmovny.
24. 12. O Štědrém dnu padl vánoční datový rekord v objemu přenesených dat. Síť O2
spojila 13,4 milionů hovorů a přenesla 15,7 milionu SMS; T-mobile 16 milionů hovorů a 19
milionů SMS a MMS. Přesto obliba této formy komunikace klesá, počet textových zpráv se
snížil meziročně o 12 % a MMS o 3 %.
26. 12. V Muzeu Litovel se uskutečnil další ročník akce „Oživlá řemesla“.
29. 12. Přesně před 30 lety tento den znamenal definitivní potvrzení pádu totalitního
režimu. Ve volbě nového prezidenta národ zíral – Václav Havel byl zvolen prezidentem a
v této volbě sehrál klíčovou roli komunista Marián Čalfa.
30. 12. Noviny sčítají vítěze a poražené v našem kraji. Máme tam zástupce v obou
případech. Titul v prestižní soutěži Podnikatel roku získala firma bratrů Brazzale, výrobců sýru
Gran Moravia ze Tří Dvorů – úspěšná fabrika Papcel Litovel zamířila ke dnu. Někdejší
dravec byl uloven konkurencí! Více viz v kapitole: O čem se píše…
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03. LITOVELSKÁ VÝROČÍ
830 let
V průběhu 11. a 12. století se český stát konsolidoval pod vládou Přemyslovců. Správa
země byla rozdělena mezi členy knížecí družiny, z nichž byli jmenováni správci hradů. Ti
postupně získávali území jako léno a konečně r. 1189 potvrdil kníže Konrád Otta velmožům
trvalou držbu všech „spravedlivě získaných statků“. Stará hradní soustava ve 12. st.
dožívala a výkon panovnické moci se přenášel do měst. Dosud řídce osídlené území
začalo být kolonizováno církví, kláštery, později i šlechtou.
770 let
Z r. 1249 pochází první zpráva o Litovli na středověkém klášterním falzu – listině hradištské.
Tento podvrh vložili písaři kláštera do pravé listiny z r. 1270. Další nejstarší zprávy o Litovli jsou
pro změnu padělky novodobé, které r. 1836 vložil do sbírky moravských listin „Codex
diplomaticus et epistolarus Moraviae“ moravský vlastenecký historiograf Antonín Boček. Je
to dnes neexistující listina z r. 1243, kterou mělo být doloženo založení města po tatarském
vpádu.
660 let
Na podnět Karla IV. byly založeny městské knihy, obsahují zápisy z let 1359–1577. Zpočátku
jsou vesměs německé, od poloviny 15. st. je vedle němčiny obvyklým úředním jazykem i
čeština. Po Karlovi IV. se stal moravským markrabětem jeho bratr Jan Jindřich. Ten r. 1359
povolil měšťanům „odúmrť“. Ruší se tím právo vrchnosti dědit majetek, pokud poddaný
zemřel bez mužských potomků.
640 let
R. 1379 se poprvé připomíná Pušmýl v majetku cholinského vladyky Martina, řečeného
Řezník (Ressnik). Po jeho smrti jej koupil měšťan Jindřich Zelenka.
630 let
Moravský markrabí Jošt listinou ze 4. 1. 1389 uděluje měšťanům Litovle významné
privilegium cestovat se zbožím po celé Moravě beze cla.
620 let
R. 1399 byl vyhlášen nad Litovlí interdikt, tedy zákaz církevních obřadů, pro chování
hejtmana Přibíka a purkrabího Haška. Byla to doba války mezi panskou jednotou v čele s
Joštem a králem Václavem IV., na jehož straně stál hejtman Přibík. Zabíral vsi a plenil
Joštův i církevní majetek. Tehdy se uplatnilo privilegium papeže z r. 1350 pro klášter sv.
Ducha, kde se mohlo i v době interdiktu pohřbívat.
590 let
R. 1429 je doložen soukenický cech v Litovli, soukeník jako radní ale uveden již r. 1359.
V září 1429 Mikuláš Fenix prodává část rychty Jankovi ze Sovince a Pňovic za 52 hřiven „z
kamene vystavěný rychtářský dům, ležící na břehu řeky, po levé straně, když se jde (z
náměstí proti proudu Nečízu) k horní lázni“, tedy dnešní radnici. Rychtářská práva si však
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ponechal a přenesl na druhý dům na protějším břehu – dříve slabozraká škola, dnes
budova radnice II.
550 let
Matyáš Korvín začal války s Jiřím z Poděbrad a 3. května 1469 se nechal v Olomouci
katolickými pány zvolit českým králem. Český sněm volbu odmítl a války pokračovaly.
Morava zůstala v Matyášově moci a také Karel z Vlašimi se podrobil novému králi. Dne 22.
3. 1471 Jiří z Poděbrad náhle umírá a 27. května český sněm zvolil Vladislava
Jagellonského, patnáctiletého syna polského krále Kazimíra. Také Matyáš se však ihned
nechal v Jihlavě korunovat papežským legátem za českého krále a znovu vypukla válka.
540 let
R. 1479 se oba králové sešli v polích mezi Uničovem a Olomoucí a v Olomouci pak
slavnostně uzavřeno mezi Matyášem a Vladislavem Jagellonským příměří. Při té příležitosti
12. 7. král Vladislav navštívil Litovel. Podle dohody zůstala Morava, Slezsko a Lužice až do
Matyášovy smrti r. 1490 částí uherského království.
530 let
Karel z Vlašimi zemřel r. 1475 a úsovské panství převzali synové jeho bratra Václava – Karel,
zvaný mladší (1475–1500)) a Jiří (1475–1513). Sídlem Jiřího byl asi trvale Úsov, Karel mladší se
usadil v Litovli, v rychtě na náměstí, svědčí o tom vlašimský erb na portálu ve dvoře
radnice, dvě supí hlavy s letopočtem 1489. Portál byl tehdy zřejmě hlavním vchodem
z náměstí.
500 let
Zemský soud 8. 2. 1519 rozhodl ve sporu o vybírání mýta na hradské cestě z Olomouce, že
Litovel musí Janu Zoubkovi ze Zdětína a na Haňovicích vždy po svatém Václavu platit
kopu grošů. Tato povinnost se udržela až do 18. století. Mýto u Nasobůrek bylo spojeno i
s další komplikací – výběrčí musel prokázat své oprávnění. To bylo snadné u závor ve
městě, obtížné na volné silnici. Proto město r. 1527 koupilo od sester z Vlašimi zbývající část
Nasobůrek (část vlastnilo už od r. 1359), mohlo zde pak na vlastním pozemku postavit
závoru a vybírat mýtné.
450 let
R. 1569 se měšťané dohodli se svým farářem Janem Fabrem „stran zachovávání při kostele
církevních pořádků a víry“. Litovelský pán Albrecht z Boskovic jim to nejprve vytknul, po
vysvětlení, že se rozhodli pro německou reformaci augšpurské konfese, neměl námitek.
Albrecht sám na své náklady posílal poddané na studie do protestantského Wittenberka,
bylo zde zapsáno i několik studentů z Litovle. Převaha luteránství poznamenala i příliv
německých protestantů do Litovle a tím poněmčování města. Litovel se až do konce
století stala centrem protestantismu pro široké okolí.
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400 let
Toho léta 1619 v středopostí (7. 3.) a to celého měsíce března veliký mrazy a sněhy,
pamětníka není. A před tím měsíc tepla znamenitá byly. Vinice řezali, zdvíhali, dědiny
vorali, místem síti počali (Pavel Mikšovič). Také v roce 1620/21 byla velmi krutá zima, kdy
zamrzlo i moře kolem Benátek.
390 let
R. 1629 Maxmilián z Lichtenštejna ustanovil ve městě knížecího rychtáře, prvním byl Jakub
Tropper. Knížecí rychtář měl v lichtenštejnských městech dohled nad městskou radou, nad
církevním životem měšťanů, hlásil rebelie. Kontroloval i hospodaření města a tento úkol
později převážil.
340 let
Válka s Turky měla tradičního průvodce – mor. Od Vídně se rozšířil na Moravu a pak dál do
Čech. Císařský dvůr před morovou epidemií uprchl z Vídně do Prahy, stěhovaly se i dvorní
úřady. Královský tribunál vláda přeložila do Uničova a Zemské desky do Litovle. Archiv a
registratury byly umístěny na radnici, 15 úředníků Zemských desek přijelo 3. 10. 1679 a bylo
ubytováno v měšťanských domech. Koncem roku, kdy byl svolán zemský sněm, přesídlily s
ním do Olomouce i oba úřady.
320 let
Na farním kostele byly sneseny staré zvony a přelity brněnským zvonařem Melatem na tři
nové. Kostelní věž byla dostavěna do dnešní výšky. Koncem června 1699 byly pak za
velké účasti lidí tři nové zvony zavěšeny (Salvator mundi – 52 q, Santa Maria 27 q a Sant
Marcus 13 q), s nimi i další dva ze zaniklého kláštera sv. Ducha (Walburgisglocke a
Umíráček). Tesařský mistr Kristián Auer pak zhotovil na věži kopuli a Jakub Roth natřel báň
výraznou červenou barvou. Věž byla dokončena posazením železného hrotu na
pozlacený knoflík. Stalo se to na den sv. Jiljí a oslaveno velkou slavností.
260 let
Poštmistrovství včetně domu U Žlutého lva (dnes matrika) a pozemků koupil Jakub Rettig,
hofmistr olomouckého světícího biskupa za 4 170 zlatých. R. 1759 se oženil s dcerou
litovelského lékárníka Antonií Schrackovou, v letech 1782–87 se stal po Karlu Schrackovi
jedním ze čtyř purkmistrů a rychtářem.
250 let
R. 1769 byly pořízeny krásné vyřezávané lavice se znakem města v kostele sv. Marka.
210 let
30. 7. 1809 Jan z Lichtenštejna přebírá (po porážce armády u Wagramu) v Litovli velení
nad rakouskou armádou od arcivévody Karla za účasti čtyř princů a řady generálů. Zůstal
mu nevděčný úkol, uzavřít u Znojma s Napoleonem mír. Za to pak upadl u císaře do
nemilosti a byl svých funkcí zbaven. Litovelští pak již jen sledovali kolony s desítkami
raněných, které odváželi do lazaretu na Nových Zámcích. Řada jich zemřela už cestou a
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byli pochováni na pohřebišti (Kux píše „na popravišti“) u Nasobůrek (za konzervárnou –
kresba Donata Ulricha), další pak u Černého kříže na Nových Zámcích.
200 let
R. 1819 nastoupil do úřadu litovelského purkmistra Jan Segenschmidt, zkoušený magistrátní
rada z Prostějova, byl purkmistrem v létech 1819–1822. Byl to muž hrubý, sprostý zpustlík,
pijan, mnohdy se rada konala ve vinárně. Tyto skandální poměry trvaly tři roky, než se
musel s hanbou vrátit do Prostějova (píše Donat Ulrich). Potom v létech 1822–1831 nebyla
funkce purkmistra z úsporných důvodů obsazena.
170 let
V červenci 1848 proběhly volby do ústavodárného říšského sněmu. V Čechách zvoleno 90
a na Moravě 48 poslanců, z toho 76 Čechů a 62 Němců. Sněm byl slavnostně zahájen ve
Vídni 22. 7., a po vleklých jednáních vyhlásil zrušení poddanství a roboty za náhradu, což
císař potvrdil patentem ze 7. 9. s termínem od 1. 4. 1849. Zrušení poddanství a
patrimoniální (vrchnostenské) správy odstranilo rozdíl mezi pozemky dominikálními a
rustikálními, zlikvidovalo všechny služebnosti, břemena a dávky, vyplývající z poddanského
svazku. Nejnižší správní jednotkou se stala obec, podřízená okresnímu hejtmanství (politický
okres). Praktickou aplikací zrušení poddanství bylo tzv. Stadionovo prozatímní obecní
zřízení z 20. 3. 1849, které určilo uspořádání místní samosprávy: obecní výbor a (užší) obecní
představenstvo v čele se starostou.
Litovelský magistrát, chtěje získat sídlo okresu, nabídl pro jeho úřady obě patra radnice a
celý dvorní trakt. Vlastní městská správa se odstěhovala do přízemí, kde byla upravena
zasedací síň. Přitom proraženy nové vchody do dnešní obřadní síně z průjezdu a z komory,
snížena podlaha a vchod z náměstí změněn na okna.
Město tedy přestalo být knížecím majetkem, ale také poddanské obce města přešly pod
správu okresního hejtmanství. Všechny závazky a dědičné platy sedláků, vyplývající z
poddanského svazku, byly zlikvidovány. Zákonem ze 4. 3. 1849 byly zřízeny „vyvazovací
komise‘‘, posuzující náhradu za vyvázání z roboty. Měřítkem výkupu byla výše daně, rolníci
byli rozvrženi do čtyř tříd. Poddaný platil třetinu, zbytek země. Město Litovel obdrželo
odškodné 57.000 zlatých ve formě obligací. Ty pak byly splaceny do r. 1890. Tam, kde
běželo o dávky ze smluv emfyteutických (dědičné držení půdy) a dávky pro školy, kostely
apod., platili poddaní plnou náhradu. K úhradě byly vydány vyvazovací úpisy, vydané
oprávněným pánům. V letech 1851–1890 byly na Moravě úpisy splaceny a slosovány a
akce ukončena.
150 let
V Litovli založeny první finanční ústavy, česká Rolnická záložna a německá Městská
spořitelna. Dne 19. 3. 1869 se konala v hostinci Jana Dostála na náměstí (dnes
knihkupectví) zřizující valná hromada Záložny rolnické, prvním předsedou zvolen
nasobůrský starosta František Nedopil. Sídlem záložny se pak stal zakoupený hostinec „U
Černého medvěda“. Po roce 1873 je již litovelská záložna uváděna jako třetí kapitálově
nejsilnější na Moravě za Olomoucí a Uherským Hradištěm.
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Říšský zákon z r. 1869 dal základ nové školní organizaci. Prodloužil školní docházku na osm
roků od 6 do 14 let, v obcích a malých městech mohla být splněna v obecných školách
s nižším a vyšším stupněm. Vyučování mohlo být rozšířeno o další předměty a vymaněno
z dozoru církve (mimo náboženství). Součástí zákona bylo i povinné vedení školních kronik.
Škola v Litovli se rozrostla na osmitřídní (5 tříd obecné a měšťanka) teprve od r. 1882.
120 let
1. 6. 1899 převzala po Rudolfu Raabovi „První umělecký válcový mlýn“ akciová společnost
Tomáš Zdráhal, Jakub a Alois Knaibl, Jan Staroštík.
23. 7. byl hostinec U Zlatého jelena na náměstí přestavěn a slavnostně otevřen jako
Německý dům (dnes Městský klub). Při stavbě domu byl zrušen také druhý přístup k Nečízu
na náměstí.
Koncem roku 1899 vrcholil předvolební boj ve městě. Od 13. do 22. 11. proběhly pak
obecní volby postupně ve III., II. a I. sboru. Vítězství Čechů bylo jednoznačné, do Litovle
přicházely gratulace a telegramy z mnoha moravských a českých měst, od krajanů z
Prahy i Vídně. Město bylo vyzdobeno prapory, hrály hudby, Záložna byla plná k prasknutí.
Prvním českým starostou pak zvolen Vácslav Socha.
110 let
Na počátku r. 1909 vzrušilo litovelskou veřejnost velké neštěstí. Dne 5. února vezl Jan
Eichler, syn hostinské ze Sobáčova, do Litovle na svatbu dívky Cvrčkovou, Smitalovou,
Dokoupilovou a svoji sestru Annu. Kůň se před mostem u Nábřeží polekal vzduté řeky plné
nakupených ker, začal couvat a kočár i s pěti mladými lidmi skončil v rozvodněné Moravě.
Nikdo se nezachránil.
Česká obecná škola, dosud koedukovaná, se od nového školního roku rozdělila na
chlapeckou a dívčí, ta se spojila s dívčí měšťankou. Chlapeckou školu vedl nadučitel
Ferdinand Filip. V nové budově dívčí školy bylo umístěno i Muzeum, otevřeno bylo v neděli
dopoledne.
Ředitel hudební školy Otakar Bradáč odešel z Litovle, náhradou otevřel 2. 11. hudební
školu olomoucký spolek Žerotín, ale již 28. 11. ji převzala Měšťanská beseda a ředitelem
jmenovala Františka Šenkýře, absolventa pražské konservatoře a varhanické školy, dříve
ředitele kůru v Dobrušce. Vyučovalo se hře na housle, klavír a sborovému zpěvu. Škola
byla v zadním traktu Šustráku (kde byl dosud berní úřad), až r. 1917 se odstěhovala na
dnešní místo, tehdy ovšem to byl dům U Černého orla s přístupem jak z Poděbradovy, tak i
z Jungmannovy ulice. Kdysi zde bývala první česká základní škola.
O Vánocích se na litovelském náměstí poprvé rozhořela elektrická světla. Elektrárna byla
postavena nákladem 220.000 K, sestávala z vodní turbíny 40 Hp (koňských sil), naftového
motoru a akumulátorové baterie. Rozvod na stejnosměrný proud 120 V byl zpočátku jen
ve městě, v prvním roce dosažen výkon 36 000 kWh a tržby 10.000 K. Elektrárna byla
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dlouho ztrátová. Když se od r. 1911 začaly připojovat obce, byla zřízena pobočná
centrála na střídavý proud v nasobůrské cihelně a r. 1913 zakoupen další dieselagregát na
300 Hp. Vlastní elektrárnu na šargounském mlýně si postavil i pivovar. Elektrické osvětlení
bylo zpočátku tak atraktivní, že „každodenně v podvečer promenuje obecenstvo v
hojném počtu na hlavním náměstí, kochajíc se tu v nádherné záři světel stříbrojasných,
jimž se plného života dostává z městské elektrárny“.
100 let
Němci se nechtěli smířit se svým postavením po vzniku ČSR, zejména ve městech, kde měli
dosud většinu. Uničov prohlásil, že se připojuje k Sudetenlandu a vyzbrojil Volkswehr. Dne 5.
ledna 1919 došlo k ozbrojenému střetnutí místních Němců s českou posádkou, byli dva
mrtví a 12 raněných. Obklíčená česká posádka se osvobodila za přispění Litoveláků,
městská rada v Uničově pak musela jmenovat 14 rukojmí. Další výtržnosti proběhly v
březnu, zejména ve Šternberku s několika mrtvými. Také v Litovli měli Sokoli pohotovost,
když se u bývalého rotmistra Schustera našlo šest pušek. Nakonec si však litovelští Němci
žádnou provokaci nedovolili.
19.1. Spolek paní a dívek změnil název na „Spolek českých žen“. Spolek organizoval sbírku
knih pro Slovensko, byly rozeslány knihovnám v Levici a okolí. Nechal také zhotovit prapor
pro 33. čs. pluk v Parkánu (nyní Štúrovo). Delegace žen jej slavnostně předávala 28. října.
K 1. dubnu 1919 bylo provedeno sčítání lidu. V prvním roce samostatné republiky měla
Litovel 557 domů a 4554 obyvatel, z toho 4126 Čechů a 416 Němců. Během válečných let
tedy počet obyvatel o něco poklesl. V r. 1910 měla Litovel 4600 obyvatel.
Euforie svobodného státu brzo vyprchala, posledním slavnostním aktem bylo zasazení Lípy
svobody u kostela sv. Marka. Za velké účasti lidu byl tak oslaven 1. máj 1919. Lípu pak
pokáceli litovelští Němci. Obchody byly prázdné, úředníci a dělníci napadali obchodníky
a rolníky pro údajné či skutečné keťasení. Z revolučního Ruska přicházely bolševické
myšlenky, které i u nás nacházely ohlas. Tři bolševičtí agitátoři byli v Litovli zajištěni.
Radikální živly vyhrožovaly drancováním obchodů, pokud ceny neklesnou nejméně na
polovinu. Obchodníci se skutečně podrobili nátlaku davu a vyprodali zboží se značnou
ztrátou. Další obchod byl ovšem ochromen a zbyla jen naturální směna.
Peníze ztrácely hodnotu, katastrofální inflaci zabránil ministr financí Rašín kolkováním
peněz 26. 2., přitom byla polovina zadržena jako státní válečná půjčka. Vláda vycházela
vstříc požadavkům dělníků a již mezi prvními zákony byla řada sociálních vymožeností, jako
osmihodinová pracovní doba (v Litovli zavedena od 8. 1. 1919) a v obchodech nedělní
klid. Byly zrušeny pracovní knížky, což zase živnostníci kritizovali, neboť ztratili přehled o
fluktuaci přijímaných zaměstnanců.
Sokolovna v Husově ulici, která byla za války proměněna v lazaret, byla zdevastována.
Sokolská jednota ji za 47.000 Kč prodala městu, a to Sokolu náhradou darovalo pozemek
vedle gymnázia na stavbu nové sokolovny. Ta zde byla postavena až mnohem později,
roku 1935.
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Do bývalé sokolovny (dnes Husův sbor) město zatím umístilo archiv, čítárnu a knihovnu.
15. 6. se uskutečnily první svobodné volby podle nového zákona ČSR, poprvé volily také
ženy, každý občan měl jeden hlas. Právě ženské hlasy (po válečném úbytku mužů) o
výsledku voleb rozhodovaly, patřilo jim 55 % hlasů! Zvítězila sociální demokracie.
90 let
Rok 1929 začal nebývalými mrazy, které vyvrcholily zejména v únoru. Byla ochromena
doprava, zavřeny školy.
V květnu se ustavil z předních herců ochotnických souborů Kruh přátel dramatického
umění (KPDU). Předsedou byl dr. Karel Robenek, místopředsedou Karel Vaněk, jednatelem
František Kučera, režiséry Boris Loutocký a Ing. Strnad. Nový spolek se 29. června představil
veřejnosti náročným divadlem v přírodě – A. Fencl: Psohlavci.
Po vykoupení pozemků a vodních děl začaly práce na největší investici – regulaci řeky
Moravy. Prováděla se proti proudu hlavního toku od lávky na Doubravce směrem ke
Svatojánskému mostu. Jako první padly stavbě za oběť staleté lípy u Pavlínky, památná
kaplička byla přesunuta na břeh regulovaného toku.
16. 6. 1929 navštívil Litovel prezident Masaryk. Z letního pobytu v Židlochovicích odjel do
Bouzova a po 17. hodině do Litovle. Provázeli jej ministerský předseda Udržal, ministr vnitra
Černý, dcera Alice a další. Na vyzdobeném náměstí plném lidí jej uvítal přednosta
okresního úřadu Bohuslav a starosta Ledvinka, předseda sboru starostů Hampl, Fr. Vymětal
za legionáře, zdravici přednesla školačka Věra Chrudinová (provdaná Sonntagová). Po
krátké odpovědi se prezident podepsal do kroniky, sbor Sokola zazpíval „Sláva tobě‘‘. Po
rozhovoru se zástupci delegací dostal prezident hanácký svatební koláč a po hodině se
kolona aut vracela přes Nasobůrky a Senici zpět.
Kaplan Josef Šebela byl přeložen na faru v Bohuňovicích, přišel do Litovle 1. 10. 1912, stál u
zrodu katolických spolků, jako byla Matice cyrilometodějská, Orel, Lidová jednota,
Obchodní zádruha, Raiffeisenka, Lidový dům, angažoval se i v bojích o kostel. Z města
odcházel zklamán, že nedostal po smrti faráře Zatloukala zdejší faru. V červenci byl místo
něj na litovelské faře ustanoven P. Augustin Kadlčík.
17. 11. se v herně Záložny sešlo několik litovelských fotoamatérů, aby jednali o ustavení
kroužku či klubu. Zájemce organizovali drogisté Smékal a Rudolf, mělo to jistě pomoci i
prodeji fotopotřeb v jejich obchodech. O další činnosti fotoamatérů zprávy chybí.
80 let
16. 1. 1939 nastoupil nový obvodní lékař dr. Karel Rýznar, přišel z Měrotína a otevřel
ordinaci v Tyršově ul. (dnes správa CHKO Litovelské Pomoraví).
Podle vládního nařízení byly propouštěny vdané ženy ze státních a městských služeb. Mělo
to pomoci nezaměstnanosti české inteligence, emigrantů z pohraničí. Současně ovšem
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nezaměstnanost výrazně poklesla, podílel se na tom vojenský průmysl i nábor pracovníků
do Německa, vlna dobrovolného odchodu na práci do Německa skončila až počátkem
války r. 1941.
Malá republika se dále zmenšila vyhlášením Slovenského štátu a ve středu ráno 15. března
začali Němci obsazovat Protektorát. První německé oddíly projely Litovlí už v šest ráno, ale
nezastavily se. Současně s vojskem přijela pojízdná kuchyně, která měla demonstrovat
socialistické cítění nacistů. V Německém domě začala vyvařovat pro chudé, dokonce
zdarma rozdávali chleba. Akci organizovala NSDV (Naz.-soc.-deutsche Volkswohlfahrt).
Našlo se i pár zvědavců a dětí k pořízení propagačních snímků. Němci vyzdobili své domy
vlajkami s hákovým křížem.
17. 3. vyšlo nařízení o jízdě vpravo a rychle se změnily dopravní značky. Projíždějící
vojenské jednotky trestaly nezkušené řidiče, na silnicích se rychle zřizovaly německo-české
orientační tabule. Po letech se vrátil letní čas.
28.5. Starosta Horák byl zatčen, po dvou dnech jej gestapo propustilo, ale do úřadu se už
nevrátil. Správu města převzal 1. náměstek Rudolf Daněk.
Začaly se uplatňovat protižidovské zákony, byly sestaveny seznamy občanů, kteří pod ně
spadali. V popředí byly rodiny Festů (10 členů), Tramerových (5), Ritterspornových (4),
celkem 28 občanů. Všechny nežidovské obchody musely být označeny nápisem „arijský
obchod‘‘. Židé museli nosit žluté hvězdy, kromě jiných omezení nesměli do restaurací, na
hřiště a kulturní akce.
1. 9. přepadli Němci Polsko a začala 2. světová válka. Litovelský kraj to komentoval
nacionálním článkem „Polská vina‘‘. Tentýž den byl znovu zatčen starosta Horák a dalších
devět občanů jako rukojmí. Dva byli propuštěni, šest z nich se vrátilo během léta 1940 z
Buchenwaldu, židé Fest a Graetzer v koncentráku zahynuli.
Po zatčení starosty i 1. náměstka převzal funkci ve správě města 2. náměstek, mlynář F.
Konečný. Členství v radě se vzdal Rudolf Trunkát, nahradil jej Jar. Staroštík.
1. 9. byl vyhlášen zákaz poslechu zahraničních rozhlasových stanic. S vyhlášením války
přišla i hospodářská opatření. 20. 9. byly zavedeny lístky na potraviny, po půl roce přišly
šatenky a tabačenky, lístkový systém byl zaveden i v restauracích. Lístky se vydávaly v
Lidovém domě č. 784 (roh Boskovicovy a Havlíčkovy ul.), kde byl zřízen vyživovací úřad.
Obchodníkům přibylo nepříjemné práce, mimo peněz museli vyúčtovávat i odebrané
lístky a každý měsíc je řádně nalepené na arších papíru odevzdávat na úřad. Na Střelnici
byl otevřen pracovní úřad.
1. 10. byla v bývalém hostinci U Černého orla v Poděbradově ulici adaptována nová
pošta. Dům koupil profesor Růžička od V. Sochy, celé přízemí nechal přestavět, byla zde
zřízena i telefonní ústředna.
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28. 10. při manifestaci k 28. říjnu byl v Praze postřelen absolvent litovelského gymnázia Jan
Opletal a jeho pohřeb se stal protiněmeckou manifestací. Němci odpověděli zavřením
vysokých škol a zatčením 1200 studentů. Mezi předními byli i Litoveláci Kuneš Sonntag, Jan
Peřina a Karel Kouřil (z Oranienburgu se vrátili 22. 12. 1942).
Přes toto vše se nezastavil v Litovli stavební ruch. Dva třípatrové domy (první ve městě)
vyrostly u kostela, rodinné domky přibývaly ve čtvrti Za starým pivovarem (Lidická,
Kysucká) i za gymnáziem. Pivovar postavil krásnou novou varnu, která je dodnes chloubou
závodu. J. Staroštík postavil u pily parketárnu, Jan Zabloudil koupil dům německého
obchodníka Rich. Sanetrnika (ul. 1. máje 706), pěkně jej upravil včetně reliéfu sv. Cyrila a
Metoděje a zřídil zde obchod střižním zbožím.
75 let
Dokonané ovládnutí Litovle chtěl oslavit Fritz Mekiska tím, že si nechal restaurovat radnici.
Nechal upravit vstupní mázhaus a zasedací síň, kde František Flasar vymaloval r. 1944
sedm výjevů z dějin města. Na jižní straně (proti vchodu) Přemysl Ot. II. pověřuje Epicha
založením města, Trojspolek Litovle, Uničova a Olomouce, Jan Pardus v Litovli, Purkmistr
Minnich před Švédy. Na severní stěně pak Litovel za švédských válek, Litovel za války
sedmileté a obsazení Litovle Němci v r. 1939. Ty dodnes zdobí obřadní síň, jen poslední
scéna byla po válce přemalována na „Osvobození Litovle Rudou armádou‘‘.
V září byla prozrazena partyzánská skupina, jejímž základem byli studenti gymnázia. Z 18
členů bylo 5 odsouzeno k smrti, popravy se však už do konce války neuskutečnily. Zatčen
byl radiomechanik Pařízkovy firmy, František Ryšavý, který zhotovoval zařízení pro poslech
zahraničního rozhlasu. V té souvislosti byla zatčena i řada Litoveláků, pro které zařízení
vyrobil (St. Pařízek, kaplan Kadlčík, drogisté Smékal a Rudolf, zubař Chlum, zámečník A.
Koupil, učitel Smýkal a mnoho dalších). Ryšavý byl popraven 4. 4. 1945.
Na přelomu roku 1944 a 1945 táhly přes Litovel kolony zajatců a uprchlíků z východu. Ve
městě se začaly kopat kryty: u muzea, u kostela a na Staroměstském náměstí, ve sklepě
Spořitelny zbudován veřejný kryt pro 50 osob. U vjezdů do města od Olomouce, Uničova a
Tří Dvorů se budovaly zákopy a protitankové zábrany. Po civilních uprchlících přecházely
město ustupující vojenské jednotky, vojáci byli ubytováni ve školách, restauracích i
soukromých domech. Muži starší 15 let se povinně střídali při požárních a protiletadlových
hlídkách na ochozu radniční věže. Válka se blížila ke svému závěru.
70 let
9. 7. 1949 byl oficiálně otevřen závod Křižík na místě bývalého Liba. Výroba cukrovinek
byla převedena do olomoucké Zory, do Litovle pak výroba gramofonů ze tří bývalých
brněnských soukromých firem. Závod Křižík, pak Gramozávody posléze Tesla Litovel vyrostl
na největší litovelský průmyslový podnik se 1 700 zaměstnanců. R. 1991 se stal závodem
Elektro-Praga Hlinsko a r. 1999 rozprodán. Výroba gramofonů ale pokračuje ve firmě SEV
Ing. Mencla.

41

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2019
15. 10. přijela do Litovle delegace slovenského okresu Kysucké Nové Město. Navazování
družby s jinými městy či okresy bylo módní záležitostí. Památkou na tuto dobu je dodnes
ulice Kysucká.
60 let
17. 1. 1959 zaveden první plyn ve městě, do konce roku bylo už plynofikováno 170
domácností v ulicích Revoluční, Třebízského a Vítězná. Mnozí občané se však zavedení
plynu bránili, někdo ze strachu, jiný z finančních důvodů. Podobné těžkosti byly i s
vodovodem. Když po dlouhém úsilí se jeho stavba blížila k závěru, někteří občané odmítali
zavedení vodovodu do domu.
Zbourán byl památkově chráněný bývalý cechovní dům řezníků s pěknou barokní
fasádou v Masarykově ul. za Záložnou. Dělník Oldřich Škůrek při tom nalezl poklad 60 mincí
z 15. – 17. století.
10. 5. 1959 Oddíl vodních sportů při Svazarmu otevřel před koupalištěm Loděnici s
klubovnou.
1. 6. 1959 na náměstí zřídila pošta první veřejný telefonní automat, koncem roku začal
zkušební provoz rozhlasu po drátě. Začala se rozšiřovat televize, v pololetí už bylo ve městě
66 televizorů.
50 let
26. 10. 1969 Hudební škola oslavila 50 let od počátku působnosti Aloise Holoubka
koncertem jeho žáků. Smyčcové kvarteto uspořádalo na památku svého zemřelého
člena Kučery společně s Kantikou koncert „Malá noční hudba‘‘ v kostele sv. Marka.
16. 11. byla na gymnáziu odhalena pamětní deska Jana Opletala, dílo bývalého
profesora gymnázia Jaroslava Tylicha. Hlavní projev měl Opletalův spolužák, univ. prof. dr.
Buriánek.
40 let
Rok 1979 začal vlnou mrazů, která takřka rozvrátila národní hospodářství. Vypínala se
elektřina, chybělo uhlí, školáci dostali prázdniny, vláda nařídila posunutí pracovní doby,
omezovalo se vysílání televize a řada dalších úsporných opatření trvala až do jara. V lednu
a únoru byl zcela zastaven provoz kina a omezeny kulturní akce.
20. 4. byl na počest 30. výročí pionýra otevřen Městský dům pionýrů a mládeže (MDPM) v
ul. Komenského (dnes DDM). Bývalá hospoda, sloužící dříve jako stravovna internátní školy
pro slabozraké, byla opravena nákladem 120.000 Kčs. Ředitelem jmenován Jaroslav
Krestýn.
14. 11. 1979 nová poliklinika v Kollárově ulici slavnostně předána veřejnosti. Družstvo
Jednota se r. 1976 odstěhovalo do nového paláce v Olomouci, rekonstrukce bývalého
ředitelství a vedlejšího Sosnova domu stála 6 mil. Kčs. V poliklinice ordinovali obvodní lékaři
i většina odborných oddělení. Mimo polikliniku zůstala zdravotní střediska v sousední
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Kolářově vile, dále zubní oddělení na Nábřeží, plicní v ul. Čs. červeného kříže, pohotovostní
služba na Vítězné a závodní ordinace v Tesle a v Papcelu.
14. 11. byla před gymnáziem odhalena bysta Jana Opletala, dílo litovelského rodáka,
sochaře Miloše Axmana.
30 let
27. 11.1989 generální stávka dovršila týden protestů proti režimu. Ve větších podnicích
(Tesla, Papcel) utvořeny stávkové výbory. Stávkující z Papcelu, cukrovaru, sladovny a Tesly
se sešli na náměstí, kde Ing. Kmeco přečetl rezoluci, vyjadřující požadavky Občanského
fóra. Bylo svoláno shromáždění občanů 29. 11. na Záložně.
28 11. bylo na Loděnici ustaveno Občanské fórum a určeni první mluvčí, Ing. Rudolf
Kmeco, Ing. Karel Hróz a Mirko Spurník.
25 let
11. 5. 1994 začalo vysílání litovelského Infokanálu. Pravidelnou týdenní zpravodajskou
relaci připravovala skupina litovelských amatérů filmařů.
20 let
17. 6. 1999 byl po nákladné restauraci slavnostně opět otevřen provoz přes Svatojánský
most.
10 let
30. 1. 2009 po delší nemoci zemřel Mgr. Lubomír Černý, zástupce ředitele SOU Litovel,
zakladatel a výkonný hráč hudebních skupin NOACO a COKOLIV. Obřad, který se konal
v sobotu 7. 3., zcela zaplnil kostel sv. Marka. Vystoupila zde skupina NOACO, promluvili
Mgr. Jiří Bednář, bývalý ředitel SOU, Ing. Rudolf Kmeco a Robert Anderle, vedoucí této
hudební skupiny.
22. 4. 2009 byl otevřen nový most na Dukelské ulici a napojen na kruhový objezd u
hostince Modrá hvězda. Most je 31 metrů dlouhý se sedmimetrovou vozovkou. Celková
rekonstrukce přišla na 30 milionů korun a most by měl vydržet nejméně sto let.
Události z historie města vybral Lubomír Šik
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04. POČASÍ
Skončil totálně vyprahlý rok 2018, kdy Česko sužovalo historicky nejdelší sucho za
posledních 243 let, tedy od roku 1775! Tento rok prý může být ještě horší!? Zemědělci,
vodohospodáři, klimatologové, ti všichni teď vzhlížejí k zimě, protože tehdy se půda
nejlépe zavlažuje – půdní vody se nejlépe doplňují, když taje sníh. Déšť nestačí. Pokud se
tedy krajina tuto zimu na delší dobu nezabarví na bílo, může být letos sucho stejně
extrémní. Zdá se, že máme naději – od Nového roku fouká silný vítr, který doprovází
sněžení. Sněží nejen na horách, ale i u nás v nížině a před svátkem Tří králů tu máme kolem
5 cm sněhu, ale většina ho během dne roztála. V horských oblastech sníh působí
problémy, D 1 opět ucpaly kamiony.
Druhý lednový týden, to byla ukázka skutečné zimy. Hned na jeho počátku napadlo i u
nás na 6 cm sněhu, ale to, co nastalo především v Čechách, je možno označit jako
kalamitu. Přívaly sněhu blokovaly dopravu, mnohé silnice byly nesjízdné nebo
neprůjezdné. Uzavřeny byly i hraniční přechody do Německa i Rakouska a tyto země se
potýkají s těmito problémy ještě více než my. Těžký sníh a silný vítr lámal stromy, hasiči je
odstraňovali ze silnic i vlakových tratí, elektrikáři řešili potrhané dráty. Podle energetiků byly
bez proudu tisíce odběratelů. Tvořily se sněhové jazyky, závěje, náledí. Drsné počasí
zkomplikovalo život i vlekařům na horách. V sousedních zemích jsou se sněhem obrovské
problémy, v rakouské části Alp napadlo až 5 m sněhu, podobně i v Itálii.
V našem kraji přineslo bílé nadělení radost dětem i některým dospělým, ale současně
starosti řidičům a silničářům. Ti poslali do terénu všechnu dostupnou techniku, ale i tak
zůstával na silnicích rozbředlý sníh, což vedlo k nehodám. Nejhůře na tom byla D 35 u
Mohelnice, D 1 mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou a silnice I/46 ze Šternberka na
Moravský Beroun. Konec týdne byl ale již spíše jarní, sníh značně roztál, svítilo slunce a po
tvrdé zimě ani památky.
Z kalamity by se měli radovat zemědělci i vodohospodáři, ale pořád to není dost. Aby totiž
sníh z letošní zimy nahradil chybějící srážky za posledních pět let, muselo by nasněžit
zhruba tři a půl metru, a kdyby mrzlo a místo vlhkého sněhu padal prašan, bylo by ho
potřeba metrů sedm. Za tu dobu suchých let spadlo zhruba o 700 mm srážek méně než
obvykle a znamenalo to extrémní pokles hladiny podzemních vod. Když roztaje 10
centimetrů vlhkého sněhu, odpovídá to zhruba dvěma milimetrům srážek, takže jedna
nebo dvě vlhčí zimy důsledky sucha těžko vymažou. Je také otázkou, jak hluboko se voda,
která odtaje ze sněhové nadílky, dostane pod zem. Pokud půda není zmrzlá, je to
výhodou; záleží tedy jak na rychlosti tání, tak i na tom, jak dlouho se sníh udrží.
Zatím je začátek roku na sníh bohatý, už v prosinci 2018 spadlo asi 140 % průměrného
množství srážek typických pro toto období a leden v tomto trendu naštěstí pokračuje. Jde
tak trochu o alchymii – důležité není jen to, kolik nasněží, ale také aby nasněžilo i ve
středních polohách, nejen na horách. Tam je pro doplnění podzemních vod ideální, když
zde leží sníh minimálně do poloviny února a na horách do konce března. Ideálem by tak
bylo pomalé oteplení, kdy by sníh odtával postupně a při teplotách mírně nad nulou.
Naopak rychlý příchod jara by znamenal, že voda z krajiny rychle odteče, třeba v podobě
povodně. Takže si to zopakujme – i kdyby byla letošní zima na sníh extrémně bohatá a sníh
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poté odtával jen pomalu, vodu, která chybí pod zemí, to nahradí jen zčásti. Problémy
s vodou tedy jako mávnutím kouzelného proutku nezmizí a musíme rychle něco dělat!
Třetí lednový týden byl na počátku ve znamení vypořádání se s kalamitním stavem, a prý
nás již další přívaly sněhu nečekají. Trápí však silný, nárazový vítr, který na horách fouká až
rychlostí 110 km/hod., u nás kolem 70. Střídají se pohledy jak na krajinu pokrytou sněhem,
tak na obnaženou zem, protože teploty jsou kolem 7 stupňů, a u nás je vše holé. Hory jsou
plné sněhu – v Krkonoších je to kolem 3 metrů, chaty jsou zavalené, ovšem pro zimní sporty
podmínky ideální. Naše Jeseníky zažily pád největší laviny za posledních 20 let, která měřila
na délku až 300 metrů, utrhla se v oblasti Velkého kotle a byla složena z desek prachového
sněhu o tloušťce kolem 2,5 metru. Kvůli vyhlášenému 3. stupni lavinového nebezpečí, mlze
a silnému větru horská služba nedoporučovala hřebenové túry. Celkem v nejvyšších
partiích leží až 180 centimetrů sněhu, na hřebenech pak kolem 80. Bude se ochlazovat,
s předposledním lednovým týdnem přichází silná studená vlna.
Čtvrtý lednový týden připomíná písničku „Zima, zima, zima je veliká, zima je na poli, zima je
v lese, zima je i na Štrbském plese…“. Česko zasáhl mrazivý týden. Po dnech, kdy hory
zasypal sníh, je sevřel mráz. Při vyjasnění a na sněhové pokrývce klesaly teploty pod minus
dvanáct (u nás kolem -7 °C), noční teploty ojediněle až pod dvacet! Radují se bruslaři –
díky výraznému ochlazení zamrzly hladiny rybníků natolik, že jde již bezpečně bruslit. Kvůli
ochlazení ale došlo i ke zhoršení rozptylových podmínek hlavně na severu Moravy, ale
varování se dotýká i našeho kraje, speciálně Olomoucka. Výzvy meteorologů směřují
k omezení pohybu venku, omezení větrání a ochraně dýchacího ústrojí. Mrznou i auta.
Mnozí řidiči parkující venku, mají ráno problém nastartovat. Do konce ledna jsou mrazy
celodenní, teploty jsou pod dlouhodobým průměrem.
V pondělí 21. ledna jsme byli svědky toho, jak Měsíc časně ráno ztmavl a zrudl. Jeho
poslední zatmění v tomto desetiletí, které doprovázel „superúplněk“ (Měsíc v úplňku je na
své eliptické dráze nejblíže Zemi), trvalo hodinu a 2 minuty. Obloha byla většinou jasná, a
tak tento jev sledovaly tisíce lidí po celém Česku. Úkaz, při kterém se mezi Měsíc v úplňku
a Slunce dostane Země a zakryje Měsíc svým stínem, byl dobře pozorovatelný pouhým
okem. Příští možnost pozorovat úplné zatmění z našeho území budou mít lidé až za 6 let,
v září 2025.
Přidušený kraj – kvůli velkému množství škodlivin v ovzduší vyhlásili meteorologové v kraji 22.
1. smogovou situaci, když koncentrace polétavého prachu překročily limity téměř
trojnásobně. Následovala opakovaná varování, aby malé děti, senioři a nemocní lidé
nepobývali dlouho venku a nevyvíjeli velkou fyzickou aktivitu. Na vině byla především
inverze, která „přidržela“ škodliviny z výfuků aut a komínů domácností, ale svůj podíl prý
mají i vysušená pole a nyní zoraná pole na rovinaté Hané či průmysl v Moravskoslezském
kraji a Polsku. Naštěstí byla smogová situace po dvou dnech odvolána, když z dusivého
šedého oparu vysvobodil obyvatele regionu především vítr. Kraj se tak mohl znovu
nadechnout. Má se začít oteplovat a víc foukat od jihu či jihozápadu, takže se může sice
stát, že koncentrace škodlivin v ovzduší krátkodobě zakolísají, ale další vyhlášení smogové
situace se nepředpokládá.
Mráz a sníh proměnily české hory v magickou krajinu, ale silné mrazy pokračují jen do
začátku posledního lednového víkendu. Teploty jsou přes den nad nulou, v noci však
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pokračují tuhé mrazy. I u nás sněží, ale pak sněžení přechází do deště a vzhledem
k podchlazenému povrchu to začíná na chodnících klouzat, a tak silničáři horlivě solí
komunikace. Jeseníky hlásí přes dva metry sněhu a v lavinových katastrech jsou ho podle
horské služby naváté až čtyři metry. Všude je plný provoz, lyžařská střediska problém
s nedostatkem sněhu rozhodně nemají, mohou vyrazit i běžkaři. Jako bonus si navíc lyžaři
užívají horské klima, čistý vzduch a azurové nebe, i když později začala převládat mlha a
stále platil třetí stupeň lavinového nebezpečí.
V posledním lednovém týdnu je vše jinak – již o víkendu nasněžilo na horách kolem 20 cm,
nyní sněží i u nás a čepice na autech mají kolem 8–10 cm těžkého mokrého sněhu, ze
kterého budou jenom starosti (ale také i potřebná voda). Počasí přeje lyžařům, ale ve
střehu musí být i řidiči. Po přívalech sněhu, mrazivých nocích a přechodu studené fronty
na zlomu měsíce se i náš kraj probudil do zasněžené krajiny. Včetně nížin napadlo za pár
hodin až 10 cm sněhu, a tak návrat pravé zimní atmosféry přinesl další komplikace na
silnicích, výjezdy hasičů i policistů, a dokonce zablokované silnice u Mohelnice a
Šternberka. Sníh ale rychle odtává, teploty přes den jsou nad nulou.
Začátek února – situace se opakuje – velmi husté sněžení do 20 cm a hrozba rozvodnění
potoků a menších řek, navíc varování před silným větrem. Sníh je těžký a mokrý,
meteorologové varují před polomy, horskými túrami zejména do hřebenových partií. Zima
je tuhá a přináší i další nebezpečí – technická sůl ničí stromy i vodu nyní, ale větší
nebezpečí hrozí stromům až s příchodem jara, kdy se prosolené zbytky sněhu rozšíří i do
lesů a po zimě žíznivé stromy začnou nasávat slanou vodu a postupně odumírat. Záleží na
průběhu zimy a také na vlastnostech okolní krajiny, ale kolem silnice může vzniknout až
půlkilometrový pás zasolené země.
Charakteristika třetího únorového dne: tisíce lidí bez elektřiny, zpožděné vlaky a letadla,
mnohé obce bez autobusového spojení. Příčinou je silné sněžení, opravdové přívaly
sněhu, náledí a zvednuté hladiny řek, včetně Moravy v jižní části. Cestáři vyslali do terénu
veškerou techniku, ale práci jim ztěžoval vítr, nepřestávající sněžení i uvázlé kamiony. Těžký
sníh znovu láme stromy a větve. Na východě Moravy se kvůli tání sněhu a dešti kromě řeky
Moravy zvedly i hladiny Bečvy, Olše a Ostravice (tedy na tocích odvodňujících Beskydy).
Co v našem kraji? Hlavy vzhůru – prozatím prý „dosněžilo“, ale riziko trvá. Také nás zasypal
sníh, a byť kalamitu nezpůsobil, lidé by se měli mít raději na pozoru. Nástrahy počasí
nekončí, a po několik dní se opakuje riziková situace, kdy přes den teploty vystoupí
výrazně nad nulu, v noci a ráno mrzne a tající sníh – nebo případný déšť se mění v led.
Počasí totiž nahrává nebezpečí nahromaděného sněhu na střechách a jeho
nekontrolovatelnému pádu i vzniku rampouchů. Majitelé a správci domů a dalších budov
by se měli mít na pozoru, aby neohrozili kolemjdoucí či zaparkovaná auta, ale i samotné
nemovitosti. Například pojišťovna Alianz zahájila kampaň „Sundejte slona ze své střechy!“,
aby občané předešli nákladným škodám na krovech či střeše. Hasiči připomínají, že
nejsou bezplatnou službou pro odhrnování sněhu ze střech a mohou zasáhnout pouze
v případě, že jsou bezprostředně ohroženy životy, zdraví či majetek obyvatel.
Na konci třetího únorového týdne má dorazit do Česka teplý vzduch a očekává se
teplota až 12 stupňů. Spolu s mimořádnou letošní zimou, kdy na horách leží velké množství
sněhu, se mnohým vrací vzpomínky na podobný rok 2006. Před třinácti lety kombinace
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vydatných srážek a prudkého oteplení způsobila jarní povodně. Na každý metr čtvereční
Česka nyní připadá průměrně 45 litrů vody ve sněhu a na horách ho leží kolem dvou
metrů – odhadem 3,5 miliardy metrů krychlových (nejvíce od roku 2006). Předpokládá se
ale, že tato záplava na horách ještě chvíli vydrží – ideálem by bylo pomalé oteplení, kdy
sníh odtává postupně při teplotách nad nulou. Opačný případ – rychlý příchod jara by
znamenal, že voda z krajiny rychle odteče, třeba i v podobě povodně. Tady je místo na
dotaz – jsou města i obce již dostatečně chráněny před velkou vodou? Co se Litovle týče,
musíme odpovědět – bohužel, ne!
Předpovědi se vyplnily a o třetím únorovém víkendu a dalších třech dnech jsme se mohli
ptát – je únor nebo duben? Nádherné slunečné dny, teplota mezi 10–12 °C, čas na
procházky i slunění, dokonce i na vyhrabávání zahrádek a práci ve skleníku V celém
Česku padaly třicetileté teplotní rekordy. Rána jsou však stále mrazivá, všude jinovatka,
teplota od minus dvou do minus pěti. Sněhu v Jeseníkách je dostatek, ale lidí také. Nadále
se lyžuje i v níže položených střediscích, kde však sníh s nárůstem teplot už dostává zabrat.
Lyžování je tady už „jarní“ a lyžaři si musí dát velký pozor, protože hlavně v dolní části
sjezdovek může být sníh už měkký a těžký, jak na jaře bývá. Pozor na úrazy!
Zatímco sněhu na horách je v Olomouckém kraji oproti minulé zimě dvakrát více a
příznivá je také situace na většině vodních toků, v nížinách zůstává bilance podzemní
vody stále pod průměrem. Výrazný je právě zejména u nás, na níže položené Hané. Přes
značné oteplení a zrychlující se tání sněhu ho pořád leží v kraji velké množství – podle
ČHMÚ 163 milionu kubíků (loni to bylo necelých 90 milionů kubíků). Zmíněná situace se ale
týká pouze horských oblastí, v nížinách už sníh prakticky není. Nástup teplého počasí už
stihl „ukrojit“ ze sněhové pokrývky během dvou týdnů téměř 60 milionů kubíků, když počasí
odpovídá spíš druhé polovině března. Nicméně tání je pozvolné a voda dobře vsakuje do
půdy, takže bilance vody v půdě se po suchých létech zlepšuje. Ovšem zásoby
podzemních vod jsou ve velké části kraje nadále hluboko pod normálem – u nás na Hané
je ve vrstvě půdy do 20 centimetrů jen 50 až 70 % průměru!
Průběh zimy si až na rychlejší nástup jara oproti běžnému kalendáři pochvaluje také
Povodí Moravy – situace na tocích se změnila, průtoky dosahují dlouhodobých průměrů,
ovšem jedna srážkově bohatá zima stěží dožene srážkový deficit, který trvá již čtyři roky.
Pochvalují si ji i zemědělci – důležité je, že půda stačila nabrat při tání sněhu dostatek
vláhy a na vzcházení jařin jsou podmínky dobré.
Jsme na konci února a rozkvetlé sněženky v Litovelském Pomoraví jsou jasným znamením:
zima je na ústupu, i když se ještě v jarních měsících může znovu ohlásit. Region zažívá už
zhruba tři týdny typické jarní počasí a meteorologové se shodují, že jaro bez ohledu na
roční období nastoupilo o měsíc dřív. Místo únorového předjaří tak zažíváme
nadprůměrné teploty, které se šplhají k rekordním hodnotám. Ty padly na většině stanic a
předposlední únorový den, 27. 2., byl tak nejteplejším dnem za posledních 242 let, a
nejvyšší teplota dosažená v Kopistech byla 18,6 °C. Ti otužilejší chodili dokonce venku i
s krátkými rukávy. Tak v Pomoraví sněženky, na horách ale stále perfektní lyžování (i
v Jeseníkách, kde leží od 50 cm do zhruba metru a půl dobře upravené směsi přírodního a
technického sněhu).
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I poslední únorový den se se vymykal všem historickým tabulkám, když ze stanic měřících
alespoň 30 let, padly rekordy na 96, tedy zhruba na jejich dvou třetinách a bylo mezi nimi i
7 z 11 nejstarších, kde se měří déle než sto let. Ale teplé dny končí a vystřídá je typické jarní
počasí s deštěm a střídáním teplot. Zajímavá předpověď – jaro se bude prát se zimou. A
už 1. března, kdy začíná meteorologické jaro, se významně ochladilo, a sluneční paprsky
vystřídal déšť.
Držte si klobouky a pak se ohřejete! V prvních březnových dnech trápí celou republiku
silné nárazy větru až kolem 90 km/hod., přechází totiž studená fronta. Ale pokud se někdo
po víkendovém ochlazení obával návratu zimy, může si oddechnout. Čeká nás horké
předjaří, když v následujících třech březnových týdnech má být stále kolem deseti stupňů,
jak vyplývá z dlouhodobé předpovědi meteorologů. Mrznout by už většinou nemělo, ani
po západu slunce. Minimální noční teploty budou klesat na šest až nula stupňů. Srážkově
by mělo jít o průměr, týdenní úhrny srážek se budou pohybovat kolem 10 mm.
Jaro se na skok vrátilo, ale pak se ochladilo. Poté, co se teploty na začátku druhého
březnového týdne přiblížily ke dvacítce a 4. 3. Česko zažilo dosud nejteplejší den tohoto
roku (v Čáslavi 20,2 °C), uprostřed týdne rtuť teploměru klesla o deset stupňů, přibývalo
oblačnosti, postupně se přidal déšť a přeháňky. To nebylo vůbec nic proti víkendu, kdy se
přihnal silný vítr či spíše vichřice jménem Eberhardt.
Třetí březnový víkend se doslova čerti ženili. Stovky popadaných stromů a poničených
střech, bez elektřiny desetitisíce domácností. Nejčastější příčinou byl pád stromů a větví do
vedení, přetrhané vodiče a prasklé izolátory. Napilno měli hasiči, kteří absolvovali na 500
výjezdů. Kvůli dešti a tání sněhu stoupaly hladiny řek. Předpovědi meteorologů se naplnily
– na horách dosahovala vichřice síly orkánu a maximální nárazy větru dosahovaly rychlosti
až 269 km/hod., oficiální maximum pak bylo přes 200 kilometrů. Problémy byly nejen na
silnicích, ale i na železnici a v lesích.
U nás nebylo líp. Na Olomoucku a Prostějovsku byla situace nejhorší. Tak u nás v Litovli
podle informací dosahoval v nárazech vichr až 90 km/hod. – došlo k pádu větve na čelní
sklo auta, poškození střechy na kostele sv. Marka, poškození radničního orloje (ručičky
stále ukazují za 2 minuty jednu hodinu – asi čas největší intenzity vichřice) a u kronikáře
došlo k devastaci skleníku. Město bylo přes 10 hodin bez proudu. Hasiči v kraji měli stovky
výjezdů, když poryvy větru lámaly stromy, které popadaly na auta i železnici. Na vedení
vysokého napětí došlo ke čtyřicítce poruch. Noční vichřice poškodila střechy a ploty
výběhů olomoucké zoo a „vypustila“ některá zvířata – stádo jelenů sika a daňků
evropských (naštěstí se sami vrátili zpět). Škody budou obrovské!
V tisku se objevilo upřesnění poškození věžních hodin – vichřice rozbila hnací převodovku.
Opravu má město objednánu u odborné firmy z Vyškova. Píše se i o škodách kolem půl
miliardy korun a o tom, že následky kalamity naštěstí nedosáhnou škod rozsahu orkánů
Kyrill (2,2 miliardy) a Herwart (1, 5 miliardy korun) v minulých letech.
Potvrzeno. Sněhu bylo málo a zima suchu nepomohla. Přestože na horách pořád leží až
dva metry bílé přikrývky, stejně to nestačilo. ČHMÚ ve zprávě Sucho v roce 2018, v níž
zhodnotil stav zimy za prosinec a letošní leden a únor potvrdil to, čeho se všichni obávali.
Je zřejmé, že zima nedokázala deficit z roku 2018 zaplnit a stav zásob podzemních vod je
zejména v nižších polohách před začátkem vegetační sezóny velmi nepříznivý. Podle
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aplikace ministerstva životního prostředí zvané HAMR jsou teď podzemní vody na 13 %
území zase na úrovni mimořádného sucha. Aby došlo k vyrovnání, musely by být dalších tři
až pět let alespoň průměrné srážky a letní teploty by neměly být extrémní.
Jako doposud hydrologové vzhlíželi k co nejbělejší zimě, teď doufají, že krajinu před
vysycháním zachrání jarní deště. Je asi nejvyšší čas, aby lidé začali s vodou lépe
hospodařit. Vláda tvrdí, že stát už nyní dělá dost pro to, aby dalším dopadům sucha
zabránil, a že za posledních pět let se boj se suchem stal resortní prioritou. Jestlipak vidí
takto situaci lidé z východních a severovýchodních Čech, kde chybí na 700 milimetrů
srážek a to je, jako by tam nepršelo celý rok!
Ze zimy do léta. A bez jara! Je tady astronomické jaro (20. 3. ve 22:58 přichází jarní
rovnodennost). To skutečné, během něhož se příroda pomalu probouzí s tím, jak se teploty
den ode dne zvyšují, nás ale opouští. Mírné české jaro se zřejmě stane obětí klimatické
změny. Příroda zareaguje, ale na konci března se znovu ochlazuje. Letos dokonce přišlo
první velké oteplení ještě o něco dříve, zhruba v polovině února. Předčasně probuzená
příroda se tak nyní musí vyrovnávat s nočními mrazy.
Jaro se stále zkracuje a jednou z příčin je výrazný úbytek ledu v polárních oblastech.
V souvislosti s ním se mění proudění nejen tam, ale změny zasahují i do mírných
zeměpisných šířek. A pravidla, podle kterých se nad naším územím střídají tlakové výše a
níže, se mění za pochodu. A to platí právě pro to letošní – kdy jaro v rozpuku vystřídalo
ochlazení.
Po krátké exkurzi do léta se počasí v posledním březnovém týdnu vrátilo k předjaří. Příliv
teplého vzduchu od jihu, který o víkendu vyhnal teploměr na úroveň teplotních rekordů,
ukončila studená fronta. Proměnlivé počasí je asi vhodný příměr pro aktuální změny teplot,
které z denních dvacítek klesají v noci pod nulu. To už není počasí jako na houpačce, ale
přímo na horské dráze.
Je tady apríl. Ani nízké noční teploty nepomáhají milovníkům lyžování v našich Jeseníkách.
Několik set skalních lyžařů si sice ještě užívalo jarního lyžování ve dvacetistupňových
„vedrech“, ale to byla už jen labutí píseň, a pro většinu areálů to byl poslední víkend
v sezóně. V provozu dále zůstává jen Ovčárna a Červenohorské sedlo.
To, o čem jsme psali v obecné rovině, je charakteristické i pro náš kraj. Optimistické
scénáře, že díky bohatým zásobám sněhu v Jeseníkách by léto nemuselo být tak
extrémně suché jako ty předešlé, se nenaplnily. Průběh zimní sezóny vzbuzoval naději, ale
nyní se ukazuje, že tyto zásoby sněhu na zažehnání sucha stačit nebudou. Už nyní, na
konci první dubnové dekády, se tání na průtocích v řekách nijak neprojevuje a vody
v korytech vlivem nedostatku srážek spíše ubývá. Také půda je vyprahlá a sníh ani počasí
zemědělce nespasí – podle předpovědi má být i nadále nadprůměrné teplo a minimum
přeháněk.
Jedinou vláhu nyní může dodávat přírodě tající sníh, kterého prý leží na severních svazích
Jeseníků na 50 milionů kubíků. Pozitivní je, že zatím odtává pomalu, ale při současném
počasí se větší množství vody ze sněhu odpaří. Vodní deficit v regionu narůstá už pět let, a
tato zima na tom mnoho nezmění. Vždyť v nížinách bylo sněhu jen minimálně a ani se zde
na delší dobu neudržel. Nejlépe je na tom největší tok kraje Morava, která je nyní na
zhruba 66 % dlouhodobého průtoku, ale ty ostatní jen na 30 až 40 %. Takže optimismus
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vodohospodářů povadl, vše se vrací do stavu známého již z minulých let. Poslední týdny
jsou na srážky velmi chudé a další vývoj se nikdo neodvažuje přesně předpovědět.
Po chladném druhém dubnovém víkendu, kdy ještě někde v noci mrzlo, a ve vyšších
polohách dokonce sněžilo, se postupně otepluje a čekají nás příjemné Velikonoce. Pět
nádherných svátečních dní muselo uspokojit každého. Obloha jako vymetená bez
mráčku, teploty nad dvacítkou a žádné přeháňky ani déšť. Takové vymalované svátky už
dlouho nepamatujeme! Na Pondělí velikonoční se ale odpoledne začalo počasí měnit.
Další dny teploty klesly, objevily se srážky (tak dlouho očekávané), ale bohužel, málo
vydatné.
Prosluněné Velikonoce, kdy teploty atakovaly až 22 °C, střídá déšť, přeháňky a místy i
bouřky. Přesto se v závěru třetího dubnového týdne šplhají teploty až k 28 stupňům, ale sílí
vítr a kvůli pokračujícímu suchu narůstá nebezpečí vzniku požárů.
První květnové dny příliš oslavám 1. máje nefandily, ani na pouť u sv. Filipa a Jakuba
nebylo právě vlídně. Navíc jsou v pohotovosti zemědělci, zahrádkáři či vinaři, protože hrozí
ranní mrazíky. V noci na 8. května zažilo Česko mrazivou noc a na 26 ze 150 stanic, které
fungují alespoň 30 let, naměřili meteorologové rekordně nízké teploty, až minus čtyři
stupně Celsia. To se vymyká dlouhodobému průměru na začátku května, který je kolem
šesti stupňů. My v Litovli jsme si oddechli, protože brambory a venkovní přísada byly
zachráněny – prodražilo se jen přitápění svíčkami či lampami ve sklenících.
Zbytek května je nezvykle chladný a zase může mrznout – teploty přes den se dostávají
stěží k 18 °C. Zkrátka proměnlivo se všemi atributy a hrozba ranních mrazíků. Sucho, které
tak trápilo Česko v nedávné době, alespoň na čas zahnaly deště z uplynulých dní. Ráz
počasí se nezměnil ani na začátku druhé dekády května, kdy převažovalo chladné
počasí s teplotami do deseti stupňů a deštěm. To ale byla skoro selanka proti tomu, co se
dělo kolem „zmrzlíků“. Dosavadní květen skutečně vypadal, jako by přišlo „globální
ochlazování“, přitom v jiných letech se v půli měsíce pomalu otevírají koupaliště. Co se to
stalo? Sever Evropy se ještě nestačil prohřát a k nám vpadla zásoba studeného vzduchu.
Tak studený den jako o Bonifáci (14. 5.) prý tu nebyl za posledních padesát let! Ledoví
muži zkrátka nezklamali a sníh leží jak na Pradědu, tak i na Šeráku. Máme, ale slíbeno, že
oteplovat se bude den po dni, teplota bude stoupat jako „po schodech“. Druhá
květnová neděle už byla málem na letních teplotách, kolem pětadvacítky. Jak se lidé
divili náhlé zimě, pak jsou teď paf, že hned po sněhu přišlo léto. Letos se ale zatím divíme
od samého počátku roku!
Po třetím květnovém slunečném víkendu přišla dešťová sprcha, když přes střední Evropu se
pomalu k severovýchodu přesouvala tlaková níže, která hrozila až 150 mm srážek. Pásmo
vydatnějšího deště se nevyhnulo oblastem kolem našich hranic a Česku zahrozily kvůli
dešti povodně. Vytrvalý déšť vyvolal nejprve výstrahu vysokého stupně povodňového
nebezpečí na severovýchodě. Skutečně způsobil rozvodnění menších toků a poté
vzestupy hladin i na Jesenicku, naštěstí pro nás na odvrácené straně hor. Zlatohorsko, pak
i Opavsko, následně obce kolem Bečvy prožívaly horor – zatopené sklepy, domy,
komunikace, nebezpečí přelití přehrad. Celkem na 30 místech Česka přesáhla hladina řek
kritický stupeň, hrozba povodně. Nakonec na tom nejhůře byly Jizerské hory a Beskydy –
ohrožené bylo Vsetínsko i Zlínsko, v našem kraji oblast Přerova, Hranic a Teplic nad Bečvou.
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Uprostřed čtvrtého květnového týdne (23. 5.) se situace začala uklidňovat, přestávalo
pršet a hladiny řek klesaly, velká voda ustoupila a poslední květnový víkend už byl bez
deště, dokonce slunečný. Opět jsme měli štěstí, Morava dělala potíže jen na dolním toku,
u nás klid. Očekává se jen proměnlivé počasí, obavy jsou tedy zažehnány!
Pozitivní na této kalamitě bylo, že se zlepšil stav půdního sucha, snížil se deficit půdní vláhy
a doplnily se zásoby podzemních vod. Ale spousta srážek bohužel odtekla do koryt řek,
protože pršelo především na horách, kde jsou prudké svahy a voda rychle odtekla dolů.
Navíc byla na horách po zimě ještě relativně vlhká půda, a proto se voda tolik
nevsakovala. Škody jsou obrovské, opět jdou do desítek milionů korun. Vydatný déšť ještě
pozlobil v závěru měsíce, kdy v Jeseníkách spadlo až 70 mm srážek na metr čtvereční, ale
hladina Moravy nedosáhla ani prvního stupně povodňové aktivity.
Následující týdny jsou ve znamení pozvolného stoupání teplot, ale nijak dramatického.
Jsou takové, jak bývají na přelomu května a června – přes den průměrně okolo dvaceti
stupňů, v noci klesají ke čtyřem, ojediněle až ke dvěma stupňům Celsia. Také více prší, ale
na začátku června deštivé počasí ustalo a přes den se teploty toulaly kolem dvacítky.
Meteorologické léto se přihlásilo skutečně razantně. Už o prvním červnovém víkendu
teploty dosahovaly tropických hodnot. Takže po neobvykle chladném květnu se počasí
umoudřilo a lidé začali zaplňovat koupaliště, sportoviště a letní kempy. I u nás v Litovli
atakoval teploměr třicítku (4. 6. – 29,5 °C). Předčasné tropy pokračovaly až do poloviny
týdne, vystoupaly až na 32 °C, ale objevily se přeháňky a bouřky, místy i přívalové deště, a
ty zvedaly opět hladiny potoků i řek. Teplo má být i v dalších týdnech, takže zhoupněme
se do léta na plné „pecky“ i přes očekávané mírné ochlazení. Bohužel, po suchých letech
jsou znovu zaplaveny lesní tůně a dá se čekat, že v polovině června z nich vylétnou komáři
(a vědci dokonce varují před nilskou horečkou).
Druhý červnový týden – horor! Teploty u nás jsou vyšší než v Africe i na pobřeží Španělska či
Portugalska. I u nás v Litovli to začalo překročením třicítky (31 °C dne 11. 6., a to již v 8.30
ráno) a do konce týdne jich bylo nespočet. Nejprve vedra více sužovala Čechy, ale od
13. 6. se přestěhovala i na Moravu. Vyjely nejen kropicí vozy, ale i sirény sanitek byly
koloritem dní. Vše vyvrcholilo o víkendu, kdy tropická vedra doplnily přeháňky, bouřky,
přívalové deště s kroupami. Bouřky zalily sklepy, zastavily vlaky, a to i v našem kraji na
Šumpersku a Prostějovsku. Jen 13. 6. vyjížděli hasiči v kraji k více než 120 událostem,
především k odstraňování stromů z komunikací i kolejí. Krupobití likvidovalo nejen úrodu,
ale silně poškozovalo střechy i automobily. Dusíme se vysokými teplotami –
hydrometeorologové doporučují dodržování pitného režimu, omezení tělesné zátěže
v poledních a odpoledních hodinách i nenechávat děti a zvířata na plném slunci. Silné
bouřky i v našem kraji doprovázejí nárazy větru až kolem 90 km/hod. a objevují se
přívalové srážky kolem 50 mm. Doporučení zabezpečit okna, dveře, skleníky i volně
položené předměty a přizpůsobit řízení vozidel aktuálnímu stavu počasí se ukázalo jako
velmi správné.
V dalších dnech žádné změny – krajem se přehnaly silné bouřky doprovázené přívalovými
dešti i kroupami a postihly hlavně Olomoucko a Prostějovsko. Z vyschlých říček se po
bouřkách stala hrozba. Zatopené sklepy, prodejny i sklady, popadané stromy, naplavená
hlína a kameny. Začíná sčítání škod, ale ukazuje se jako předčasné. Bouřky se vrátily, i když
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s menší intenzitou. Zasáhly i nás, naštěstí jsme nedostali nadílku krup a výpěstky na
zahrádkách jsou zatím zachráněny. Konec předposledního červnového týdne dovolil si na
pár dní od bouřek a přívalových dešťů odpočinout, ale v posledním týdnu mají přijít
tropické dny a ty se obvykle bez bouřek z tepla neobejdou!
Je tu první letní den (21. 6.), nejdelší den z celého roku, oslava slunovratu. Dny se teď
začnou krátit a noci prodlužovat. Teplotní rekordy jsou v ohrožení v posledním červnovém
týdnu, protože na Česko se žene horká vlna, s níž přicházejí extrémně vysoké teploty.
Masa horkého vzduchu se z Afriky nasunuje nad Evropu a přes Španělsko a Německo
proudí až k nám. Termínem „horká vlna“ se označuje období, kdy po pět dní teplota
přesáhne 30 °C, a přesně to máme nyní u nás. Přicházejí pekelná vedra a s nimi výstrahy
vysokého stupně nebezpečí zátěže pro lidský organismus. Hrozí nebezpečí přehřátí,
dehydratace, ale také nebezpečí vybočení kolejnic kolejové dopravy v důsledku
roztažení horkem. Teplotní maxima překonávají v minulosti naměřené rekordy a je jasné, že
letošní červen se stal nejslunečnějším červnem minimálně od roku 2006 a celková suma
slunečního svitu překročila 300 hodin. Nadprůměrné teploty musíme očekávat až do
poloviny července včetně občasných srážek většinou v podobě bouřek, které však
zdaleka nemusí zasáhnout celé území.
Vedro na vrcholu – pro Česko naprostý extrém, přinášející řadu komplikací. Některé školy
vyhlašují „vedřiny“, firmy vybízejí lidi k práci z domova. Klimatizace běží naplno i
v dopravních prostředcích, a které ji nemají, tam mají cestující smůlu. Komplikace pociťují
chovatelé hospodářských zvířat, ale i domácích mazlíčků. Kromě malých dětí jsou nyní
nejohroženější skupinou senioři a nemocní lidé kvůli dehydrataci, hrozí úžeh nebo úpal.
V Česku také padl červnový teplotní rekord 38,9 °C ve stínu v Doksanech u Litoměřic,
rekordy padaly ve všech krajských měřících stanicích, a na většině stanic dokonce i
rekord pro celý červen; vždyť šlo zatím nejteplejší den letošního roku!
O posledním víkendu sice došlo k mírnému ochlazení díky studené frontě, ani noci nebyly
jako několik dnů před tím, tropické. Na konci víkendu se ovšem již zase oteplilo a je tu opět
vlna extrémních veder. Ani náš kraj není výjimkou. Teploty pro 26. červen padly na deseti
z jedenácti dlouhodobě měřících stanic, nejtepleji bylo v Javorníku 34,3 °C. Extrémní vedro
sužuje země na jihu Evropy a například ve Francii platí čtvrtý, tedy nejvyšší stupeň výstrahy
pro vlnu veder. Není divu, když zde teplota dosáhla rekordních 45,89 °C. Horký vzduch
z Afriky zasáhl většinu Evropy, vysoké teploty jsou také ve Španělsku a Itálie vyhlásila
nejvyšší varování pro 16 měst, včetně Říma, Florencie a Turína.
Nový měsíc – červenec, začal opět tropicky, když na 74 % stanic padl teplotní rekord pro
30. červen a teploty nad třicítkou neustávaly. Do Česka vstoupila studená fronta, před níž
proudil tropický vzduch. Ta zahrozila silnými bouřkami, před jejichž vysokým stupněm
varovali meteorologové i v našem kraji. Měli pravdu – co jsme zažili, to hned tak
nezapomeneme. Odpoledne se přihnala bouře se silným větrem a početnými blesky
trvající přes dvě hodiny, protože se stále vracela. Padaly kroupy velikosti hrachu nebo
menší třešně (v Olomouci o velikosti 2–4 cm poničily automobily, rozbíjely střešní okna,
krytinu na domech i skleníky a zahradní nábytek). Dvě obce v naší blízkosti byly zaplaveny
(Vilémov a Bohuslavice), na stanici Luká naměřili 75 mm srážek. Hasiči v kraji měli na 250
výjezdů a škody jdou do milionů korun. My jsme z toho vyšli ještě dobře, škody nebyly
velké, úroda zachráněná, hůře dopadli zemědělci a farmáři. Pole, zahrady a sady se
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v několik kilometrů širokém pruhu úrodné hanácké země změnily k nepoznání. Největší
škody smršť krup zanechala v oblasti mezi Konicí a Senicí na Hané – naprostá většina
úrody je pryč, mluví se o ryzí katastrofě. Devadesát procent pšenice a sto procent ovoce
je zničeno, poškozená je i řepka a makovice jsou potlučené. Prý tam padaly kroupy
velikosti holubích vajec i větší, třeba jako slepičí vejce, poškodily tak i kukuřici, řepu a
v ovocných sadech úrodu třešní i jablek. „Tohle krupobití na Hané patří plošně k těm
největším, a co se týká následků v České republice k nejhorším v letošním roce,“ říká
ostravský meteorolog Roman Volný.
Škody v kraji jsou za více než 100 milionů korun. Po dopadu nebývale velkých krup hlásí
lidé pojistné události poškozených střech domů a karoserií či skel stovek automobilů. Jen
v samotné Olomouci jsou škody za 85 milionů korun, kdy kroupy ničily především střešní
krytiny a konstrukce střech, fasády či střešní okna a je nahlášeno více než 1 100
poškozených aut. Co do počtu škody představují 65 % nahlášených z celého území Česka.
Prodloužený sváteční víkend 5. – 7. 7. se ještě nesl ve znamení teplých dnů, tropická vedra
však nehrozila. Zato po víkendu přišlo citelné ochlazení, kdy se teploty drží kolem 20 °C a
noci jsou chladné – kolem +10 °C. Ovlivnilo to proudění chladnějšího vzduchu od
severozápadu a 10. 7. byla teplotní minima pro tento den překonána či vyrovnána na 20
ze 151 dlouhodobě měřících stanic. U nás se nyní ranní teploty pohybují kolem osmi až
devíti stupňů, a i během dopoledne je docela „kosa“. Z plavek jsme rychle přešli na
dlouhé kalhoty a mikiny.
Extrémním suchem je zasažena polovina republiky, když trápí celé Čechy a severovýchod
Moravy, a protože málo prší, situace se bude dále zhoršovat. Oteplování se prudce
zrychluje a posledních pět let teplota raketově roste a trápí nás pravá výheň. Tři
z posledních pěti měřených let od roku 2014 vykazovaly hodnotu začínající devítkou, o
dva stupně víc, což je v těchto průměrech hrozně moc. Horko se tak stává čím dál tím víc
i politickým tématem – absolutní prioritou je zajištění vody pro lidi a zadržení vody v krajině.
Podle předpovědi portálu Intersucho se během července sucho rozšíří na úplně celé
území, přičemž na čtyřech pětinách bude výjimečné až extrémní. Na mnoha místech je
zakázáno napouštění bazénů a zalévání zahrádek pitnou vodou, uvažuje se o normě 100
litrů vody na den pro jedince. Problémy ale nejsou jen u nás – ještě nižší podíl vlhkosti mají
ve východní Francii, zemích Beneluxu či u našich sousedů v Německu, kde nedostali tolik
květnových srážek jako u nás, které přetrvávající sucho alespoň trochu zmírnily.
Sucho v závěru července mírně ustoupilo, ale škody jsou veliké. Dále jím trpí polovina
republiky. Zemědělci hlásí velké ztráty a ani studený a vlhký květen úrodu příliš nezachránil.
Poškozené je obilí, řepka, mák, kukuřice, ovoce i zelenina. Obilí už mnohde ani nedozrává,
ale rovnou zasychá. Neroste pořádně ani tráva, vojtěška či jeteloviny, takže mnozí
nebudou mít dostatek krmiva už druhý rok po sobě. Stále nejpostiženějším zůstává
Moravskoslezský kraj, část okolí řeky Moravy a většina severozápadních Čech. Podle
předpovědi by se měl rozsah sucha v dalších dnech mírně rozšiřovat.
Na konci první dekády července sluneční kotouč se schovává za mraky, po tropických
dnech přichází ochlazení, ale po chladnějším druhém červencovém týdnu se zase těšíme
na oteplení. A to přišlo o třetím víkendu, kdy zase teploty atakovaly třicítku. Před 15 lety
platil den s 33 stupni za úmorné tropické vedro – dnes už nepřekvapí, protože teploty jsou
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stále rekordnější (ale i rána jsou nyní také rekordně chladná!). Posledních 5 let teplota
raketově roste a teploty v západní Evropě připomínají spíše Blízký východ někde
v Bagdádu. Trend růstu průměrných teplot se zvýšil po asi patnáctiletém období
stagnace. Nejteplejší v historii byl loňský rok s 9,6 °C – a pro srovnání – poslední rok pod
„magickou“ hodnotou 7,9 °C byl 2010 (7,2 stupně C).
Zajímavý úkaz na obloze byl k vidění 16. 7. Půl hodiny před půlnocí (23:31) nastala hlavní
fáze částečného zatmění Měsíce, který byl zhruba ze dvou třetin ponořen do zemského
stínu. To vše trvalo až do 2,18 hodin. Byly vidět i planety Jupiter a Saturn, obloha pozvolna
ztmavla natolik, že bylo možno spatřit náznaky Mléčné dráhy a do zemského stínu bylo
ponořeno 65,3 % měsíčního úplňku. Další částečné zatmění Měsíce viditelné z Česka
nastane 10. 1. 2020.
Jsme v závěru měsíce července a zase nám slibují horký týden, i že přelom do srpna bude
nejen teplý, ale i suchý. Varování meteorologů, že většinu republiky rozpálí tropická
výheň, nelze nebrat vážně. Lidé mají omezit pohyb na slunci, fyzickou zátěž a dodržovat
pitný režim. Platí dokonce druhý nejvyšší stupeň výstrahy před horkem – vysoký stupeň
nebezpečí. Kromě uvedených doporučení je ještě vzít na vědomí podprůměrné množství
stratosférického ozonu a minimalizovat pobyt na přímém slunci, používat sluneční brýle a
pokrývky hlavy, co nejvíce chránit pokožku lehkým oblečením a nezakrytá místa mazat
krémem s vysokým ochranným faktorem.
A to jsme na tom ještě pořád lépe než většina západní Evropy, kde jsou v Nizozemsku,
Belgii a následně i v Německu překonávány absolutní teplotní rekordy kolem čtyřicítky.
Úmorná vedra sužují hlavně centra měst, která jsou nesnesitelně rozpálená a i po západu
slunce připomínají rozpálený kotel. Může za to hustá zástavba, intenzivní doprava,
obrovské vyasfaltované plochy, početnější klimatizace a naopak nedostatek zeleně.
Rozpíná se tak nebezpečný fenomén, odborně zvaný tepelný ostrov, kdy jsou centra měst
výrazně teplejší než okolí, nezřídka až o deset stupňů.
Podle Světové meteorologické organizace (WMO) se v prvním pololetí roku 2019
nadprůměrná vedra vyskytla kromě Evropy také v Austrálii, Jižní Americe, Indii, Pákistánu a
v některých oblastech Blízkého východu. Opakující se vlny veder jsou dle vědců
jednoznačným symptomem oteplování planety. Platí to i přes častou zdráhavost
odborníků připisovat konkrétní meteorologické úkazy poruše klimatu. Poslední čtyři roky
byly podle OSN nejteplejšími od dob, kdy se provádí měření. Rok 2018 patřil na čtvrtou
příčku s průměrnou teplotou na povrchu Země o jeden stupeň vyšší, než v období před
průmyslovou revolucí a očekává se, že letošek nebude o nic lepší, spíše naopak.
Ještě v polovině července to vypadalo s kvalitou vody na koupání poměrně slušně,
situace se ale nezadržitelně začíná zhoršovat. S narůstajícím vedrem se vody rychleji kazí,
problém je, že v současné panující výhni lidé ztrácejí zábrany před zdravotními riziky –
sinice mohou spustit alergie, záněty spojivek či ekzémy. Při požití vody s jejich vysokou
koncentrací se mohou dostavit střevní a žaludeční potíže, malátnost nebo bolest hlavy a
dlouhodobé působení toxinů sinic způsobuje poruchy funkce jater. Na řadě přírodních
koupališť již platí zákaz koupání. Lépe na tom nejsou ani přehrady, ale v přehledu z 27. 7. o
kvalitě nádrží a koupališť, je vedle Orlíku, Plumlova, Slezské Harty vhodné pro koupání i
naše přírodní koupaliště Litovel.
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Láme se čas prázdnin a opět je tady nebezpečí silných bouřek doprovázených
přívalovým deštěm a případně i silným větrem a krupobitím. Meteorologové upozorňují na
možné rozvodnění malých toků nebo zatopení níže položených míst. A měli pravdu – nebe
plné mraků a občas i bouřek je i nad naším regionem, vítr dosahuje v nárazech rychlosti až
70 km/hod. a přívalové deště jsou o vydatnosti až 50 mm na m2. Platí výstraha vysokého
stupně nebezpečí, takže lidé si mají zajistit okna, venkovní věci či skleníky. Několikrát
zabouřilo i u nás, v televizi byl oznámen slabý signál, ale v Litovli jsme zatím za celé léto
vyšli málem bez ztráty květinky (když nepočítám jednou slabší krupobití).
Letošní červenec byl desátý nejteplejší od roku 1961 – průměrná teplota byla 18,8 °C.
Podle evropských vědců z programu Copernicus byl vůbec nejteplejším červencem
v historii měření, které sahá do roku 1880. Dosavadní rekordně nejteplejší měsíc, kterým byl
červenec 2016, ale překonal jen těsně – o 0,03 stupně Celsia. Odborníci už předem rekord
očekávali, a to zejména kvůli vlnám veder, které zasáhly část Evropy i USA.
Déšť nepomohl – řeky už nemají z čeho brát a vodáci na nich splují jen „voleje“. Lokální
srážky se na stavech vody projevily jen krátkodobě. Nedostatek vody trápí i moravské
řeky, a jejich průtoky skutečně nejsou nijak vysoké. Naši Moravu lze sjíždět až od soutoku
s Desnou. Koryta většiny řek jsou podle Českého hydrometeorologického ústavu ve
srovnání s dlouhodobým průměrem pro toto období (ten se počítá z let 1981 až 2010)
zaplněna na 10 až 45 %. Je jasné, že bez zimy, která krajinu zasype sněhem, se během léta
řeky budou měnit v potůčky. Průtoky řek slábnou, protože závisí především na tom, jak
vysoko je hladina podzemních vod. Déšť samozřejmě pomůže, jenže voda, která do
říčních koryt steče, jejich hladinu zvedne jen na omezenou dobu.
Jsme na konci prvního srpnového týdne a ohraná písnička je tu zase. Do Evropy dorazila
tlaková níže Xavier, která zasáhne i nás a doprovázet ji má silný vítr o rychlosti až 100
km/hod., vytrvalý déšť a kroupy. Zasažen byl i náš kraj a hasiči zasahovali u třech desítek
událostí hlavně na Prostějovsku, kde přívaly vody vytopily sklepy, rozvodnily potok v Týně
nad Bečvou, bahno se dostalo i na příjezdovou cestu do obce. I když je i v Litovli typické,
že každý večer zabouří, jsme bez tragických následků (zatím!?).
Noc z pondělí 12. na 13. srpen, kdy se přes Česko přehnaly silné bouřky, ČHMO
zaznamenal kolem 15 000 blesků – nejvíc za několik let. Podle meteorologů to prý byla na
blesky nejbohatší bouřka.
Třetí srpnový týden přináší konec léta – přeháňky a ochlazení. Téměř každý den se budíme
do neletního počasí s přeháňkami a teploty se drží jen kolem dvacítky. Počasí ovlivňují
studené fronty. Nebe čisté už určitě nebude, a dlouhodobá předpověď slibuje podobné
počasí až do konce měsíce. Tropických dnů i tropických nocí prý máme být také
uchráněni. Naopak, noční teploty nás donutily se obléci a někdy se toulaly i pod desíti
stupni. Dne 15. 8. Česko zažilo opravdu chladné ráno, teploty spadly na 11 až 7 °C (u nás
bylo 10), v údolích až na pět, na Šumavě jako obvykle až pod bod mrazu.
(Houstone) Máme problém! Haná je vystavena napospas hrabošům! Přemnožení hraboše
na polích nabylo na Hané apokalyptických rozměrů a škody jdou do milionů. Ačkoliv
zlikvidovanou úrodu obilí a dalších plodin na polích už zemědělci nezachrání, bojují teď
alespoň za tu příští, kterou si už od myší nechtějí nechat sežrat. Bez chemie to však
nepůjde, shodují se. Ale aplikovat toxický přípravek Stutox II plošně nemohou, je možné jej
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aplikovat pouze přímo do nor. Ve všech okresech kraje, kromě Jesenicka, byl kvůli
hrabošům vyhlášen kalamitní stav. Zemědělci hraboší invazi, které nyní čelí, nepamatují
roky. Hlodavci už napáchali ohromné škody a dál se množí geometrickou řadou. „Jsou
pole, kde vyžrali všechno a nebylo tam co sklízet. Někde se půda doslova hýbe pod
nohama, jak je provrtána hraboši. Nemůžeme připustit, aby zničili nově zaseté plodiny a
tím i příští úrodu. Chemii proti hrabošům potřebujeme, a to co nejrychleji,“ říká šéf
kokorského družstva Lichnovský. Biologická ochrana, podle něj, nic nezmůže.
Zemědělci se snaží pole po sklizni přeorávat do hloubky. Hluboká orba sice naruší
chodbičky hlodavců, ale při současném nedostatku vláhy vede ještě k většímu vysoušení
půdy. Vsázet se nedá ani na počasí. Pokud by přišel vydatný plošný déšť a výrazné
ochlazení, může to hraboše zdecimovat. Jenže to je spíš jejich zbožné přání. Pomohla by
taky pořádná zima, ale taková tu už rovněž řadu let nebyla.
Zemědělci slibují, že pokud by dostali povolení k plošné aplikaci jedů, postupovali by
obezřetně. Nikdo přece nechce trávit zvěř, navíc přípravek je nákladný, stejně tak jeho
aplikace a citelně zasahuje do ekonomiky. Ochránci přírody použití chemie kritizují,
protože plošná aplikace ohrožuje dravce, kteří hraboše loví, a třeba i zajíce a srnčí zvěř,
kteří mohou jed pozřít na poli. Podle nich si příroda poradí sama, vyhynuli by nakonec
zcela přirozeně na nemoci, které přenášejí a taková gradace hrabošů je jen jednou za
čtyři až pět let. Souhlasí i ekologové a tvrdí, že hromadná aplikace jedů je krok zpět a
přírodě jenom ublíží. Babo raď, jak z takové šlamastyky ven!
Černý scénář pro sucho – zalévání zahrad, napouštění bazénů či mytí aut vodou
z veřejného vodovodu zakázaly už mnohé obce. Někde omezili maximální odběr pitné
vody na 100 litů na osobu a den (obcím tato pravomoc zůstane). Spotřebu škrtí
domácnosti i ze svého vlastního rozhodnutí. Pokud ale Komise pro zvládání sucha (?)
vyhlásí stav nedostatku vody, bude rozhodnutí o omezeních a jejich trvání na ní.
Ministerstvo životního prostředí ale slibuje spíše větší dohled nad velkými průmyslovými
podniky než nad domácnostmi. Zjednodušeně řečeno, bude možné začít dříve omezovat
velké odběratele – pro běžného uživatele by to mohla být pozitivní změna, protože zdroje
podzemní vody se nebudou tak rychle zaklesávat (odborný termín hydrologů). Jistě by to
byla pro podniky jistá komplikace, ale jsou to třetí největší odběratelé povrchové vody a
jejich podíl na odběru tvoří 17,5 %. Co se týče podzemních vod, tvoří průmysl podíl 10 %.
Rezorty zemědělství a životního prostředí chtějí mít odběry vody pod větší kontrolou i
z toho důvodu, aby voda nemusela zdražovat.
Proti suchu může pomoci návrat ke staré krajině s mezí, loukou, tůní a remízkem. Kdepak
jsou? Od 50. let minulého století se v české krajině rozorávaly meze a cesty, vysoušely
mokřady, napřimovaly potoky. Socialistický ideál spočíval v nekonečných lánech, po
kterých se prohánějí kombajny a traktory. Podle historiků byly při slučování polí rozorány
kromě mezí také zhruba dvě třetiny tehdy existujících polních cest a stezek. Nezmizely
beze stopy, zůstaly zapsány v katastrech a jejich obnova by mohla být jedním
z nejjednodušších nástrojů obcí, jak udržet vodu v krajině. Tím by se rozdělila velká pole,
bylo by možno vytvořit zatravněné protierozní pásy, osadit je alejemi a mohly by být i
vhodné pro vedení cyklostezek nebo pěších turistických cest. Pestřejší krajina s původními
prvky i s mezerami a remízky se může stát i útočištěm predátorů, kteří by mohli pomoci
třeba i proti právě přemnoženým hrabošům. Obnova původních krajinných prvků bude
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ale mnohdy komplikovaná z důvodů vlastnictví půdy (vlastnicko-uživatelských vztahů) i
ekonomiky – zemědělci si za velké peníze pořídili obří stroje (které byly spíše určeny pro
americké prérie) a potřebují opravdu velké plochy.
Závěr srpna je ještě někde i ve znamení tropických třicítek, ale často prší a typická je
téměř každodenní večerní bouřka. Na fatální následky jsme my měli zatím štěstí, ale
kousek dál bylo všechno jinak. Během noci na 21. 8. prožili obyvatelé několika ulic Uničova
chvíle plné obav během silné bouřky, která se městem prohnala. Bouřka doprovázená
hustým deštěm a neobvykle silným větrem začala kolem jedné ráno. Živel nabral v
prostoru takovou sílu, že během pár minut zlomil či vyvrátil na čtyři desítky stromů, které
byly zdravé, bez hniloby (některé byly rozlomeny ve vidlicovém rozvětvení). Další škody
způsobily spadlé větve či stromy na zaparkovaných autech. Bouře zasáhla ještě Loštice a
Moravičany na Šumpersku a kvůli následkům vyjížděli hasiči během noci na třicetkrát.
Poslední srpnový víkend zahrozil opět lokálními silnými bouřkami, které může provázet
přívalový déšť, mohou se rozvodnit menší toky a zatopit níže položená místa, jako jsou
podjezdy či sklepy – tak varuje ČHMÚ. Přesto je konec měsíce teplý, průměrná teplota se
pohybuje kolem 28 °C. Tak to dětem o prázdninách vyšlo – postupné ochlazení začíná až
začátkem září.
Ještě zpátky k létu. To letošní, tedy období od června do konce srpna, s průměrnou
teplotou 19,5 °C, se stalo nejteplejším v historii měření od roku 1775, tedy za 244 let
v pražském Klementinu. Mělo průměrnou tříměsíční teplotu 22,9 °C a překonalo tak i rekord
z loňska, průměrných 22,7 °C. Na rekordní průměrné teplotě má asi největší podíl
mimořádný červen, teplotně nadnormální červenec a silně nadnormální srpen.
Nedočkalo se ani příliš srážek – spadlo jen 188 mm deště, což jsou přibližně tři čtvrtiny
dlouhodobého průměru. Asi bychom se měli připravit na suché a horké roky. Česko má
třetí nejnižší kapacitu vody v EU a hrozí, že ji bude muset dovážet, protože nebude
soběstačné z hlediska vodních zdrojů. Z Centra pro vodu, půdu a krajinu přichází
informace, že v dalších letech bude sucho jen intenzivnější.
Ovšem velmi teplo bylo letos v létě i jinde ve světě. Letošní červenec byl na Zemi vůbec
nejteplejším v historii měření, která sahá do roku 1880. Podle amerického Národního úřadu
pro oceány a ovzduší byl o 0,96 °C teplejší než průměr pro tento měsíc za 20. století.
Česko změnu klimatu přežije. Hladomor nám sice přímo nehrozí, ale každý Čech by se měl
zamyslet, jak žije, čím cestuje a jakou má spotřebu. Klimatické změny, které mají větší
dopad třeba na Afriku, se v Evropě mohou projevit v rostoucí migraci. Zpráva OSN o
klimatické změně říká, že nestačí jen omezit emise oxidu uhličitého v energetice a
dopravě, ale musí dojít i na zemědělství. Zbytečné emise pochází z nevhodného
dávkování hnojiv, zvláště teď v suchých letech, používáme velké stroje a
obhospodařujeme velké lány. Naše hospodaření je dotaženo ad absurdum – potřebovali
bychom pozemky o velikosti desítek hektarů, ne sto a více. V krajině je spousta věcí
špatně a čeká se na změnu, která musí přijít. Ale lidé ji musí dělat z vlastního přesvědčení.
Viníme zemědělce, což je velmi snadné, protože je jich málo a jsou nepopulární. Ale ono
musí jít o systémové změny společnosti, kterých dosáhneme jen tehdy, pokud se změní
celá společenská norma. Máme na to, nebo si jen individuálně léčíme špatné svědomí
kvůli podílu na změnách klimatu?
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Během měsíce září jsme již měli Mariánské léto s příjemným počasím a kolem poloviny
měsíce přišlo i to babí. Ale ne na dlouho – ve třetím týdnu po teplém začátku teploty
v jeho polovině spadly nejméně o 10 stupňů a rána byla velmi chladná, na mnoha
místech spojená s přízemními mrazíky. U nás to bylo před šestou kolem nuly, o hodinu
později kolem 5–6 °C a bylo jasné motto – kabáty a čepice ven! Naštěstí ani toto nemělo
dlouhého trvání, a konec měsíce byl opět slunečný a teplý, dokonce s nadprůměrnými
teplotami. Předposlední víkend byl skutečně nádherný – přes den babí léto, obloha
modrá jako šmolka, noci a rána ale zůstala chladná s přízemními mrazíky, protože do
Evropy pokračoval příliv studeného vzduchu ze severozápadu. S každým dalším dnem se
má i v našem kraji oteplovat díky proudění teplejšího vzduchu od jihozápadu po zadní
straně tlakové výše nad jihovýchodní Evropou.
Víkendové babí léto vydrželo až do konce září. Objevuje se déšť, teploty se toulají sice
kolem dvacítky, ale rána jsou již studená. Začátek října je ještě příjemný, mírně se
ochlazuje až ve druhém týdnu. Překvapit nás ale nesmí ani podzimní ranní mlhy a hlavně
přízemní mrazíky. Co nás ale překvapilo více a nepříjemně bylo, že celé Česko zasáhl silný
vítr. Znovu jsou tady popadané stromy, přerušené elektrické vedení, vítr komplikoval
dopravu i přistání na letišti Václava Havla.
Druhá polovina prvního říjnového týdne je v našem regionu ve znamení definitivního
konce babího léta a začátku pravého podzimního počasí. Přes den je polojasno či
oblačno, k večeru dorazí přeháňky nebo místy i občasný déšť, ve vrcholových partiích
Jeseníků se mění v první sněhové vločky. Noční teploty výrazně klesají na hodnoty mezi
třemi a sedmi stupni, přes den teploměry hlásí jen něco mezi jedenácti a patnácti stupni.
Vítr je nepříjemný, ale na konci týdne je už slabý o rychlosti 2–6 m/sec.
Druhý říjnový týden je chladný, ranní teploty jsou mírně pod nulou (u nás 8. 10. – 0,7 °C),
všechno je pokryto jinovatkou. Během dne se ale ukáže slunce, teploty jsou okolo
patnáctky a na konci týdne se vrací babí léto s teplotami přes dvacet stupňů. Přesouvá
se k nám totiž přes jižní Evropu k východu tlaková výše a po její západní straně proudí teplý
vzduch od jihozápadu. Ovšem v Krkonoších i Jeseníkách už napadl první sníh, který tam
přinesl studený vzduch od severu (na vrcholu Sněžky je to už 15 cm).
„Počasí na draka“ – uprostřed třetího týdne bylo hezké a teplé počasí, příhodné pro
tradiční podzimní kratochvíle v podobě pouštění draků, protože oblačnost přinesla slabé
přeháňky a také nárazový vítr, který hlavně na horách dosahoval rychlosti až 20 metrů za
sekundu. Všechno změnil víkend, který byl jako z pohádky a rekordy se přepisovaly na
třetině meteorologických stanic. A ten pokračoval další týden nádherným babím létem,
ba, co povídám – počasí je jako v létě! Teploty jsou vysoce nadprůměrné, ale je tu i
inverze, pro tuto část roku typická. Dvacet nad nulou je jen tam, kde se brzy rozpustí ranní
mlhy a nízká oblačnost. Titulek novin je příznačný: „Léto v říjnu“! Neobvyklá vlna tepla
zasáhla Česko 21. 10., a přibližně na třech čtvrtinách dlouhodobě měřících stanic padly
teplotní rekordy (v 6 případech byl dokonce překonán rekord starší než 100 let). I v našem
regionu padaly rekordy – na stanici v Přerově bylo 22 °C. Jen tak dál!
Pohádka babího léta končí náhle. Na přelomu října a listopadu udeřily silné mrazy
v nočních hodinách (v Litovli bylo dva poslední říjnové dny kolem -5 °C), ale po rozplynutí
ranních mlh vyšlo slunce a bylo příjemně. Takže po několika dnech, které začínaly pro
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řadu Čechů nechtěnou ranní rozcvičkou při škrábání zamrzlých oken auta, se všechno
lepší. Po typické podzimní inverzi s častými mlhami, nízkou oblačností a vyššími teplotami
tam, kde svítilo slunce, přichází o prvním listopadovém víkendu vítaná změna. S větrem
přibývá mraků, je více oblačno a zataženo, ale hlavně – otepluje se! Podobné změny asi
k podzimu patří a stávající počasí je typické pro toto období. Vše zatím nasvědčuje tomu,
že podzimní počasí se ještě nějakou dobu udrží a příjezd svatého Martina 11. listopadu tak
bude místo sněhových vloček provázet jen otevírání prvních lahví letošního vína a tradiční
martinská husa se čtyřmi knedlíky a dvojím zelím.
Skutečně to tak bylo – sníh nikde, zato zima i během dne. Ve druhém listopadovém týdnu
se konalo poslední letošní mírné oteplení, kdy teploty během dne vystoupaly na šest až
jedenáct stupňů – ty noční se pohybovaly kolem tří. Potom už mají teploty dál klesat.
V Krkonoších už napadlo kolem 5 centimetrů sněhu.
V Česku byl 11. 11. viditelný přesun Merkuru před slunečním diskem, který lze sledovat jen
několikrát za století. Naposledy to bylo v květnu 2016, další reprízu bude mít v listopadu
2032. Ten letošní trval přes 5 hodin a vzniká tehdy, když se seřadí Země, Merkur a Slunce do
jedné přímky.
Blížíme se ke konci jedenáctého měsíce, a je tu „apríl v listopadu“ – počasí, v němž
rozkvétají stromy a střídají se mrazy a sněžení. Může za to proměnlivost posledních dvou
týdnů pohybujících se střídavě mezi podzimem a jarem, které ale zřejmě končí. Začíná se
ochlazovat, je tu déšť, který se v polohách nad 700 metrů nad mořem mění ve sněžení.
Noci jsou studené kolem minus pěti, a přes den vystupují hodnoty také nejvýše k pěti, ale
plus. Na počátku prosince začíná sněžit na horách, u nás je to spíše jen déšť se sněhem.
Díky nočním mrazům už i v Jeseníkách vlekaři zasněžují sjezdovky. My v nížinách si na sníh
asi ještě dlouho počkáme!?
K Vánocům sice patří sníh, jenže ty letošní se zřejmě budou muset obejít bez něj. Má se
sice ochladit, ale bílá nadílka se bude týkat spíš jen horských oblastí. Sice nejchladnějším
by měl být čtvrtý prosincový týden a v období vánočních svátků mají klesat teploty
k minus čtyřem, přes den bude jen těsně nad nulou, ale srážky mají být jen průměrné.
Spíše než záplavu sněhu na 24. prosince však meteorologové očekávají vánoční oblevu.
Je to typický jev, pravidelná odchylka od průměrného počasí, tedy něco jako babí léto,
Medardova kápě nebo květnové mrazíky. Největší šance na déšť či sníh bude ke konci
roku (úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 %, u srážek
kolem 65 %).
Poslední předvánoční předpověď vše jenom potvrzuje – o Vánocích bude přes den nad
nulou. V týdnu vánočních svátků se mají maximální teploty pohybovat kolem tří stupňů
Celsia a minimální noční kolem minus dvou, podobné počasí má vydržet až do Silvestra.
V následujících čtyřech týdnech se pak očekávají teploty většinou nad horní hranicí
běžných hodnot pro danou roční dobu, v prvních dvou i nad touto hranicí. Podle ČHMÚ
v období od 9. do 22. prosince dosáhnou maximální denní teploty v průměru 4 °C,
průměrné noční pak kolem nuly. Bílé Vánoce sbohem!
Vše potvrzeno! Týden před Štědrým dnem meteorologové zodpovídají obvyklou otázku o
sněhu na svátky slovem – ne! Ani letošní rok nemá být výjimkou, což znamená, že bílo
opravdu nebude. Tedy kromě lyžařských středisek, která postupně zahajují sezónu, byť
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v omezeném rozsahu. I když by se noční teploty měly pohybovat pod nulou, přes den má
být kolem plus tří, a tak místo sněhových peřin nás čeká maximálně rychle odtávající
břečka. Vánoce tak zřejmě nebudou útočit na žádný z dosavadních rekordů.
Tak, bez iluzí – na bílé Vánoce marně čeká již druhá generace, ve velkých městech už 30
let nebyl pořádný sníh! Obligátní odpověď na otázku před každými vánočními svátky,
kterou pravidelně pokládáme meteorologům, jestli budou jako na obrázcích Josefa Lady,
se dlouhodobě dovídáme, že budou na blátě. Je z toho už letitý adventní rituál, jistě, může
přijít stoletá kalamita, nepředpověditelná výjimka, ale pravda o bílých Vánocích je prostá:
například v pražském Klementinu, snad nejznámější meteorologické stanici u nás, se na
Štědrý den v pravém slova smyslu takové nekonaly nikdy od roku 1989.
Známý český meteorolog Petr Dvořák říká, že „bílé Vánoce jsou mýtem, který se vzal bůhví
odkud“. Příčin, proč lidé vidí kolem Vánoc louky spíše zelené, než bílé je několik: „vánoční
obleva“, jejíž příčinou je proudění vzduchu od Atlantiku, který je touto dobou pořád ještě
pořádně ohřátý; klimatické změny (bílé zimy v nížinách ustupovaly už v 50. a 60. letech!) a
tak zvané tepelné ostrovy ve městech, které jsou tvořeny průmyslovými aglomeracemi.
Také letošní zima se jeví jako nadprůměrně teplá všude, podobně jako ta v roce 2006, kdy
nebyl sníh mnohde ani na horách.
Po Štědrém dni se ochlazuje, ve vyšších polohách na severu a severovýchodě republiky
sněží, tvoří se nebezpečné sněhové jazyky, na horách i závěje. Pozor si mají dát především
řidiči, některé silnice jsou nesjízdné. Naopak provozovatelé lyžařských středisek si od
ochlazení slibují, že budou moci naplno zasněžovat sjezdovky. U nás dole – nic! Pár vloček
spadlo na Silvestra, ale alespoň poprašek nám slibují po Novém roce. Konec roku silně
připomíná loňskou zimu – málo sněhu, teplo a pak sucho.
Je čas hodnotit: letošní rok byl teplotně nadprůměrný a srážkově spíše průměrný. Už od
začátku roku vládla kvůli nedostatku vody nervozita, a to nejen mezi zemědělci. Předchozí
rok 2018 patřil k nejsušším obdobím, kterými si Česko prošlo. Odborníci vzkazovali, že
záchranu může přinést přívětivé zimní období – jenže to nepřišlo, protože bylo málo sněhu.
Takže sucho se projevilo již během jara a bylo jím zasaženo téměř celé území republiky.
V květnu se ochladilo, přišel déšť, ale příliš nepomohl. Voda chyběla i v průběhu léta a
dokonce byla připravena novela vodního zákona počítající se zavedením tzv. suchých
plánů. Česko letos zasáhlo historicky nejteplejší léto od roku 1961 s průměrnou teplotou
19,5 °C, především díky mimořádně teplému červnu. Odpovídaly tomu i počty tropických
dní, kterých bylo za tři letní měsíce 31! Teplotní rekordy nepadaly jen v létě, mimořádně
teplé počasí bylo i v prosinci, a tak na konci roku se suchem bojujeme na 45 % území
republiky. Tolik neradostný účet za počasí roku 2019.
Nicméně mohu konstatovat, že i v tomto roce se našemu městu opět vyhýbaly kalamity
sněhové i dešťové, v počasí nenastaly žádné katastrofy a v poměrném klidu jsme jej tedy
tady přežili!
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05. DEMOGRAFIE
Nejprve pohled obecný – v 1. čtvrtletí roku 2019 se počet obyvatel ČR zvýšil na 10 653
milionu lidí a k přírůstku opět nejvíce přispělo přistěhovalectví z ciziny (podle oznámení
Českého statistického úřadu). Přistěhovalo se více než 16 700 lidí, což je nejvyšší čtvrtletní
údaj za posledních 10 let. Počet narozených dětí se meziročně snížil, a to více než o
tisícovku, na 26 400. Oproti loňsku ubylo i úmrtí, ovšem počet zemřelých dosáhl téměř
30 000 osob, což i nadále převyšovalo počet narozených.
Co v našem kraji? V šesti porodnicích se za 1. pololetí narodilo 3 185 dětí, meziročně o 175
méně. Také naše spádová porodnice ve Šternberku zaznamenala o 55 porodů méně a
tak zde přišlo na svět 490 novorozenců.
A CO V NAŠEM MĚSTĚ?
K 31. 12. 2019 bylo u nás za uplynulý rok: narozených 95, zemřelých 96, přistěhovaných 153,
přistěhovaných v rámci Litovle 177 a odstěhovaných 225. V Litovli a místních částech
k tomuto dni žije 9 669 lidí, oproti roku 2018 je nás o 76 méně. Žen je více – 4 922, mužů pak
4 747 a průměrný věk je 43 let.
V Březovém žije 29 dětí a 161 dospělých – celkem 190; Chudobíně 34 + 187 – celkem 221;
Litovli 1 048 + 6 026 – 7 074; Myslechovicích 81 + 303–384; Nasobůrkách 67 + 398–465; Nové
Vsi 37 + 182–219; Rozvadovicích 58 + 186–244; Savíně 13 + 116–129; Třech Dvorech 37 +
226–263; Unčovicích 55 + 335–390 a Vísce 11 + 79–90. Tedy celkem je to 1470 dětí a 8 199
dospělých ´celkem uvedených 9 669.
„Nejmladší“ místní částí jsou Rozvadovice, kde se průměrný věk pohybuje kolem 36 let,
„nejstarší“ je Víska, tam je průměrný věk skoro 48 let. Nejstarší občanka měla 98 let. Dětí se
během roku narodilo 95 a rodiče jim dali nejčastěji jména Antonín, Matyáš a David u
chlapců, z dívčích jmen to byla Ema, Eliška a Adéla. Oddáno bylo 75 párů, rozvodů bylo
26. Svá bydliště změnilo v rámci města 555 obyvatel. I cizincům se u nás líbí, 105 jich má u
nás nahlášen trvalý pobyt.
Údaje poskytl Odbor sociálně správní a byly převzaty z LN č. 2/2020, str. 4.

Na tomto místě kapitoly Demografie byly až do roku 2017 uveřejňovány údaje o
jubilantech, kteří se v uvedeném roce dožili od 90 do 100 let a 85, 80 a 75 let. Podle
evropského nařízení GDPR o ochraně osobních údajů by každý z jubilantů musel pro
uveřejnění svého jména a věku dát souhlas, což by matrika MěÚ obtížně zvládla. Proto po
dohodě s pracovnicemi matriky od této praxe upouštíme s odvoláním na zákon č.
132/2006 Sb. O kronikách obcí, který uvádí, že v kronikách města a obcí mají být uváděny
osobní údaje jen přiměřeně. Proto tak činíme.
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06. JUBILEA OSOBNOSTÍ
200 let
SONNENLEITNER Johann Sarkander
akademický malíř, vzal si dceru městského rychtáře Andrease Rősche a r. 1777 se stal
majitelem domu č. 790 v ulici 1. máje (roh Havlíčkovy). Roku 1779 namaloval oponu a
kulisy pro ochotnické divadlo, které se hrávalo ve druhém patře radnice. Na oponě byla
alegorie: V chrámě pospolitosti a krásných umění slaví jednota radostnou slavnost, kde se
připletla do režie i nesvornost, byla však bohem hromu bleskem vypuzena jako rušitel míru
(podle Donata Ulricha). Jeho syn František Sonnenleitner navštěvoval malířskou akademii
ve Vídni, byl dobrý miniaturista a portrétista. V důsledku bohémského života zemřel mlád již
roku 1819.
160 let
NEDOLUHA František
Narodil se r. 1859 ve Fryštáku, do Litovle přišel r. 1850 z Kroměříže, kde byl účetním záložny.
V Litovli z funkce vedoucího úřadovny postoupil až na vrchního ředitele Rolnické záložny.
Bydlel ve vile na konci Kollárovy ulice (č. 202) před mostem na Pavlínku. Od počátku se
zapojil do veřejného života jako jednatel, náčelník a starosta Sokola, činovník místního
odboru Ústřední matice školské, předseda odboru Národní jednoty. Patřil k vedoucím
osobnostem boje za českou Litovel, byl redaktorem nově založených Litovelských novin,
předsedou revolučního Národního výboru v r. 1918. Jako pohotový řečník se uplatnil při
většině slavnostních příležitostí. Zemřel v Litovli 10. 2. 1933, pohřben žehem v Olomouci.
TRÉVAL Emil, vl. jm. MUDr. Václav WALTER
Spisovatel Emil Tréval, vlastním jménem MUDr. Václav Walter, se narodil 13. 12. 1859 v
Prešově. Gymnázium vystudoval v Kroměříži a Olomouci, lékařskou fakultu UK v Praze, kde
1883 promoval. V letech 1890–1893 pracoval jako okresní lékař v Litovli. Bydlil nejprve na
Záložně, později v domě pana Spurného na náměstí (knihkupectví) a konečně v domě
Schönhöffrově (oděvy). Je autorem dvou her, publikoval v Květech, Zvonu, Lumíru a Zlaté
Praze. Byl dopisovatelem Litovelských novin, kde uveřejnil řadu besídek. I později dojížděl
do Litovle a udržoval přátelství zvláště s ředitelem Záložny Fr. Nedoluhou. Zemřel v Praze 10.
2.1929 ve věku 70 let.
150 let
JÜNGLING František JUDr.
Advokát František Jüngling, majitel domu ve Vlašímově ul. č. 773, se narodil 20. února 1869
v Netolicích v Čechách. Byl koncipientem u olomouckého advokáta a bývalého ministra
dr. Žáčka. Když zemřel v červnu 1899 litovelský advokát dr. Fr. Panovský, převzal jeho
kancelář na rohu náměstí a Boskovicovy ulice. Od počátku se uplatňoval v litovelském
životě, hlavně jako obětavý a nadšený divadelní ochotník. Jako stoupenec Kramářových
myšlenek byl zakladatelem a předsedou litovelské organizace národně demokratické
strany. R. 1907 založil divadelní odbor Sokola a byl po řadu let jeho předsedou. Když 23. 8.
1914 vznikla česká odbočka Červeného kříže v Litovli, stal se jejím předsedou. Po 25 let stál
v popředí národního a politického života v našem městě, v národních a dobročinných
spolcích, v letech 1910–1923 byl radním. Vážná choroba ho r. 1924 přinutila vzdát se
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veřejné činnosti, zemřel 24. 8. 1925 ve věku 56 let. Advokátní praxi po něm převzal dr.
Kousalík.
SMÉKAL Stanislav
Narodil se 17. 7. 1869 v Hradečné jako syn půlláníka Valeriána Smékala, matka Mariana
Janšíková. Ve 4 letech po úraze oslepl na jedno oko. Do učení nastoupil u litovelského
kupce Ferdinanda Hübla, pak jako příručí v Olomouci, r. 1892 se vrátil do Litovle a pronajal
si Hüblův obchod. R. 1898 koupil od Gustava Harbicha právovárečný dům na náměstí. R.
1900 nechal opravit fasádu a r. 1910 rozšířil obchod o galanterii a pražírnu kávy. Postupně
vybudoval největší obchodní dům v Litovli.
Stanislav Smékal zůstal svobodný, stále se věnoval i veřejnému životu, už od památných
voleb r. 1899 byl členem obecního výboru, r. 1897 vstoupil do Sokola a zasloužil se o stavbu
sokolovny. Byl mecenášem mnoha kulturních aktivit, stačí jmenovat Matici školskou,
Obchodní grémium, Spolek k podpoře studujících aj. Řadu let byl po dr. Smyčkovi
předsedou Muzejní rady, spoluzakladatelem Krajinské muzejní společnosti, pracoval na
zpřístupnění mladečských jeskyní. R. 1935 obchod předal svým spolupracovníkům Rendovi
a Kročákovi a odešel na odpočinek do Olomouce, kde zemřel 20. 6. 1939.
140 let
ČELECHOVSKÝ František Ing.
Civilní geometr František Čelechovský se narodil r. 1879, velké zásluhy měl o sokolskou
jednotu jako předseda stavebního odboru pro postavení sokolovny, která je jeho velkým
dílem. Nebyla to však jeho jediná veřejná činnost. Po léta byl členem místní školní rady, od
r. 1934 jejím předsedou, pak zastával tuto funkci v újezdní školní radě. Láska ke zpěvu jej
přivedla do pěveckých sborů Sokola, církve československé i spolku Smetana, v Krajinské
muzejní společnosti se zasloužil o první zaměření mladečských jeskyní. Zemřel v Litovli ve
věku 50 let 17. 4. 1939.
FRIŠTENSKÝ Gustav
Slavný zápasník Gustav Frištenský se narodil 18. 5. 1879 v Kamhajku u Kolína (dnes část
obce Křečhoř). Rodiče Alois a Kateřina měli šest dětí: Anna, Gustav, Karel, Josef, František
a Pavlína. Když vyšel obecnou školu, vyučil se řezníkem. Jako tovaryš pracoval v Brně, kde
chodil také cvičit do Sokola.
V brněnském atletickém spolku Hellas získal základy v řeckořímském zápase. Záhy začal
vítězit na turnajích, první zápas jako amatér uskutečnil v r. 1899 a hned napoprvé zvítězil.
Roku 1900 se stal mistrem Čech v hodu diskem, v r. 1901 mistrem Moravy v řeckořímském
zápase, o rok později mistrem Rakouska-Uherska, v r. 1903 vybojoval zlatou medaili na
amatérském mistrovství Evropy v Rotterdamu, když v turnaji porazil mistra Německa i mistra
Dánska. Za pět let amatérské kariéry vybojoval na 2 000 zápasů a ani jednou neprohrál.
Dále již následovala činnost na profesionální dráze.
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R. 1906 vystupoval v Litovli v programu Kellnerova cirkusu, jako vítězi zápasů mu poslala
kytici s vyšitou stuhou Miroslava Ellederová, dcera sládka z pivovaru, kterou si vzal r. 1908
za manželku. Manželka jej pak provázela při cestách a zápasech v Moskvě, Petrohradě,
Kyjevě, Rize, později v Paříži, Marseille, Alžíru, na Kanárských ostrovech. V r. 1911
absolvoval turné po Jižní Americe, v r. 1913 po USA, kde si svými výkony získal přízeň
amerického publika. Tam měla úspěch i jeho žena. S krajanskými organizacemi v New
Yorku a Chicagu pořádala dobročinné akce a na všech zpívala moravské národní písně.
V r. 1919 reprezentoval naši vlast na Sportovních hrách spojeneckých armád v Paříži. Na
trůn profesionálního mistra Evropy nastoupil ve svých padesáti letech – v r. 1929. Jako
profesionál slavil na 10 000 vítězství. Zápasil 40 let, vítězil ještě po své padesátce. Kolem
roku 1925 pronajal (spolu s bratrem Františkem) větší statek v Lužici u Šternberka, který ale
musel po zabrání Sudet opustit.
Jeho atletická postava lákala i filmové tvůrce. Proslavil se zejména v titulní roli ve filmu
Pražský kat. Přátelil se také s Petrem Bezručem a Aloisem Jiráskem. Bydlel v ulici, dnes po
něm nazvané. V období okupace byl pro finanční podporu poskytnutou rodinám
postiženým nacistickou perzekucí vězněn. Ke kuriozitám válečné doby patří soud se
zápasníkem Motykou. Frištenský jej r. 1923 porazil a zesměšnil, dřívější „vlastenec“ se za
války dal k Němcům, r. 1943 podal na Frištenského žalobu a žádal bolestné 230 000 K za
tehdejší zápas. Soud směšnou žalobu odmítl, když Frištenský prokázal, že zápas neměl
národnostní motiv – oba zápasníci se chlubili češstvím! Jenže Motykova žena žalobu
obnovila, když byl v únoru 1944 Frištenský zatčen gestapem. Byl souzen za spolupráci s
ilegálním národním výborem v Olomouci, na podporu postižených rodin věnoval přes 100
000 K. Jenže, prostředník Cingroš byl zrádce.
Ze čtyř obžalovaných byli tři ve Vratislavi odsouzeni k smrti, Frištenský pro nedostatek
důkazů vrácen do Olomouce, odkud měl jít do Mauthausenu. Zachránil jej úplatek
manželky, ta pak po nervovém vypětí zemřela v březnu 1947 ve věku pouze 58 let. I po
válce ještě exhibičně zápasil, titul zasloužilého mistra sportu obdržel v r. 1956. Mecenáš
litovelského sportu Gustav Frištenský zemřel v Litovli 4. 4. 1957. Pamětní bronzová deska na
vilce v Litovli v ulici Frištenského, kde mistr žil od roku 1909 až do své smrtí, byla nákladem
rodiny Frištenských zasazena v r. 1997.
MARTINŮ Alois
Narodil se r. 1879 jako syn stolaře ve Všemině u Zlína, absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, kde byl žákem Suchardy, Preislera aj. Pracoval pak samostatně jako
sochař a řezbář, v letech 1921–1934 jako profesor gymnázia v Litovli. Po odchodu do
důchodu žil ve Štarnově, kde zemřel 7. ledna 1943 ve věku 63 let.
SLAVÍČEK Oskar
Narodil se r. 1879 v Litovli, ale od r. 1939 žil trvale ve Znojmě. Kromě učitelského povolání
maloval motivy ze Znojemska, figurální kompozice, portréty. Vystavoval se Sdružením
výtvarných umělců jihozápadní Moravy. Zemřel 1. 2. 1951 ve Znojmě.
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130 let
KAVAN Josef
Majitel textilního obchodu na náměstí Josef Kavan se narodil 11. května 1889 v Dolní
Dušnici. Byl zatčen pro podporu uvězněných, poslech cizích stanic a šíření letáků 20.
června 1944, vězněn v Olomouci, v káznici v Garstenu a ve vězení v Riedu. Přežil šťastně
všechny hrůzy i strastiplný návrat do vlasti. Do Litovle se vrátil těžce nemocen 22. května
1945 a již 24. května zemřel.
120 let
DOHNAL Josef
Narodil se 1. 8. 1899 v Hynkově, od r. 1912 studoval na gymnáziu v Litovli, od r. 1917 byl na
frontě v Itálii a maturoval proto až r. 1920. Roku 1921 absolvoval odborný kurz na
učitelském ústavu v Olomouci, poté působil jako venkovský učitel v Postřelmově, Štítech,
od r. 1923 v Brodku u Konice, založil zde ochotnické divadlo. Od r. 1934 učitel v Bludově,
Štěpánově, od března 1939 v Olomouci, r. 1959 odešel do důchodu. Bydlel v OlomouciHejčíně. Mimo učitelského povolání byl dobrým malířem, ilustrátorem, ochotnickým
hercem. Jeho sbírky kolorovaných obrazů květin jsou uloženy v olomouckém muzeu.
Zemřel 10. 9. 1991 v Olomouci.
KONEČNÝ František
František Konečný se narodil 19. září 1899 v Litovli, byl mlynářem na Špitálském mlýně.
Oženil se s Marií Knaiblovou (otec Jakub Knaibl ze Seničky), vnučkou poslance Svozila.
Měli syna Františka a dceru Alenku. Při jejím porodu matka zemřela (dle kroniky 17. 11. 1926
ve 27 letech po delší nemoci), Konečný se podruhé oženil s Marií Bernatovou, dcerou
hostinského. Konečný byl činný v městské správě, po r. 1924 také jako jednatel Loveckého
klubu. Jako náměstek starostův a veřejný pracovník byl r. 1941 gestapem dvakrát zatčen,
vězněn v Olomouci, v Brně a od ledna 1942 v Osvětimi, kde zemřel flegmonou a úplavicí
22. 5. 1942.
KUČERA František
Narodil se 4. 11. 1899, studoval na litovelské reálce, ale v 17 letech musel studia přerušit a
narukovat na italskou frontu. Tam onemocněl malárií a do Litovle se vrátil až dlouho po
ukončení války. V té době byl považován za nezvěstného, a proto bylo jeho jméno
zapsáno na pamětní desku obětí 1. světové války. V Litovli se vyučil fotografem a v
prosinci 1920 převzal fotoateliér pana Relicha v domě pana Rumla (Palackého 883),
otevřel zde „ateliér umělecké fotografie“. V jeho ateliéru se scházely známé osobnosti
kulturního života Litovle i dalekého okolí, působil také jako aktivní hudebník v hudebním
spolku Smetana. Oženil se s Marií, rozenou Rakovou, která studovala v Brně operní zpěv. V
krizových třicátých letech, aby uživil rodinu, provozoval i osobní autodopravu. Podílel se
na založení spolku KPDU (Kruh přátel dramatického umění), režíroval i hrál v desítkách
divadelních představení, činohrách i operetách. Kučera se věnoval i litovelskému sportu,
několik let byl předsedou sportovního klubu a funkcionářem Hemeleho Hanácké
fotbalové župy. Na konci II. světové války se stal členem revolučního Národního výboru a
po osvobození členem rady za lidovou stranu. Podílel se i na obnovení junácké
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organizace v Litovli, jejímž se stal patronem. Zemřel náhle na srdeční infarkt uprostřed
litovelského náměstí 26. 3. 1946.
PANOVSKÝ František JUDr.
Litovelský advokát, zpočátku koncipient u advokáta Preisenhammera. Nejprve byl vůdčí
osobností české strany a předseda Měšťanské besedy v Litovli. Iniciátor založení Rolnické
záložny, cukrovaru, matiční české školy. Pozdější národní radikalismus mu však nebyl po
chuti a v obavě, že by národnostní spory škodily jeho advokátní kanceláři, začal se od
nich distancovat. Ve vypjatém ovzduší doby to bylo chápáno jako zrada národních zájmů
a došlo až k otevřené roztržce. Panovský se musel vystěhovat z českého střediska Záložny,
kde měl advokátní kancelář a r. 1898 otevřel kancelář v domě paní Schnorové na rohu
náměstí a Boskovicovy ulice. Jeho manželce ale patřil r. 1895 dům U Černého orla
(Poděbradova ul., bývalá fotografie A. Sinelové). Zemřel r. 1899, pohřeb měl 31. 7. 1899,
podle Smyčky zanechal velký majetek – 700.000 zlatých. Praxi po něm převzal JUDr.
František Jüngling.
110 let
KRHOVJAK Karel
Karel Krhovjak se narodil 11. 12. 1909 v Krhové, okres Vsetín, do Litovle přišel r. 1933 jako
zubař, bydlel v Boskovicově ul. č. 185. Po zrušení soukromých praxí byl dentistou na zubním
oddělení OÚNZ Litovel. Postaral se o zřízení zubního ambulatória ve školách. Zastával řadu
funkcí v kultuře a letopisecké komisi.
KRSEK Jan
Narozen r. 1909, měl v Kysucké ulici č. 344 stolařskou živnost, kterou založil již jeho otec Jan
Krsek r. 1898. Byl stoupenec lidové strany, měl 20–25 zaměstnanců, zhotovoval hlavně
zahradní nábytek pro obchodní dům Bílá Labuť v Praze. Počátkem r. 1959 byl výnosem
ONV v Litovli jeho majetek konfiskován a předán KPP Dřevozávody v Přerově. Před
předáním si Krsek odnesl malou stolařskou hoblici a drobné nářadí přes ulici k panu
Hubáčkovi, okresnímu cestmistrovi. Byl zpozorován a udán, zatčen 11. 2. 1959, odsouzen
Okresním soudem v Litovli ke 4 letům za zatajování zásob. Celý trest odpykal v
Leopoldově, doma zůstala žena se čtyřmi dětmi bez jakékoli podpory. Režimem byl
pronásledován a šikanován i pan Josef Hubáček.
RUSINSKÝ Milan PhDr.
Moravský prozaik M. Rusínský se narodil 10. 2. 1909 v Litovli, studoval na zdejším gymnáziu,
ale již r. 1920 se odstěhoval s rodiči do Ostravy a přestoupil na reálku v Ostravě, ukončil ji r.
1926, ale na gymnázium do Litovle se vrátil ještě v r. 1927, aby složil doplňovací maturitní
zkoušku z latiny. Poté studoval bohemistiku a germanistiku na FFUK Praha, v letech 1931–
1932 působil jako pomocná vědecká síla v Münsteru. Celý svůj život pak spojil s
Ostravskem, kde se natrvalo usadil. V letech 1933–54 se uplatnil v ostravském rozhlase jako
hlasatel a posléze jako vedoucí literárního programu. Do literatury vstoupil na počátku
třicátých let knížkou Návrat a jiné prózy, ve své tvorbě navázal na Vojtěcha Martínka,
největší oblibě se těšil román Bludička slávy. Věnoval se i regionální vlastivědě, psal studie
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o dílu Petra Bezruče. I když se jeho dílo váže zejména k severní Moravě, na Litovel a Hanou
nezapomněl a často sem zajížděl. Zemřel v Ostravě 8. 11. 1987.
SPURNÝ Ignát
Nadlesní I. Spurný se narodil 28. 5. 1831 v Bílsku, do školy chodil v Litovli, kde jej vychovával
strýc Sapara. Po gymnáziu v Olomouci odešel na hornicko-lesnickou akademii v B.
Štiavnici v Uhrách. Po praxi na lesních správách v mnoha oblastech rakouské říše se stal
královským lesním v Tepličce (Uhry). Po svatbě v r. 1865 s Marií Dostálovou, dcerou majitele
domu v Litovli (dnes knihkupectví), odešel do Štýrska a pak do Dolního Rakouska – Weieru.
Roku 1873 odešel na odpočinek do Litovle, ale již r. 1877 odchází do Olomouce, kde koupil
dům. Ani zde nezůstává trvale, od r. 1883 žije v Praze, pak v Rychnově n. K. a Přerově, až r.
1890 se vrací opět do Litovle. V Litovli se ihned zapojil do národního boje, stává se členem
známé „Šestky“, pracuje v Měšťanské besedě, Matici školské, ve správě rolnických závodů.
Za své zásluhy byl jmenován čestným občanem města, zemřel raněn mrtvicí 28. 3. 1909.
Jeho rukopisné paměti předal syn Ladislav do muzea (nyní nezvěstné).
100 let
DOUŠA Otokar
Otokar Douša se narodil r. 1855 v českém Kolíně. Po příchodu do Litovle se uplatnil jako
podnikavý stavitel, k prvním významným pracím patřila první sokolovna a objekt lihovaru.
Douša byl také veřejně činný vlastenec. Spolu s Nedoluhou stál v čele národního výboru,
jedné ze složek, bojujících za vítězství české strany v obecních volbách. Roku 1899 se také
stal členem I. sboru českého zastupitelstva. Již tehdy byl předsedou tělovýchovné jednoty
Sokol, z jeho iniciativy byl také zakoupen krásný dřevěný pavilónek u rybníka. Když se pak
Litovel stala sídlem severomoravské sokolské župy, byl Douša zvolen do jejího čela. Dalším
jeho zájmem byly mladečské jeskyně a spolu se Smékalem a profesorem Fürstem se
zasloužil o jejich zpřístupnění. Jeho manželka Jitka stála v čele Spolku paní a dívek
českých.
Doušova firma se podílela na přípravě stavby gymnázia, v březnu 1911 vyhrál konkurz na
přestavbu Záložny a 5. ledna 1913 byla slavnostně otevřena v dodnes známé secesní
podobě. Roku 1912 si Douša zřídil pilu a výrobu nábytku na Olomouckém předměstí
naproti lihovaru, v sousedství Motkova závodu. Krátce po válce zemřel, 14. dubna 1919 se
za velké účasti obecenstva konal jeho pohřeb.
Dřevařská a stolařská firma s parní pilou pak začala mít potíže a 11. 4. 1922 provedla s
věřiteli vyrovnání cca 3 mil. Kč dluhů na 50 %. Závod převzalo nové konsorcium, ale
vzápětí ještě r. 1923 Doušova firma postavila další z významných litovelských staveb,
nádhernou rodinnou vilu notáře Jana Slaměníka (Kolářova vila v Kollárově ul.).
SVOBODA Bruno Arnošt
Narodil se 17. 6. 1919 ve Štěpánově-Krnově jako páté dítě Josefa a Anny Svobodových.
Po vyučení zahradníkem u p. Čundrly v Pňovicích dokončil přerušená gymnaziální studia
na gymnáziu v Litovli, kde maturoval r. 1941. Stal se knězem premonstrátského řádu v Nové
Říši. Za války vězněn v Brně, Kounicovy koleje, nakonec propuštěn a do Krnova se vrací
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jako stařec. Své dojmy z vězení napsal pro brněnský tisk pod zn. BAS. V r. 1946 studoval
církevní hudbu v Římě a bohosloví v Belgii. Knězem vysvěcen v 31 letech, obdržel titul
„řeholní kanovník“. Zůstal v Belgii, skládal duchovní písně a skladby, které se hrají po celém
světě. Byl vynikajícím varhaníkem a básníkem. Zemřel 3. 8. 1983 v Grimbergen (Belgie).
URBÁŠEK Otto
Narodil se 13. 1. 1919 v rodině litovelského holiče a veřejného pracovníka Vincence
Urbáška. Pod rodinným vlivem se od malička věnoval divadlu, nejprve v souboru DTJ v
hostinci U Zeleného stromu, ale pak zejména v souboru KPDU založeném v r. 1929. Bohatý
kulturní a společenský život v Litovli přerušila druhá světová válka. R. 1942 byl povolán na
práci do německého Suhlu, kde zůstal až do osvobození americkou armádou. Po návratu
do Litovle se opět vrátil k ochotnické činnosti. Hrál, režíroval, organizoval zájezdy
profesionálních scén (na snímku O. Urbášek, dr. K. Obšil, L. Šik). Jako zaměstnanec ONV v
Litovli musel v rámci akce „70.000 úředníků do výroby‘‘ odejít do senické Karosy. R. 1954 se
vrátil a stal se ředitelem nově založeného Okresního domu osvěty. S touto organizací byl
pak na mnoho let spojen, i když se v r. 1960 Dům osvěty změnil na Spojený závodní klub
ROH Tesla. Tuto práci zastavila až normalizace v r. 1970, kdy byl z veřejného života vyřazen.
V březnu 1971 odsouzen k podmíněnému trestu a nemohl vykonávat své povolání, až do
důchodu zůstal skladníkem v Tesle. Zemřel 19. 8. 1995.
VLČEK Antonín
Narozen 14. 7. 1919 v Litovli, bydlel v Sušilově ul. č. 138. V Litovli složil r. 1938 maturitní
zkoušky, potom studoval na filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obor historie a
geografie. Po uzavření vysokých škol pracoval u firmy Letov v Olomouci. Po r. 1945
nastoupil do služeb berní správy Litovel, již v r. 1947 vstoupil do KSČ, zastával různé
odborářské i stranické funkce. V dubnu 1950 na výzvu KSČ nastoupil do funkce újezdního
tajemníka. V listopadu 1951 přešel do funkce právního, později zemědělského odboru
ONV Litovel. Po zrušení okresu r. 1960 přešel na ONV v Olomouci. Od r. 1960 byl poslancem
MěNV, členem rady MěNV, předsedou komise výstavby, konečně místopředsedou a od
12. 12. 1971 předsedou MěNV v Litovli. R. 1976 jej vystřídal Zdeněk Janků, Vlček zůstal
místopředsedou MěNV a tuto funkci vykonával až do své smrti 3. 10. 1978. Počátkem roku
1978 byl po tři měsíce správcem městského muzea.
90 let
BIEBERLE Josef doc. PhDr. CSc.
Narodil se 19. 1. 1929 v Lošticích, absolvoval gymnázium v Litovli r. 1948, poté FFUP obor
čeština a dějepis. V r. 1959 přešel na katedru historie UP, r. 1963 se stal kandidátem historie
věd, r. 1965 docentem, 1963–64 proděkanem pro vědu a výzkum, 1964–65 děkanem FFUP.
Od padesátých let se věnoval výzkumu historie středomoravského regionu, je autorem
publikací a statí z moderních dějin regionu. V r. 1970 musel z UP odejít z politických
důvodů, pracoval v knihovně muzea, muzejním archivu, galerii, publikoval pod cizími
jmény. R. 1989 rehabilitován.
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FILIP Ferdinand
Ferdinand Filip, učitel na utrakvistické škole v Jevíčku, byl r. 1896 po Janu Pecháčkovi
jmenován druhým ředitelem české školy v Litovli a zůstal jím více než čtvrt století. Od 1. 5.
1924 odešel na odpočinek a jeho nástupcem se stal A. Balcárek. Filip zemřel ochrnutím
srdce 24. 3. 1929 ve věku 69 let. Byl to statný muž, ale poslední dobou trpěl chorobou
hlasivek, údělem mnoha učitelů.
HEROLD František
Starší kaplan u sv. Marka v Litovli se narodil 3. 10. 1861 v Uherském Brodě. Do Litovle přišel
10. 10. 1888 a hned se účastnil veřejného života. R. 1889 byl zvolen do prvního českého
zastupitelstva za II. sbor. Byl členem Měšťanské besedy a Místního výboru Ústřední matice
školské, v letech 1901–1903 prvním katechetou na české reálce. Z Litovle odešel do
Jakubovic a pak na faru v Červené Vodě na severní Moravě. Odtud se vrátil na
odpočinek do svého rodiště, kde zemřel 21. 1. 1929.
HLŮZA Bronislav, univ. prof. RNDr., CSc.
Narodil se 8. 3. 1929 v Lošticích, v r. 1948 maturoval na gymnáziu v Litovli. Od r. 1957
působil na Katedře přírodopisu a pěstitelství Pedagogické fakulty UP, od r. 1990 vedoucí
katedry. Vedoucí sekce biologie VSMO, vynikající mykolog, několik desítek let vede
mykologickou poradnu v Olomouci. Publikuje v odborném a regionálním tisku. V r. 1997
jmenován univ. profesorem. Známá je i jeho láska k umění, především k hudbě, kterou
aktivně pěstoval jako člen smyčcového orchestru ve Šternberku.
KŘUPKA Václav prof.
Narodil se 25. 9. 1929 v Olbramicích, okr. Olomouc, r. 1949 absolvoval gymnázium v Litovli,
poté FFUP v Olomouci a působil jako prof. němčiny, češtiny a dějepisu na SZTŠ v Mohelnici,
od r. 1990 v důchodu. Využívá svých sbírek grafiky a kontaktů s umělci ke studiu a literární
práci a k pořádání grafických výstav. Předseda KPVU v Mohelnici. K výstavám v místě
vytváří katalogy, monografie o vystavujících umělcích. Publikuje v našem i zahraničním
tisku. R. 1978 vyšla v Dánsku jeho monografie o českém exlibris a belgickým časopisem
byla označena za „knihu roku“. Jeho syn Václav Křupka ml. otevřel v devadesátých
letech v Mohelnici tiskárnu, od r. 2007 do konce r. 2015 zde tiskl Litovelské noviny.
ŘEZÁČ František
František Řezáč zemřel 11. 2. 1929, měl obchod smíšeným zbožím na Záložně a pak v
domě Městské spořitelny, byl aktivním účastníkem národnostních bojů, zakládajícím
členem mysliveckého sdružení, až do smrti působil v obchodním grémiu.
STANĚK Jan
Pekař Jan Staněk se narodil 23. 9. 1864 v Nasobůrkách, kde byl jeho otec Karel Staněk
krejčím. Oženil se 16. 9. 1889 s Annou Zaoralovou z hanácké dědiny Vrbátek na
Prostějovsku. Na přelomu století se aktivně zapojil do českého obrozeneckého hnutí ve
městě a působil ve vedení mnoha institucí, živnostenského společenstva, městského
zastupitelstva aj. Byl náhradníkem za II. sbor v památném prvním českém zastupitelstvu r.
1899 a jeho členem až do války. Zpočátku měl obchod moukou v domě dr. Jandy na
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náměstí č. 750 a souběžně v letech 1895–1907 také ve Vítězné č. 16, 9. 11. 1906 koupil dům
č. 886 v Palackého ulici a tady 1. června 1907 otevřel moderně zařízené pekařství‘‘,
obchod s moukou na náměstí však provozoval i potom do roku 1912. Jan Staněk zemřel 3.
7. 1929.
STAROŠTÍK Josef
Josef Staroštík se narodil v Unčovicích 21. 5. 1862, věnoval se rozvoji hospodářství
Litovelska, zřizování potravinářských podniků (pivovary, sladovny apod.). Odborný
spisovatel, národní pracovník, pomáhal budovat české školství. Působil v Rolnické jednotě,
za stranu lidovou pokrokovou byl r. 1897 zvolen říšským poslancem, přestoupil pak do nové
založené strany agrární, za ni byl 1906–1913 poslancem moravského sněmu. Jako politický
vůdce byl v čele národnostního boje. Zemřel 23. 12. 1929.
80 let
HAMPL Leopold
Narodil se 26. 12. 1883 ve Střelicích, již jako mladík na sebe upozornil a těsně před
počátkem války si jej rodná obec zvolila starostou. Věnoval se zvelebení obce po
hospodářské i kulturní stránce. Postaral se o melioraci katastru, kanalizaci, úpravu návsi,
pomník padlým. Schopného starostu si zvolil do svého čela celý okres. Stejně iniciativní
práci odvedl v čele okresního starostenského sboru. Měl velký podíl na zavádění
družstevnictví, modernizaci zemědělství, možno jmenovat mlékárnu v Července, záložnu
v Troubelicích, družstevní mlýn a pekárnu v Sukolomi aj. Jako výborný řečník vítal v Litovli
prezidenta Masaryka i biskupa Dositeje. Zemřel na počátku okupace republiky 27. 10. 1939
ve věku 55 let. Pohřben byl v rodinné hrobce v Renotech, vedle svého přítele Kuneše
Sonntaga st.
KOLLMANN František
Narodil se 1. 9. 1871 ve Vilémově. V r. 1907 koupil se svou manželkou v Litovli dům č. 792 na
náměstí s lékárnou „U Dobrého pastýře‘‘. Proslul jako vynálezce četných medikamentů, z
nichž nejznámější se stala mast na uchování a růst vlasů a později velmi vyhledávaný a
oblíbený prostředek na mírnění bolestí, zvaný SALVIOL. V krátké době se stal velmi
zámožným člověkem, známým i v cizině. Vydal rovněž sérii prvních pohledů rodné obce.
Zemřel 2. 8. 1939 v Litovli.
MALEČKOVÁ Zdenka
Zdenka Malečková se nar. r. 1882, po 18 let byla odbornou učitelkou v Příboře a od 1. září
1928 nastoupila v Litovli jako ředitelka dívčí měšťanské školy. Věnovala se činnosti v
sokolské jednotě, zejména v divadelním odboru. Po jedno období byla i členkou
městského zastupitelstva za národní demokracii. Zemřela 25. 5. 1939 po delší nemoci ve
věku 57 let.
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ROHLEDER Tomáš
Tomáš Rohleder se narodil 21. 12. 1868 v Nové Vsi u Litovle. Vyučil se v Pinkavově obchodě
se smíšeným zbožím v Litovli, v r. 1893 se osamostatnil a otevřel si vlastní obchod v domě
Maulerově (pak Šrotově), r. 1900 převzal obchod Hüblův a konečně r. 1908 koupil od
pekaře Macháčka dům č. 5 ve Wilsonově ulici (nyní 1. máje), který vybudoval na velký
obchodní dům. Od počátku se uplatňoval ve veřejném životě. Byl členem revolučního
Národního výboru, po mnoho let členem městského zastupitelstva, okresního školního
výboru, Muzejní rady, místopředsedou rady starších CČS a přispěl velkým dílem k
vybudování organizace živnostníků a obchodníků. Zemřel 19. října 1939.
RUML Bohuslav
Fotograf Bohuslav Ruml si r. 1896 zřídil fotografický ateliér v domě Františky Schnorové na
náměstí, před ním zde byli fotografové Šebesta a Mohelský. Od české správy získal pak
Ruml r. 1900 pronájem hostince na Střelnici, kam přenesl (do zahrady) i fotoateliér. Ten ale
pak zřídil ve vlastním domě Palackého 883 (pozdější Kučerův ateliér). Ruml byl velmi aktivní
v národních spolcích, zvláště v Sokole, Neklanu, Spolku majitelů domů a Národní jednotě.
V r. 1927 byl zvolen členem městského zastupitelstva za stranu národně socialistickou, když
se se stranou rozešel, zůstal jako samostatný kandidát a byl zvolen I. náměstkem starosty.
Tyto funkce zastával až do dubna 1936, kdy vážně onemocněl těžkou nervovou
chorobou. Zemřel 1. 4. 1939 ve věku 69 let.
VOLEK Raimund
Raimund Volek se narodil 1. září 1867 v Lošticích a do Litovle přišel v r. 1887. Byl nejprve
zaměstnán v advokátní kanceláři dr. Panovského, pak byl v letech 1891–92 účetním v
Rolnické záložně. R. 1892 na 6 let odešel do Lipníka, ale do Litovle se vrátil jako účetní a
konečně administrativní ředitel pivovaru. Zúčastnil se památných bojů za českou Litovel, v
letech 1903 až 1906 byl členem obecního výboru, v dobách převratových členem
Národního výboru. Vždy byl činný ve všech národních a osvětových spolcích, zvláště v
Sokole, 1900–1910 náčelníkem, 1911–1918 místostarostou, 1918–1933 starostou. R. 1933
odešel na odpočinek do Olomouce, kde zemřel 20. 2. 1939.
75 let
CHRUDIMSKÝ Čeněk Ing.
Ing. Čeněk Chrudimský, stavitel, se narodil 17. 6. 1866 (otec Josef Chrudimský, rolník
Koštěnice – Čechy), v mladých letech odešel z Pardubic do Olomouce a 23. 2. 1897 se
v Litovli oženil se Zdenkou Schnorovou, majitelkou domu č. 187 na náměstí. Zapojil se do
veřejného života, r. 1906 byl členem městského zastupitelstva. Podílel se na mnoha
stavebních aktivitách města jako projektant i stavitel (Sochův útulek, renovace Langova
domu na náměstí, Vaňkovy mlékárny v ul. 1 máje aj.). Zemřel 6. dubna 1944 ve věku 77 let.
KOLÁŘ Josef
Narodil se 12. dubna 1895 v Olomouci, kde také vystudoval nižší gymnázium a střední
hospodářskou školu. V r. 1916 jako záložní důstojník na ruské frontě přeběhl a vstoupil do
legií. R. 1920 se vrátil z Vladivostoku jako poručík 2. pluku Jiřího z Poděbrad a zůstal
aktivním důstojníkem. Sloužil v Litoměřicích, v Místku a u 19. brigády v Lučenci, kde v r. 1939
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ukončil vojenskou dráhu jako podplukovník a velitel II. praporu. Po likvidaci čs. armády byl
přidělen k okr. úřadu v Litovli a r. 1940 odešel do výslužby. Vstoupil do ilegální odbojové
složky v Olomouci s okr. hejtmanem Dr. Josefem Drábkem, s četnickým majorem
Benderou a politickým komisařem Uhrem. Vedl vojenskou složku v litovelském okruhu. Dne
16. února 1944 byl zatčen, vězněn v Olomouci, Brně a Vratislavi, kde byl 18. srpna 1944
odsouzen k smrti sekyrou. Popraven byl 2. listopadu 1944. In memoriam byl vyznamenán
válečným křížem a povýšen na podplukovníka pěchoty.
KOLPAKOVÁ Ladislava
Narodila se 18. listopadu 1944, před druhým provdáním v r. 1995 Doleželová. Roku 1983
nastoupila do funkce vedoucí muzea v Litovli. Psala příspěvky o historii města do Kulturního
zpravodaje města Litovle, v letech 1990–92 byla členkou redakce Litovelských novin.
Zpočátku se aktivně zapojila do činnosti Občanského fóra, v muzeu se scházeli jeho
aktivisté, od r. 1990 byla jednatelkou čs. sociální demokracie. V letech 1994–1998 byla
členkou zastupitelstva města Litovle za ČSSD. V lednu 1999 odešla do důchodu a po smrti
druhého manžela se stáhla z veřejných aktivit. V závěru života působila v Letopisecké
komisi Městského úřadu Litovel. Od r. 2010 až do své smrti 19. prosince 2014 byla členkou
Muzejní společnosti Litovelska. Účastnila se řady akcí, především poznávacích zájezdů.
LAMR Josef
Narodil se 24. 10. 1944 v Litovli, vyučil se u otce kamnářem. Úřední povolení k samostatné
výrobě keramiky a jejímu prodeji získal až v r. 1985. Této činnosti se ovšem věnoval jen ve
volném čase, byl zaměstnancem Českých drah. Zhotovuje předměty denní potřeby
(hrnky, misky, talíře, džbánky, svícny) i drobnou dekorativní keramiku. Tradiční keramické
prvky zpracovává osobitým výrazem. Pan Lamr se věnuje také stavbě nových a
rekonstrukci historických kachlových kamen, replikám středověkých kachlí s autentickými
vzory, kterých má bohatou sbírku. Na zakázku staví kachlová kamna s dodržením všech
původních tradičních postupů, vyrábí obkladové kachle, při opravách kamen vytváří pro
zákazníka podle dodaných originálních kachlů jejich přesné kopie, staví a opravuje krby a
doplňuje jejich původní chybějící části, např. restauroval historická kachlová kamna v
mohelnickém muzeu a v Brusově hospodě v Mohelnici. Pokračuje v doplňování otcem
založeného malého muzea litovelské hrnčírny a keramiky. Zemřel 21. 3. 2016.
LINHART Jan
Jan Linhart se narodil 22. dubna 1895 v Leštině, maturoval v Zábřeze, 1914 nabyl učitelské
dospělosti v Příboře, 1916 způsobilosti pro obecné školy v Praze a 1931 pro měšťanské školy
v Brně. Působil na obecných školách v Cotkytli a Rudě, na měšťankách v Rudě, Horní
Olešné a od 23. listopadu 1938 na újezdní chlapecké měšťance v Litovli, kde 1. září 1939
převzal její správu. Byl činný ve veřejném životě, vzdělavatel Severomoravské sokolské
župy. Zatčen byl 10. února 1944 pro přípravu Národního výboru, pro napomáhání k útěku
za hranice, šíření letáků a podpůrnou akci. Podle červené vyhlášky, která byla po městě
vylepena, Vymětal a Linhart „pod vlivem rozhlasové štvanice, pocházející z emigrantských
kruhů, zúčastnili se vedle jiné říši nepřátelské činnosti při tvoření tzv. Národního výboru“.
Podle verze básníka Volkmana ukrýval na měšťance zbraně a po zatčení prozradil
gestapu spolupracovníky za slib propuštění. Ten ovšem nebyl splněn. Vězněn v Olomouci,
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Brně a Vratislavi, kde byl lidovým soudem 26. září 1944 odsouzen a 21. prosince popraven.
V Šumperku a v Rudě na Moravě pojmenovány po něm ulice.

MACHALOVÁ Vlasta
Narodila se 2. 5. 1944 jako vnučka litovelského stavitele Aloise Zdražila. Vystudovala
stavební školu a této profesi se věnovala jako technička v několika podnicích. Dlouholetá
cvičitelka Sokola se podílela na obnově této organizace po r. 1989, od r. 1997 je náčelnicí
Sokola Litovel. Roku 2014 dostala cenu města Litovel jako osobnost roku.
RICHTER Josef
Josef Richter, rodák ze Tří Dvorů (*4. 8. 1873?), přišel do Litovle jako soudní adjunkt z
Plumlova r. 1907. Od r. 1919 byl v Litovli přednostou soudu a od r. 1922 vrchním soudním
radou, členem mnoha humánních a kulturních spolků, zejména podporoval místní skauty.
Byl předsedou spolku Smetana, Radioklubu, členem Muzejní rady a Krajské musejní
společnosti. Po léta vyučoval na pokračovací a hospodářské škole. Největší zásluhy si získal
při zpřístupnění archivních pramenů, zpracoval kroniky 25 obcí na Litovelsku. R. 1938 se
rozloučil s úřadem a odešel do trvalé výslužby. Josef Richter se v důchodu věnoval studiu
litovelské historie a zejména soudního archivu. Zemřel v Litovli 11. května 1944 v 70. letech.
VYMĚTAL Josef
Narodil se 9. 4. 1888 ve Skrbeni, r. 1907 získal v Kroměříži učitelské vzdělání, r. 1909 dosáhl
způsobilosti pro školy obecné a 1924 pro lidové školy zemědělské. Od r. 1907 vyučoval v
Březsku, pak r. 1913 v Řimicích, pak narukoval, v Haliči padl do zajetí a stal se legionářem.
Po návratu do vlasti se stal v Litovli předsedou litovelské organizace. Od r. 1921 byl řídícím
učitelem v Bílé Lhotě a od r. 1928 chlapecké školy obecné v Litovli. Od 1. září 1940 byl na
německý zákrok přidělen na obecnou školu v Chudobíně a od 1. května 1941 jako
legionář penzionován. Byl předsedou Čsl. obce učitelské a činný v četných spolcích. Byl
předsedou odbočky ČOL, duší legionářského kina v Litovli, za stranu soc. dem. okresním
důvěrníkem a členem okr. zastupitelstva i výboru. Přednášel a publikoval články z oboru
pedagogiky, vlastivědy a turistiky. Stal se členem ilegálních organizací „Obrana národa‘‘
a ,,V boj‘‘, ukrýval zbraně, přepravoval za hranice, šířil ilegální letáky, byl činný v podpůrné
akci a v přípravě Národních výborů. Poprvé byl zatčen 15. srpna 1939 a vězněn v
Olomouci do 28. října 1939, podruhé zatčen 10. února 1944, vězněn v Olomouci, Brně a
Vratislavi, kde byl lidovým soudem pro přípravu k velezradě a nadržování nepřátelům říše
odsouzen dne 26. září 1944 k trestu smrti. Popraven 21. prosince 1944.
70 let
VANĚK Karel
Narodil se 4. 6. 1885, vystudoval 4 třídy gymnázia ve Šternberku a po smrti otce se zde
vyučil drogistou. Z toho pak pramenily pestré zájmy, jako fotografování, provozování kina
či prodej prvních gramofonů. Měl také v Litovli první motocykl značky Puch na petrolej, s
proutěným přívěsným vozíkem. Kulturní pracovník, divadelní ochotník a organizátor
divadla, člen Litovelského pěveckého kvarteta od 1909. V r. 1912 spolu s malířem Karlem
Eckartem zahájil v budově Střelnice provoz kina, vlastně „Stálého elektrického divadla“ a
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v r. 1922 předali oba podnikatelé kino i koncesi Čs. obci legionářské. V květnu 1929, kdy se
ustavil Kruh přátel dramatického umění, byl místopředsedou. V r. 1923 otevřel první
litovelskou mlékárnu v ul. 1. máje a zavedl výrobu olomouckých tvarůžků, v r. 1951 byla
zrušena. Zemřel 14. 8. 1949.
60 let
FIŠROVÁ Lenka Mgr.
Narodila se 11. 4. 1959 v Prostějově, vystudovala gymnázium Jana Opletala v Litovli a
nastoupila do Okresní knihovny v Olomouci jako knihovnice. Při zaměstnání vystudovala
střední knihovnickou školu a vzdělání si doplnila na Slezské univerzitě v Opavě a
Masarykově univerzitě v Brně studiem knihovnictví a vědeckých informací. Po úrazu paní
Matulové při autohavárii nastoupila r. 1987 do Městské knihovny v Litovli, od r. 1988
pracuje jako vedoucí. Za jejího působení se knihovna r. 1998 přestěhovala z náměstí
Přemysla Otakara do rekonstruovaného cechovního domu soukeníků na náměstí
Svobody. Je autorkou brožury vydané k 100. výročí založení litovelské knihovny a přispívá
do odborného tisku.
50 let
HOLCZER Bedřich
Bedřich Holczer se do Litovle přestěhoval r. 1938 z obsazeného pohraničí a otevřel ve
dvoře domu v Palackého ulici 850 tiskárnu. Za války byl zapojen v protinacistickém odboji,
byl zatčen v dubnu 1941 spolu se známým sokolským a kulturním pracovníkem Janem
Slámou, puškařem J. Dostálem a dalšími, protože na podzim r. 1939 založili ilegální
organizaci, která se snažila získávat a soustřeďovat zbraně. Bedřich Holczer byl po válce
funkcionářem Svazu protifašistických bojovníků, v r. 1948 členem Místního akčního výboru.
Když byla v padesátých letech tiskárna zrušena, stal se konzervátorem stavebních
památek v Litovli. Zajímal se o heraldiku, měl větší sbírku starých zbraní. Zemřel r. 1969
raněn mrtvicí.
ZDRAŽIL Alois
Alois Zdražil, stavitel, vystavěl v Litovli a okolí více rodinných domků, v r. 1931 dostal i velké
zakázky, jako opravu farního kostela sv. Marka či Nové Zámky. Poslední léta pracoval v
Okresním stavebním podniku a byl členem stavební komise MěNV, zemřel r. 1969.
40 let
FLASAR František
Narodil se 23. 3. 1903 v Července, po vyučení r. 1917 byl zaměstnán v malířské živnosti
Aloise Macha. Působil v Učňovské besídce, která pod jeho vedením ožila kolem r. 1921.
Využívala sálek s jevištěm U Zeleného stromu a pořádala každou neděli za účasti stovky
příslušníků živnostenského dorostu besedy s programem, měla i hudební a divadelní odbor.
Po svatbě r. 1929 se osamostatnil a měl v Litovli malířskou živnost. R. 1942 absolvoval školu
uměleckých řemesel v Brně. Věnoval se výtvarné práci, sgrafity vyzdobil řadu fasád
rodinných domků nejen v okolí Litovle, ale od Luhačovic po Šumpersko. Namaloval cyklus
lunet v obřadní síni litovelské radnice, vytvořil sgrafito nad schodištěm u sálů Záložny, na
průčelí domu u muzea aj. Pro litovelské ochotníky vytvořil scény pro takřka všechna
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představení. Od padesátých let působil jako výtvarník Okresního domu osvěty, r. 1961 se
stal zaměstnancem Závodního klubu Tesla. Byl všestranně kulturně činný jako ochotnický
herec, režisér, malíř kulis, plakátů, diplomů, vyzdobil kroniky divadelního souboru aj.
Namaloval řadu akvarelů a olejů (vesměs v soukromých sbírkách). Měl dvě děti, syna a
dceru. Zemřel 27. 2. 1989.
25 let
FIALA Libor
Libor Fiala se narodil v Litovli 26. 10. 1917, r. 1936 absolvoval reálné gymnázium, hudbu
studoval u Aloise Holoubka. Po absolvování st. pedagogické akademie v Brně učil v Litovli.
Mimo to učil také v hudební škole hru na housle a klavír, zpíval ve spolcích Smetana a
Nešvera v Olomouci, r. 1952 založil i řídil ve škole Jungmannova ul. dětský sbor. Dlouholetý
primárius litovelského kvarteta zemřel v Olomouci 18. 4. 1994.
15 let
DANIEL Jindřich
úředník a sokolský pracovník, člen sokolské ilegální skupiny Jindra. Za války vězněn, po
válce se stal členem Svazu osvobozených politických vězňů, v letech 1970–2000
předsedou SPB, pak čestným předsedou. V r. 1952 se stal členem letopisecké komise. Jeho
hlavním zájmem však byla tělovýchova. Zpočátku v Sokole, pak stál u vytváření
sjednocené tělovýchovy. Když byla r. 1957 ustanovena tělovýchovná jednota Tatran, stal
se předsedou, zůstal jím do r. 1985, kdy jej vystřídal Břetislav Albrecht. Jindřich Daniel se stal
místopředsedou a v této funkci vytrval až do „sametové revoluce“ v r. 1989. Zemřel 10. 12.
2004 věku 89 let.
10 let
SVOZILOVÁ JOHNOVÁ Herma
Herma Svozilová Johnová, dcera prostějovského Cyrilla Svozila a vnučka poslance Svozila,
nar. 29. 8. 1914 v Prostějově, spisovatelka. Již r. 1935 jí vyšla první knížka Oxford z jara.
Gymnázium studovala ve Francii, se znalostí pěti jazyků pokračovala ve studiu žurnalistiky,
práv a filosofie. Před válkou se vrátila domů a r. 1937 se vdala za bratrance Oldřicha
Johna. Ten byl za války uvězněn, pak se stal předním politikem soc. demokracie a po r.
1948 předsedou Národního shromáždění. Po válce vydala Herma Svozilová Johnová
úspěšné romány Šička Božena (v duchu soc. realismu šla do továrny, aby poznala „život
pracující ženy“), Prostřený stůl, Vysoké napětí, Křížek z ametystů aj. R. 2001 vydala historii
Svozilova rodu pod názvem Hanácká sága. Zemřela 5. 4. 2009 v 94 letech.
LUBOMÍR ČERNÝ Mgr.
30. 1. 2009 po delší nemoci zemřel Mgr. Lubomír Černý, zástupce ředitele SOU Litovel,
zakladatel a výkonný hráč hudebních skupin NOACO a COKOLIV. Obřad, který se konal
v sobotu 7. 3., zcela zaplnil kostel sv. Marka. Vystoupila zde skupina NOACO, promluvili
Mgr. Jiří Bednář, bývalý ředitel SOU, Ing. Rudolf Kmeco a Robert Anderle, vedoucí této
hudební skupiny.
Vybral Lubomír Šik
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07. SENIOŘI, SENIORKLUB
Začneme jak hitem, tak i nekončícím příběhem. Dne 26. 4. prošel prvním čtením návrh na
mimořádné zvýšení penzí o 900 korun. Jde o druhé nejvyšší navýšení důchodů za
posledních dvacet let. Navýšená částka je o dvě stovky vyšší, než připouští valorizační
mechanismus. Politici prostě chtějí části populace přilepšit a sedm stovek se jim zdá málo.
Jestliže letos se na důchodech vyplatí 472 miliard korun, příští rok to bude o dalších 30
miliard víc. Z krátkodobého pohledu na to momentálně ekonomika má, růst je solidní, i
když zpomaluje. Každé extra navýšení znamená trvale vyšší břemeno výdajů z rozpočtu –
politici by měli hledět na to, aby stát utáhl i penze budoucích důchodců, dnešních
třicátníků a čtyřicátníků. Vláda po sobě zanechá pomník rekordního zvyšování penzí, ale
zaplatí to budoucí důchodci. Protože – pokud vláda nepřijde se zásadní důchodovou
reformou, za 20 let tu bude na stejný počet plátců daní o milion penzistů více!
Bilance příjmů a výdajů na důchody byla v posledních zhruba deseti letech záporná. Až
poslední dva roky se ji podařilo překlopit do černé nuly. Ekonomika ale neporoste věčně.
V následujících 10 letech by ještě problém být neměl, situace se začne zásadně zhoršovat
po roce 2030 – společnost bude stárnout, bude víc penzistů a méně vydělávajících lidí.
Aby se udržela rozumná výše důchodů, je třeba se na to připravovat průběžně. Možným
řešením by bylo třeba zvýšení některých daní (ovšem ne pouze kosmeticky!). Bude
potřeba výrazného nárůstu příjmů do rozpočtu, řádově ve stovkách miliard korun. Ale
debata o penzích sahá za časový horizont, který současní politici neřeší, obecně jde totiž
o nepopulární rozhodnutí. Jenže čím později nepopulární kroky přijdou, tím razantnější
budou muset být. Politici by se tak měli snažit vytvořit dlouhodobý plán, platný napříč
vládami, jak se postupně na situaci stárnutí populace připravovat.
Součástí nepopulárního řešení, kromě hledání peněz na důchody, bude zcela jistě také
zvyšování věku odchodu do důchodu – delší setrvání v práci by pro stát znamenalo více
odvodů do rozpočtu. Aktuálně je strop nastavený pro muže a ženy na 65 let (platí pro
ročníky 1965 a mladší), přičemž zákon dává vládě volbu ho určitým způsobem zvýšit,
pokud by se zvýšila doba dožití. Dnešním pětadvacátníkům by se tak mohl důchodový
věk posunout až za hranici 67. roku života.
Jsme v polovině roku a Národní rozpočtová rada vydala svou v pořadí druhou zprávu o
dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Uvedla, že potíže s důchody se blíží a že
veřejné rozpočty jsou vlečené demografií, jejíž předpokládaný dlouhodobý vývoj
nevypadá příznivě. Populace stárne a ve druhé polovině století (2059) ji bude spolutvořit
3,2 milionu lidí starších 65 let, většinou ekonomicky neaktivních, což je o třetinu více než
dnes. Kvůli tomu stoupnou výdaje státu na důchody a příjmy z daní a odvodů nebudou
stačit. Rada opět uvádí jen podobné argumenty, jako jsou uvedeny v předchozím
odstavci. Každé vládě proto připomíná, aby při tvorbě rozpočtu myslela v delším
horizontu, než je jen čtyřletý, volební. Nás už z toho hlava bolet nebude, ale jde o to, aby
příští generace nemusely na poslední chvíli a radikálně řešit problémy spojené se stárnutím
populace, jako jsou rostoucí výdaje na důchody, zdravotnictví a sociální služby.
Lidé nejsou lhostejní a na penzi si spoří (ale málo!). Zájem o penzijní spoření po jeho
změnách v r. 2013 ochladl. Krátký byl život druhého penzijního pilíře a potíže s ním se táhly
další 4 roky. Ministerstvo financí nedávno představilo koncepci na podporu rozvoje na
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kapitálovém trhu, která má motivovat lidi, aby se více pouštěli do dlouhodobých investic
na stáří. Aktuální horlivé navyšování státních penzí ale lidi spíše odrazuje od soukromého
spoření na penzi, protože budí dojem, že se stát postará. Ale demografie říká něco jiného
– důchody budou jednotné, rovné, vytrácí se zásluhovost. Stát by měl spíše lidi připravit
na to, že dostanou část důchodu ze státního rozpočtu, ale zároveň by se měli na penzi
připravovat sami. Možná to bude stačit na přežití, ale možná ne, pokud budou chtít žít
aktivně – cestovat, sportovat, starat se o vnoučata.
Opravdu potřebné je alespoň penzijní spoření. Stát chce toto spoření osladit a pošle více
peněz – příspěvek vyšší než dnešních 230 korun měsíčně k vlastní úložce 1 000 korun a
daňový odpočet až 48 000 korun ročně i nové možnosti dalšího investování v penzijních
fondech – to jsou zatím návrhy na změny ve třetím pilíři penzijního spoření, jak je
představilo ministerstvo financí pro léta 2019 – 2023. Novinky by neměly přijít státní
pokladnu na podporách o moc dráž než dnešních 7 miliard. Penzijní společnosti by mohly
začít zřizovat nový typ účastnických fondů a investovat odvážněji než dnes, tedy do akcií,
dluhopisů, ale i do nemovitostních a private ekvity fondů či do fondů kvalifikovaných
investorů (ministerstvo s tím počítá od r. 2021). Lidé v důchodovém věku využívají penzijní
fondy jako výhodnou formu spoření s dotací od státu. Jde o zhruba každého třetího
účastníka penzijního spoření. Šedesátníci a starší si naspořené peníze mohou vybrat
najednou už po 5 letech spoření včetně státních příspěvků a zúročení a klidně je hned
utratit. A jen řádově 1 % střadatelů si nechává naspořené peníze vyplácet v penzijním
věku postupně, jako rentu, která jim vylepšuje státní důchod!
Postrachem seniorů se stávají peníze na činži. Zůstat ve stáří sám znamená pro desítky tisíc
lidí také existenční pohromu, když třeba v Praze padne na tržní nájemné i celý důchod
osamělého seniora. Podíl nákladů na bydlení na příjmech seniorů ve velkých městech
vysoce přesahuje stanovenou hranici 40 %. Problém, kdy je senior na placení sám, se
třeba v měsíci červnu týkal 140 000 samostatně žijících důchodců z celkem 717 000
jednočlenných seniorských domácností. Osamělé ženy jsou na tom nejhůř, pokud zároveň
nepobírají vdovský důchod. Pokud nepomůže rodina, jsou tu sociální dávky – příspěvky na
bydlení a u nejchudších doplatek na bydlení. Takto se vyplácí měsíčně více než 55 000
příspěvků na bydlení do domácností, kde je aspoň jeden důchodce (stav k 18. 6.).
V polovině roku je definitivně rozhodnuto o zvýšení důchodů o 900 korun a na starobní
penze by měl stát v příštím roce poprvé vydat přes půl bilionu korun. Na konci loňska
průměrný důchod podle údajů České správy sociálního zabezpečení činil 12 418 Kč. O tři
měsíce později se dostal na 13 377 Kč, když za zvýšením byla nejen valorizace, ale i zvýšení
penze o 1 000 Kč lidem nad 85 let. Penzi pobírá v Česku kolem 2,9 milionu lidí. Pro
zajímavost – nejvyšší průměrný starobní důchod pobírají muži z Karviné (16 109 Kč) a
nejnižší ženy také z Karviné (11 196 Kč) – jo, já jsem horník, kdo je víc?
Nějak se ale objevila i opačná strana mince. Ukazuje se, že někteří senioři kvůli přidání o
jiné peníze přijdou, když jim kvůli zvýšení důchodů bude krácen příspěvek na bydlení. Toto
„přidání s ale“ se dotkne 43 000 domácností tvořených jen seniory, kterým je příspěvek na
bydlení vyplácen. Přijít mohou cca o 300 korun na příspěvku. Je ovšem nutno zdůraznit, že
ne všichni senioři čerpají příspěvek na bydlení, takže to vlastně ovlivní jen malou skupinu.
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Pro udělení dávky jsou rozhodující příjmy všech osob, které mají v daném domě či bytě
hlášené trvalé bydliště. Nevylévat tedy vaničku i s dítětem!
Nalaďme veselejší notu. Prý je tu nejšťastnější generace penzistů – lidé na prahu šedesátky
a takzvaní mladí důchodci jsou s životem celkově spokojenější než jejich předchůdci.
Ukazuje se, že reprezentanti této věkové skupiny jsou osvícenější a aktivnější než ti z r. 2008.
Největší rozdíl se projevil v přístupu ke zdraví, jehož si současníci hledí mnohem více a
častěji chodí na preventivní kontroly (52 % oslovených nyní, 38 % r. 2008 – dle
sociologického průzkumu společnosti MEDIAN). Zdá se, že jsou také společenštější, neradi
se uzavírají ve stěnách svých obydlí a méně často upřednostňují klidný večer doma před
chozením do společnosti (59 : 71). O něco méně lidí se vyjádřilo, že ve volném čase často
sledují televizi (59 %). Také častěji cestují sami, případně s partnerem. Stoupl u nich posun
k nemateriálním hodnotám – zájem o bohatý duševní život, o kulturu, umění, častěji mají
potřebu být užiteční pro druhé. Naopak méně lidí touží po tom, aby se dožili vysokého
věku.
Napříč těmito daty se ukazuje, že větší uspěchanost současné doby postihuje tuto
generaci. Méně se vyhýbá stresu a nervozitě, pociťuje také větší nedostatek volného
času. Zástupci této věkové skupiny kladou větší důraz na vzdělání, které je vnímáno jako
důležitější faktor než před 10 lety, zato oslabilo úsilí vyniknout a prosadit se. Markantně
spokojenější (až o 20 % na dnešních 49 %) jsou současní „mladí“ senioři se svou životní
úrovní. Nejvíce radosti jim přináší prarodičovská role, takže pokud je člověk relativně zdráv,
může to být velmi příjemné životní období. Nejspokojenější je starší generace s rodinnými
vztahy (až 77 %), ani rozvod nemusí být nutně krokem k nespokojenosti, možná spíše
naopak. Mnozí lidé nechtějí být uzavřeni v nefunkčním manželství, rodina – děti a
vnoučata jim tím momentem přece ze života nezmizí.
Období 3. věku se v sociální gerontologii označuje jako mladé stáří a v něm současné
ideály aktivního stárnutí jsou hlavně o seberealizaci. Hlídací babičky a dědečkové? Dnešní
senior chce mít volný čas, vzdělávat se a cestovat, o nikoho se moc starat nechce a
raději si zaplatí, aby se někdo postaral o něj. A tak třeba místo výměnných pobytů dávají
přednost klasickým zájezdům s cestovními kancelářemi. Mnozí respondenti uvedeného
průzkumu hovořili o stáří jako o svobodě, kdy nic nemusí, ale hodně mohou. Důkazem
budiž další část kapitoly o aktivním stáří litovelských seniorů.
Ještě než se k tomu dostaneme důležitá informace. Budoucí penze jsou ve hvězdách.
Vláda 2. 9. oznámila, že nepřipustí zvyšování důchodového věku nad 65 let a neshodne se
ani na tom, jak lidi přesvědčit k dobrovolnému spoření na penzi. Ministerstvo práce (ČSSD)
by chtělo státní penzijní fond, ministerstvo financí (ANO 2011) by dalo větší prostor spoření
na penzi v soukromých fondech. Zpráva ministerstva práce a sociálních věcí ovšem jasně
říká, že penzijní systém se bez nepopulárních změn propadne do deficitu, a že si na
důchody bude muset stát půjčovat.
Samozřejmě, že nejúčinnějším opatřením by kromě zvýšení důchodového pojistného bylo
zvyšování penzijního věku. K tomu v minulosti opakovaně došlo – ještě v r. 1996 muži
odcházeli do důchodu v 60 letech, letos odcházejí ti, kterým je 63,5 roku, za 10 let budou
muži chodit do penze ve věku 65 let. Další dříve schválené posouvání důchodového věku
bylo zastaveno Sobotkovou vládou.
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Jako pojistka pro případný nedostatečný státní důchod mělo sloužit dobrovolné penzijní
spoření. I v tomto ohledu ale společnost naráží na problém: lidé spoří málo (v průměru 710
Kč měsíčně) a zejména transformované fondy vynášejí tak málo, že důchodcům v penzi
příliš nepomohou. Nízká efektivita dobrovolného penzijního systému vedla k tomu, že
komise při ministerstvu práce a sociálních věcí (jak jsme již psali výše) přišla s návrhem
Státního důchodového fondu jako konkurencí ke stávajícím penzijním fondům soukromým.
Slibuje si od něj vyšší výnosy a také přitáhnutí velké části účastníků z fondů (ty dosahují
nízké výnosnosti nedosahující ani výši inflace!). K vyšším výnosům by měly státnímu fondu
pomoci nízké poplatky za správu a zejména délka období alespoň 10 let, po které by
musel garantovat kýžené zhodnocení aspoň o inflaci. Nějak to všechno připomíná vládní
bezradnost nad důchodovou reformou.
Na penzi se státním příspěvkem v takzvaném třetím pilíři si na konci 1. pololetí spořilo 4,5
milionu lidí a jen zhruba milion z nich využívá takzvané účastnické fondy. Stát každoročně
podpoří soukromé spoření 19 miliardami korun, z toho 7 miliardami na státním příspěvku,
zbytkem na daňových úlevách.
SENIORKLUB LITOVEL 2019
Ve funkci předsedy Samosprávy Seniorklubu Litovel vystřídal PhDr. Josefa Hubáčka, který
rezignoval ze zdravotních důvodů, pan Lubomír Faltus, místopředsedkyní a jednatelkou
zůstala paní Jaroslava Köhlerová, kronikářkou paní Milada Faltusová. Jako členové
Samosprávy dále pracovali Miroslav Fendrych, Jiřina Jedličková, Libuše Grohmanová a
Věra Hojgrová. Po odstoupení paní Libuše Grohmanové ze zdravotních důvodů byla
kooptována paní Zdenka Čamková. Samospráva se scházela pravidelně druhé pondělí
v měsíci (s výjimkou měsíce července). Dr. Josef Hubáček byl zvolen čestným předsedou
a po celý rok pomáhal činnosti klubu.
Nejoblíbenějšími akcemi byly besedy, zájezdy a exkurze. Zájezdů bylo uskutečněno
celkem 8 (autobusový zájezd na zámek Kuks, do Hudebního divadla v Olomouci na
představení „Královny“, do MDO na činohru „Cyrano z Bergeracu“ a do předvánoční
Prahy; „šlágrem“ se staly zájezdy do termálů ve Velkých Losinách, které byly uskutečněny
4. Kromě toho byl zajištěn wellness pobyt v Sezimově Ústí a maďarských termálech
v Bükfürdó. Besed bylo 9 (s Petrem Linduškou o jeho tvorbě, s Ing. Škurkem o
Magadaskaru, MUDr. Vojancovou o Petrohradu a Polsku, panem Navarou o Jihoafrické
republice, Mgr. Mírovou o Vietnamu, panem Číhalem o změnách v dopravě a panem
Hojgrem o přírodních zajímavostech). Ve 3 seminářích se senioři seznámili s problematikou
„Jak se bránit šmejdům“ (SOS); „Práva u lékaře a Senior fit akce“ (Kancelář ombudsmana)
a „Bezpečná domácnost, interakce léků a rizikové jevy při práci s počítačem“ (KRS
Olomouc). Populární byly i exkurze (5) do Alibony, ČOV, EKT CZ na průmyslové zóně a 2
exkurze do podniku HEAD (HTM sport, s.r.o.).
Senioři žili i sportem – zúčastnili se Sportovních her seniorů Olomouckého kraje, Zábřežského
sedmiboje a 2. sportovních her seniorů v Litovli, kterých se zúčastnilo 60 seniorů. Paní Věra
Spurná připravila 6 pěších výšlapů a pan Miroslav Fendrych 1 cyklovýlet. Účastnili se i akce
Babička roku 2019 v Olomouci, kde členka Seniorklubu Litovel paní Ella Konečná (97 let)
byla vyhlášena nejstarší babičkou a odnesla si korunku a šerpu.
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V plánu byly i slavnostní akce – Vítání jara a loučení se zimou (březen), koncert skupiny
Javory jako dárek města k Mezinárodnímu dni seniorů (1. 10.) a setkání s vedením města i
vedením spolupracujících organizací za účasti 92 seniorů a 4 hostů (28. 11.). Na této akci
vedení města poděkovalo klubu za činnost pomáhající k aktivnímu životu seniorů v našem
městě. Poslední akcí roku byla schůzka seniorů s posezením u stromečku a soutěží o
nejlepší vlastnoručně vyrobenou vánoční ozdobu. Ke konci roku je v Seniorklubu Litovel
evidováno 417 seniorů. Bylo uskutečněno 53 akcí (včetně 11 schůzek Samosprávy),
kterých se zúčastnilo 1 655 seniorů.

08. GALERIE ÚSPĚŠNÝCH
LITOVELSKÉ NADĚJE
Dne 19. června bylo 8 mladým lidem uděleno ocenění Litovelské naděje 2019. Ocenění
převzali diplom spolu s finančním darem z rukou starosty města pana Viktora Kohouta,
místostarosty Mgr. Lubomíra Brozy a vedoucího odboru školství, kultury a sportu Ing.
Vlastimila Habermanna. Oceněnými se stali: Kateřina Buchtová, Tadeáš Fryčák, Nikola
Gáborová, Veronika Gáborová, Eliška Smetanová, Johana Štaffová, Barbora Švábová a
Barbora Zlámalová.
Představíme je a uvedeme důležité informace z jejich odpovědí redaktorce LN Mgr. Evě
Kratochvílové:
Johana Štaffová – patří mezi mažoretky již 10 let a chtěla by se stát mistryní Evropy. Jde o
velmi náročný, ale i zábavný sport, kde se vystoupení hodnotí ve třech základních
kategoriích – choreografie, obtížnost a technika. Tancuje se na moderní hudbu s náčiním
hůlka nebo pom ve velkých formacích, mini formacích, dua nebo v sólových
vystoupeních. K mažoretkám se dostala náhodou přes učitelku v mateřské škole.
Vystoupení mažoretek je náročné, musí se myslet na výraz, techniku, mít správné držení
těla, práci rukou a nohou a současně cvičit s hůlkou. Baví ji náročnost sportu i to, že je
stále co se učit, a co zlepšovat.
Barbora Zlámalová – působí v mažoretkách v týmu Mažoretky Linetbells Litovel. Tancuje
od malička, nyní je již 11 let. Tancuje s náčiním baton, tedy hůlkou, a jejím snem je založit si
svůj vlastní mažoretkový tým. Naděje pro ni znamená šanci dostat se na soutěže o vysoké
úrovni, získávat krásná umístění a reprezentovat město Litovel a svůj tým.
Eliška Smetanová – věnuje se zpěvu, navštěvuje pěvecký sbor Mládí. Na amatérské úrovni
zpívá již od 9 let. Letos zvítězila v soutěži Litovelský skřivánek a zúčastnila se soutěže „O
hanáckyho kohóta“, kde postoupila do moravskoslezského kola v Rožnově pod
Radhoštěm. Věnuje se také psaní všemi deseti na světové úrovni. Přemýšlí o studiu na
konzervatoři a učitelství hudební výchovy jako její učitelka Mgr. Iveta Navrátilová, která ji
na vystoupení připravuje.
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Kateřina Buchtová – vyniká v hudebnímu oboru – hře na elektronické klávesové nástroje
(keyboard). Věnuje se mu již 7 let a chtěla by nástroj studovat na konzervatoři a následně
se stát učitelkou hudební výchovy. Na obor ji upozornil spolužák, který se tomuto nástroji
věnoval. Líbí se jí, že nástroj má široký výběr zvuků různých hudebních nástrojů. Naději pro
ni znamená úspěšná budoucnost, reprezentace a světlo na konci cesty.
Tadeáš Fryčák – jeho záběr reprezentuje radioelektrotechniku, programování, chemii a
fyziku. V litovelském DDM navštěvuje kroužek radioelektrotechniky , programuje ve
vysokoúrovňovém jazyku PYTHON, většinou objektově. Jde o program pro grafické
aplikace nebo logické programy i programování pro minipočítač Raspberry Pi. Používá
pro programování i Arduina jazyk C, a pro tvorbu webových stránek HTML společně s CSS.
Programovat jej naučil otec již v devíti letech. Zúčastnil se soutěže na SPŠE v Olomouci,
kde vyhrál okresní i krajské kolo Soutěže v programování a postoupil do celostátního kola.
Chemii se věnuje od 12 let a na chemické olympiádě zvítězil v krajském kole.
V radioelektronice letos postoupil z krajského kola do celostátního, v němž vybojoval 1.
místo v kategorii straších žáků. V okresním kole Fyzikální olympiády byl druhý. Do
budoucna je jeho snem propojit výše jmenované obory v jednu zájmovou činnost.
Barbora Švábová – hraje na violoncello téměř 6 let, začala asi v 5 letech a loni začala hrát
ještě na klavír. K violoncellu se dostala náhodou v Montessori školce, kde učitelka ZUŠ
hledala nové žáky do své třídy. Violoncello, které patří do basových smyčcových nástrojů,
ji zaujalo sametovým tónem i velkým tónovým rozsahem, kterým se ze všech nástrojů
nejvíce podobá lidskému hlasu. Proto je na poslech velmi příjemný. Chtěla by to
dotáhnout k profesionální hře, aby se sólové hraní stalo jejím povoláním a být učitelkou na
konzervatoři v oboru violoncello. Těžké je každý den cvičit, ale je to jako vrcholový sport –
kdo chce dobře hrát, musí mít cello hodně rád a musí ho hudba bavit.
Veronika Gáborová – hraje na klávesy (keyboard) již pátým rokem. Hudba ji vždy zajímala
i bavila. Když začínala, nikdy by ji nenapadlo, že se dostane až na pozici oceňovaných
Litovelských nadějí. Nějaké plány si do budoucna zatím nedělá, myslí si, že to, co má přijít,
přijde. Děkuje svému učiteli Jiřímu Kovářovi za naději, kterou jí dal, když začínali v prvním
kole soutěží, a kterou svým žákům pořád dává.
Nikola Gáborová – hře na akordeon se věnuje již 6 let. Má v plánu dále pokračovat a
dosáhnout ještě lepších výsledků než letos. Nástroj si vybrala, protože miluje jeho tóny,
které ji uklidňují i dělají šťastnou a dá se na něj zahrát cokoliv, co se jí líbí a baví ji. Slovo
naděje pro ni znamená další šance dosáhnout něčeho, o co se pokoušíme, ale nejsme si
v tom jistí.
Čerpáno z Litovelských novin v článcích „Kdo se stal Litovelskými nadějemi 2019“ v LN 7/2019 a LN 8/2019 (kráceno).

V tomto roce se neudělovala ocenění „Osobnost města Litovle“.
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09. O KOM SE PÍŠE…
BARBORA DIMOVOVÁ
Skvělou sezónu má za sebou kajakářka TJ VS Litovel Barbora Dimovová, která byla po
zásluze korunována jako junior roku v anketě Kanoista divoké vody za rok 2018. Slavnostní
vyhlášení se konalo koncem listopadu v Olomouci.
V únoru 2018 již byla vyhlášena jako nejlepší junior roku World paddle awards, ale anketu
Kanoista divoké vody vyhrála poprvé. Na začátku roku se nominovala na Mistrovství světa
dospělých ve švýcarském Muotathalu a zde obsadila 6. místo v dlouhém sjezdu a 4. místo
ve sprintu. Závod družstev pak děvčata vyhrála jak v klasickém sjezdu, tak i ve sprintu.
Potom vyhrála svůj první Světový pohár dospělých v Banja Luce a úspěšná byla ve všech
jízdách Mistrovství Evropy v Makedonii, kde vybojovala 4 zlaté medaile. Podařilo se jí získat
i juniorský titul z Mistrovství České republiky ve sprintu i klasickém sjezdu.
Článek LN 1/2019, str. 19 (kráceno).

Ocenění za rok 2018 získala Barbora v rámci slavnostního večera v prostějovském
městském divadle 11. 2. 2019, kde byli vyhodnoceni 3 nejlepší v kategorii juniorů, které
komise vybrala z 52 nominovaných sportovců. V této kategorii se umístila jako Sportovec
Olomouckého kraje na 3. místě. Ocenění za ni převzal její otec a trenér Keno Dimov,
protože Barbora byla v té době na soustředění ve španělském Empuriabrava.
Noticka z LN 3/2019, str. 19.

„Perný týden Barbory Dimovové se zlatou tečkou“
Týden od 13. do 19. 5. prožila v Národním olympijském centru Račice, kde v nominačním
závodě v rychlostní kanoistice na trati K1 ženy 200 metrů vybojovala 3. místo a získala místo
v reprezentaci. Další dny v destinaci Bovec ve Slovinsku na Mistrovství Evropy ve sjezdu na
divoké vodě po tréninku vybojovala 9. místo, v kvalifikaci sprintu klasického sjezdu K1 ženy
na 400 metrů zajela skvělou jízdu a do finále postoupila 2. nejlepším časem. Tam ve tvrdé
evropské konkurenci získala 7. místo a v závodu družstev ve sprintu Družstvo českých žen –
Barbora Dimovová, Anežka Paloudová a Martina Satková, zvítězilo před Itálií a Francií.
V české reprezentaci pojede Barbora závod v rychlostní kanoistice na Evropských hrách
v běloruském Minsku a na ME do 23 let v Račicích.
Článek v LN 6/2019, str. 19 (kráceno).
Poznámka kronikáře – je dobré mít někoho, kdo šíří jméno našeho města po světě!

„MŮJ PRASTRÝC, SILÁK GUSTAV“
Slavný zápasník Gustav Frištenský se narodil před 140 lety, přesto jeho praneteř, vedoucí
Muzea Litovel, Mgr. Zdenka Frištenská věří, že stále je co objevovat. Třeba jeho cenné
trofeje či další vzpomínky mohou být ukryté v dosud nepročtených dopisech.
Redaktor MF DNES Michal Poláček ji vyzpovídal a objevily se i nové a zajímavé, dosud
neprezentované údaje. Například to, že malování či rozdávání trofejí dětem, patřilo
k potěšením GF. Bílými místy jsou jeho cesty do Ameriky, z nichž více zpracovaná je jeho
druhá cesta v letech 1913 a 1914, z níž zůstalo více dopisů a dokumentů. Našly se lodní
lístky, dobové fotografie z lodi a GF tam absolvoval na 60 zápasů (z více než 10 000 za
celý život).
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Jeho praneteř nepříjemně zaskočilo to, že GF byl velký dobrák a lidem pomáhal, kde mohl
– dokonce i v nacistickém kriminále. Když pak v 50. letech přicházel kvůli komunistům o
majetek, ztrácel i lidi ze svého okolí, jimž dříve pomohl. Zaskočil ji tak nevděk lidí, kteří se
k němu otočili zády.
GF měl hodně příznivců i přátel a jeho bohatá korespondence se zachovala i proto, že si
ukládal kopie svých dopisů, takže vždy věděl, co komu a kdy odepsal. Týkalo se to osobní
korespondence i hospodaření na statku v Lužici. Kvůli tomu, že mu komunisté vzali téměř
celý majetek, musel v závěru života rozprodávat zlaté trofeje a poháry – některé se již
podařilo dohledat, některé přinesli obdarovaní do litovelského muzea. Ze starých fotografií
a filmových záběrů je možné zjistit, jaké medaile či poháry GF měl a dá se po nich pátrat.
GF sám děti neměl, ale měl je velmi rád. Třeba s neteří vystřihoval z novin obrázky a psal jí
básničky, děti svých sourozenců učil jezdit na kole, plavat nebo lyžovat. Z jeho obrazů se
zachoval jen obraz Karlštejna, ale také maloval dětem do památníčků a na statku v Lužici
vyzdobil interiér. Byl velký detailista, což je zřejmé z jeho zápisků o soupeřích, kde si
zapisoval jejich charakteristiku, své postřehy, a hlavně jejich slabiny. Dnes na to mají
sportovci své trenéry a manažery – on si to všechno obstarával sám. Závěr jeho života
nebyl příliš radostný – za války jej věznili nacisté, po osvobození mu komunisté vzali
majetek. Nakonec GF zemřel na infarkt 4. dubna 1957.
Článek z MF DNES z 1. 7. 2019, část Olomoucký kraj, str. 14 (kráceno).

ZBABĚLÝ VÝSTŘEL – POSLEDNÍ DNY JANA OPLETALA
Jan Opletal, rodák ze Lhoty nad Moravou u Nákla, se narodil do početné domkářské
rodiny. Litovelský farář Církve československé husitské František Dokoupil, který ho vyučoval
náboženství, na něj vzpomínal jako na tichého a skromného žáka, jenž rychle duševně
vyrostl. Ve všech školních předmětech, snad kromě němčiny, Jan Opletal prospíval
výtečně, takže po vojně odešel studovat medicínu do Prahy. Právě na vysoké škole si všiml
letáku, který vyzýval k účasti na poklidné demonstraci 28. října 1939. Výzvu vyslyšel a bylo
to osudové rozhodnutí. Ten den byl smrtelně zraněn a 11. listopadu zemřel. Po 80 letech se
objevily nové dokumenty, které objevil Martin Jindra, historik ÚSTR, a ty přinesly detailní
popis posledních dnů i hodin jeho života.
Oslavy 28. října dopoledne – i za účasti Jana Opletala – byly nejprve tichým protestem.
Dochovaná zpráva pražského policejního prezidenta hovoří pouze o menším narušení
veřejného klidu a pořádku. Po poledni vlastenecké projevy zesílily a desetitisíce lidí
v centru Prahy provolávaly slávu T. G. Masarykovi, Edvardu Benešovi, Stalinovi i rozbitému
Československu, zpívaly národní hymnu.
Provokovali však němečtí studenti, kteří strhávali kolemjdoucím trikolory a čepice
„masaryčky‘‘, a ve 13 hodin prošel Václavským náměstím demonstrativní pochod
příslušníků zbraní SS. Situace tím eskalovala a protesty přerostly v otevřeně protiněmecké.
Česká policie projevovala demonstrantům spíše sympatie, ale německé síly už začaly
zatýkat a na několika místech se nerozpakovaly střílet do lidí – bez míření a pro výstrahu.
Na I. chirurgickou kliniku profesora Arnolda Jiráska na Karlově náměstí přiváželi první
raněné v odpoledních hodinách a v 19 hodin přivezli i Jana Opletala. V chorobopise se
83

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2019
uvádí, že zraněný šel Žitnou ulicí a zaslechl několik střelných ran. Pocítil pálivou bolest na
břiše, za pomoci dvou kamarádů ještě došel k náměstí Petra Osvoboditele (dnes I. P.
Pavlova). Bolest se však rozšířila po celém břiše, takže musel jít pokrčen. Osobním autem
pak byl dopraven na uvedenou kliniku.
MUDr. Václav Pačes Opletala v 19.40 hod. operoval – nemocný byl bledý, potil se
studeným potem, zvracel a byl celkově neklidný. Operační zpráva konstatuje, že rána
byla vypálena z větší než bezprostřední vzdálenosti z krátké ruční zbraně (to potvrdila i
zpráva prof. Františka Hájka, který prováděl pitvu).
Nicméně stav pacienta se zpočátku nejevil jako příliš vážný. Nešlo o průstřel, ale o zástřel
tři centimetry nad pupkem, kterým byly narušeny kličky tenkého střeva a příčný tračník.
Pacient v noci po operaci po utišujících injekcích chvílemi spal. V dalších dnech dostal
infuze, po lžičkách mohl pít čaj, byl mu prováděn výplach žaludku, inhalace, rána byla
převazována. Při kontrole 3. 11. bylo zjištěno, že podkožní tkáň je hnisavě infiltrována a
objevily se silné bolesti břicha svíravého a tlakového rázu. Další operaci lékaři s ohledem
na rizika pro nemocného zatím odložili.
Objevil se zvýšený neklid, zhoršení psychického stavu, schvácenost a spavost. Dne 11. 11.
již těžce dýchal, mluvit mohl jen s námahou. Měl slabý puls a byl značně unavený. Začínal
mluvit o smrti. Lékaři ještě zkoušeli zasáhnout, ale v 11.45 hod. Jan Opletal přestal dýchat.
Dostavila se celková sepse – rozsáhlý zánět pobřišnice, zánět plic a abscesy pod játry a
bránicí. To byl konec.
Zpráva o medikově smrti se rychle rozšířila po pražských vysokých školách a studenti se
začali připravovat na pietní rozloučení. To se konalo 15. listopadu. Okupační úřady ho
nezakázaly, ovšem souhlas ke konání pohřbu přišel až po zárukách protektorátní vlády, že
nepřeroste opět v demonstrace. Ředitel Hlávkovy koleje Václav Weiser společně
s předsedou studentské samosprávy Maxmilianem Martischingem se museli na policejním
ředitelství zaručit, že v den pohřbu bude v Praze klid. Proto vydali leták, ve kterém žádali o
zachování důstojného klidu během pohřbu a vyzývali všechny zúčastněné, aby se
nenechali strhnout k nepokojům.
Od půl deváté zástupy studentů začaly vcházet do kaple Ústavu soudního lékařství
v Praze II, kde stála Opletalova rakev. O hodinu později byla kaple uzavřena a následoval
krátký církevní obřad smutečního rozloučení, který vykonal zderazský farář Jaroslav
Krejcárek. Dva představitelé studentského výboru sdělili, že pohřeb bude veřejný a že se
zavázali svým životem, že nedojde k žádným demonstracím (sdělila autorovi tohoto textu
Věra Bořkovcová, dcera faráře Krejcárka). Poté byla rakev odnesena do pohřebního vozu
na Albertově. Při ukládání rakve se ozvala československá hymna včetně její slovenské
části.
Po převezení rakve z Prahy přímo do Lhoty bylo tělo Jana Opletala druhý den uloženo do
země na hřbitově v Nákle. Obřad vykonal místní československý farář Alois Mach, jehož
proslov byl předem cenzurován. Z rodné chalupy ve Lhotě nad Moravou na nákelský
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hřbitov Opletala doprovodilo asi 700 lidí – „plných bolesti – lidí, kteří nesměli vyjádřit, co
cítí“. Na hrobě bylo třicet věnců většinou v národních barvách. Na průběh pohřbu
dohlíželo asi 15 českých četníků, k žádným nepokojům nedošlo.
V Praze po pohřbu ale na některých místech propukly opět demonstrace, jejichž rozsah i
počet zatčených byl však mnohem menší než 28. října. Nicméně byl to právě 15. listopad
1939, jenž se stal záminkou pro uzavření českých vysokých škol a pro perzekuci českého
studentstva. Bolest Opletalovy rodiny se krátce po osvobození Československa v roce 1945
ještě umocnila. Dne 2. 7. 1945 Janova matka Anna Opletalová zemřela na zranění, která
utrpěla ve Lhotě střepinami letecké pumy 8. května 1945, když chránila svou vnučku.
Manžel Štěpán ji následoval 28. 6. 1952. Oba byli pohřbeni do rodinné hrobky na
nákelském hřbitově.
Článek historika Martina Jindry z Ústavu pro studium totalitních režimů z 11. 11. 2019 v MF DNES, str. 4 (kráceno).

LITOVELSKÝ SLÁDEK PETR KOSTELECKÝ VAŘÍ MEDAILOVÁ PIVA UŽ 25 LET
Již přes čtvrt století stojí za úspěchy Pivovaru Litovel sládek Ing. Petr Kostelecký. Právě díky
jemu získává litovelské pivo pravidelně cenné kovy v nejrůznějších degustačních soutěžích
u nás i v zahraničí.
Petr Kostelecký se sládkovskému řemeslu učil u emeritního sládka Miroslava Koutka a
stejně jako on klade důraz na klasické vaření piva. Pokračuje také ve zkoušení nových
chutí a přípravě zajímavých speciálů, s čímž začal už jeho předchůdce. „Vybudovali jsme
například minipivovar, kde si v malých várkách zkoušíme nové pivní kombinace. Letos
jsme v něm uvařili patnáctistupňový ležák, který jsme nechali zrát v dřevěných smolených
sudech stejně, jako to dělali naši předkové,“ říká sládek Petr Kostelecký, který letos oslavil
25 let v Pivovaru Litovel. Důležitý pro něj je i profesní rozvoj. Zajímá se o svůj obor a ve
svých schopnostech se snaží stále zdokonalovat. Působí jako degustátor na významných
soutěžích po celé České republice a zasedá v odborných komisích, které se zabývají
kvalitou piva. Je to um místních sládků, který spolu se surovinami z úrodné Hané a vodou
z Litovelského Pomoraví stojí za tím, že se litovelskému pivu daří nejen u nás, ale také za
hranicemi.
Medaile často sbírá za své ležáky – nedávným úspěchem je opakované stříbro pro světlý
ležák Litovel Premium ze světové anonymní prestižní soutěže Evropská pivní hvězda
(European Beer Star) v německém Norimberku. Tato soutěž se řadí mezi nejuznávanější na
světě. Spolupořádá ji Asociace malých nezávislých evropských pivovarů, která dohlíží na
dodržování evropských pivovarnických postupů a tradic. Letošního ročníku se celkem
zúčastnilo téměř 2 500 piv z bezmála 50 zemí světa.
Zdroj www.litovel.cz
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10. O ČEM SE PÍŠE…
„TITUL PRO BRATRSKÉ TRIO S PARMAZÁNEM“
Už více než 15 let tři sourozenci dobývají nejen český trh s ikonickým italským sýrem Gran
Moravia. Dne 5. 2. italští bratři z firmy Brazzale ze Tří Dvorů převzali prestižní cenu Podnikatel
Olomouckého kraje 2018.
Zatímco pro řadu Italů by rozhodnutí, které učinili tři bratři Brazzale před dvaceti lety, bylo
na úrovni svatokrádeže, oni viděli obchodní příležitost. V r. 2000 objevili Gian Battista,
Piercristiano a Roberto Brazzale v Litovli-Třech Dvorech maličkou sýrárnu, která se snažila
vyrábět parmazán, ale neměla potřebné technologie. Ačkoliv zbytek rodinného klanu byl
proti, oni se rozhodli se sýrárnou spojit, rozšířit ji a začít vyrábět italské sýry pro italský trh
v České republice. Tím položili základ společnosti Orrero, a.s., ze které je dnes Brazzale
Moravia, a.s.
„Navštívil jsem tehdy snad všechny bývalé komunistické státy. Nezvolili jsme ani jižní Polsko
ani Maďarsko, prostě jsme vyhodnotili Česko jako nejlepší variantu,“ vzpomínal před
dvěma lety v rozhovoru pro deník E15 Roberto Brazzale. „Zastavili jsme tehdy velmi
ambiciózní projekt v Brazílii, který jsme přeměnili v chov masného skotu, abychom tady
mohli vyrábět vysoce kvalitní sýry. Není to nic krátkodobého, je to dlouhý projekt, klidně na
staletí.“
Staleté výhledy v byznysu nejsou pro rodinu Brazzale nic neobvyklého. Výrobě sýrů a
mléčných výrobků se rodina věnuje nepřetržitě od roku 1784. V minulosti probíhala veškerá
výroba v Itálii, ale právě trojice bratrů se navzdory národnímu přesvědčení, že skvělé
potraviny nelze vyrobit mimo Itálii, rozhodla expandovat a vyrábět i v zahraničí. Mimo
Apeninský poloostrov pátrali především po co nejkvalitnějších surovinách. Kvalitní mléko a
schopné zaměstnance našli právě v České republice. Nejznámějším výrobkem firmy je od
roku 2003 Gran Moravia, sýr typu grana. Ten vyrobí zaměstnanci v Litovli-Třech Dvorech na
dozrání a zabalení ho firma ale posílá do Itálie. Zhruba 70 % výroby zůstává v Itálii, zbytek
putuje do 54 zemí po celém světě.
V prvním roce bylo vyrobeno osm tisíc bochníků sýra a postupně se množství navyšovalo.
Dnes firma vyprodukuje 280 000 bochníků Gran Moravia ročně, díky čemuž je litovelská
továrna největším výrobcem na výrobu sýru typu grana na světě. Firma dlouho
vykazovala slušný růst obratu i tržeb. V r. 2015 sice zažila krizi, kdy se kvůli ruským sankcím a
evropské nadprodukci mléka propadla do 55milionové ztráty, poslední čísla však ukazují,
že se společnost vzpamatovala a dosáhla obratu přes dvě miliardy korun a zisku před
zdaněním 82 milionů. Brazzale Moravia v litovelském závodě a 20 obchodech sítě La
Formageria zaměstnává přes 300 lidí. Kromě výroby sýrů a másla v České republice, Itálii,
Brazílii a Číně se rodina věnuje v různých zemích také zemědělství a chovu zvířat.
Úspěchy přinesly firmě Brazzale Moravia i cenu Podnikatel Olomouckého kraje 2018 v
soutěži, kterou pořádá společnost EY a hlavním spoluorganizátorem je deník MF DNES a
zpravodajský portál Idnes.cz. „Tradice rodinného podnikání rodiny Brazzale, která začíná
v 18. století, je pro nás nesmírně inspirativní. V tuzemsku podnikatelé často obtížně hledají
svého nástupce v první podnikatelské generaci a našim vítězům z Itálie se předávat tradici
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rodinného podnikání daří již 300 let,“ říká Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY
v České republice a v části regionu střední a jihovýchodní Evropy.
Zpracováno dle článku v MF DNES z 6. 2. 2019, část Olomoucko, str. 15.

NA LODI POD NÁMĚSTÍM? PLÁN BRZDÍ PENÍZE
Litovel plánuje učinit zadost své přezdívce Hanácké Benátky a zařadit do stálé nabídky
pro turisty projížďky říčním „kanálem“, který vede pod radnicí a tamním náměstím. Na
dokončení ale zatím hledá peníze.
Nasednout na loď, projet pod 65 metrů vysokou radnicí i pod náměstím a posléze z
„podzemí“ vyjet do přírody v parku, kde se lze v rámci procházky mimo jiné pokochat
budovou neorenezančního gymnázia. Takový netradiční a v rámci Česka unikátní zážitek
by chtěla turistům jednou stabilně nabízet Litovel, musí však nejdříve opravit říční koryto,
kterým by lodě pluly. Nyní se navzdory komplikacím chystá dokončit druhou ze tří etap.
Kdy dojde na tu závěrečnou, je ale zatím nejasné.
Do velkého projektu, na jehož konci by mohla být několik stovek metrů dlouhá projížďka,
při níž by lidé na loďce střídavě vplouvali do podzemí a zase se vynořovali zpět na povrch,
se město pustilo částečně z nutnosti. Řada mostů přes rameno řeky Moravy zvané Nečíz
nebo též Radniční Morava se dostala do havarijního stavu, stejně jako opěrné zdi. Riziko
propadnutí začalo hrozit i u kleneb pod náměstím, pod kterým řeka teče skryta až na malý
kousek s přístupovými schody v klasicistním stylu.
Radnice sice nicméně nakonec rozhodla začít „od konce“, a při první etapě se tak
dočkalo obnovy koryto ve Smetanových sadech poblíž gymnázia. Loni na podzim pak
začaly opravy střední části, kde už dokonce došlo ke zborcení části panelů, které koryto
překrývají. Hotovo však stále není.
„Zkomplikovalo se to tak, že už to snad ani víc nešlo. Postupně se objevovaly problémy,
které se dopředu nedaly zjistit, třeba co se týče stavu některých částí opěrných zdí, kde
byly silně vymleté i základy. Opravy tak nakonec vyjdou dráž, než kolik se původně
počítalo, protože někde jde fakticky spíš o stavbu zcela nových úseků. Komplikace navíc
nastala i s přeložkou elektřiny, protože v původním mostu u Sochovy vily vedlo vysoké
napětí. Takže bylo nutné jednat s příslušnou společností a vyřešit to, což chvíli potrvá,
protože se musí udělat projekt, který pak musí projít příslušným schvalováním. Takže na to
teď čekáme, abychom mohli dokončit most a tím i druhou etapu. Během dubna by to
snad mohlo být kompletně hotové,“ uvádí starosta města pan Viktor Kohout.
Město nyní současně připravuje i podrobný soupis všech staveb, které s Nečízem souvisí,
protože plánuje požádat o zařazení unikátu mezi kulturní památky. Mimo jiné by mu to
mělo pomoci při snaze získat na závěrečnou, a především nejdražší etapu dotaci. „První
etapa stála pět milionů korun, druhá přijde na více než sedm milionů. Třetí, vedoucí od vily
až po náměstí, je nejdelší a nejnáročnější. Je tam mimo jiné most v havarijním stavu,
kterým navíc vedou prakticky všechny inženýrské sítě, a také se musí opravit klenby pod
náměstím. Odhad ceny je tudíž 25 milionů, což je pro nás docela problém zaplatit celé,
protože tu máme i další plánované investice; opravu průtahu, cyklostezek, sběrového
dvora nebo revitalizace sídlišť,“ shrnuje starosta města s tím, že je tudíž nepravděpodobné,
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že by se město do posledního úseku pustilo v nejbližších dvou letech. „Na druhou stranu
bychom to rádi stihli do konce volebního období,“ podotkl pan Viktor Kohout.
Podle ředitelky Sdružení cestovního ruchu Střední Morava Djamily Bekheddy mohou být
projížďky po Nečízu tím, co turisty naláká do Litovle, případně je přiměje městem jen
neprojíždět, ale zdržet se tu. „Plavby lodí s pohledem na historické památky jsou velmi
populární, třeba v Českém Krumlově nebo i v Olomouci. My jsme už dříve doporučili, aby
se tyto projížďky staly stálou historickou atrakcí. Hodně lidí projíždí městem při
cykloturistických vyjížďkách do Litovelského Pomoraví, v létě navíc proplouvá hodně
vodáků a plavba historickým centrem by byla pro všechny nevšedním zážitkem. O tom, že
by jinde v Česku byla možnost proplout říčním kanálem pod náměstím, jsem zatím
neslyšela,“ shrnula.
Ochutnávku toho, jak by unikátní atrakce jednou mohla vypadat, letos plánuje Litovel
nabídnout 13. dubna v rámci zahájení turistické sezóny, kdy budou loďky plout od
restaurace v Mlýnské ulici pod radnicí po otevřenou část na náměstí. Druhá příležitost
bude 8. června v rámci festivalu Hanácké Benátky, kdy bude součástí plavby i částečná
zajížďka dále pod náměstí.
Publikace Náš kraj – magazín pro volný čas (březen 2019) - článek „Hanácké Benátky chtějí pro turisty plavby pod
náměstím“, autor Stanislav Kamenský, str. 14 – 15.

„VE SVĚTĚ GRAMOFONŮ“ – muzeum připomíná 70 let výroby, která proslavila Litovel doma
i v zahraničí.
Gramofon spartakiádní, estébácký, kufříkový i lékařský. Na všechny narazíte v novém
muzeu v Lošticích, které mapuje výrobu v již zaniklé Tesle Litovel. Gramofony odsud ale do
světa míří i dnes, avšak pod novou značkou SEV.
V historii výroby gramofonů hraje ve světě nezastupitelnou úlohu město Litovel. Jejich
produkce zde byla zahájena v bývalé výrobně cukrovinek LIBO 1. dubna 1949, tedy před
sedmdesáti lety. Podnik tehdy nesl název Křižík, později byl přejmenován na Teslu Litovel. A
před dvaceti lety navázala na zrušenou výrobu společnost SEV Litovel.
„Historie výroby gramofonů v Litovli je hodně dlouhá a bohatá. Proto jsem vybudoval
muzeum, které je věnováno především Tesle Litovel,“ říká Vojtěch Alexandr Vyroubal, jenž
nedávno otevřel v Lošticích Muzeum gramofonů. Zná je dokonale, stejně jako historii
litovelské Tesly, kde strávil dlouhé roky v zaměstnání.
Takže dobře ví, jaké byly milníky a zajímavé kousky z produkce závodu – první přístroj byl
ještě na kliku a vyráběl se pod značkou Supraphon; na něj navázal první elektrický
gramofon a poté radiogramofon. Prvním opravdu masovým přístrojem z produkce Tesly
Litovel byl takzvaný spartakiádní gramofon, vyrobený pro první celostátní spartakiádu v r.
1955, s elektronkovým zesilovačem. Největším hitem podniku byl kufříkový gramofon GE
080 – nejprodávanější výrobek (v letech 196–1975 bylo vyrobeno téměř 345 000 kusů).
Kolem roku 1980 se začaly vyrábět gramofony s tranzistorovými zesilovači a hlavní nosnou
třídou se stal nový typ NKZ 145, který měl jak gramofon, tak kazetový magnetofon a
zesilovač. Postupně se začalo vyrábět více přístrojů nejen standardní třídy, ale i třídy hi-fi.
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V omezené sérii se vyráběl magnetofonový přístroj, o němž se příliš nemluví, vyráběný na
zakázku ministerstva vnitra, stejně jako přístroje pro odposlechy a záznamy telefonních
hovorů, montované do telefonních ústředen. Raritou byly přístroje pro zdravotnické účely,
sloužící jako míchačka krve.
Podnik se musel vyrovnat se změnami trendů, když šly raketově nahoru CD přehrávače.
Litovelští vývojáři proto vymysleli měnič, sloužící až na deset desek, kterým se smazávala
velká výhoda magnetofonových pásků. Firma také začala vyrábět magnetofony,
magnetofonové přístroje na baterie a kazetové přehrávače. Jako reakci na digitální
záznam na CD začala firma ve spolupráci s firmou Philips montovat i CD přehrávače a
věže, které však byly pro zákazníky příliš drahé.
Gramofony z Tesly Litovel neporazily ani pozdější digitální média. Když koncem minulého
století s výrobou ve svém pobočném závodě skončil podnik ETA Hlinsko, rozjela výrobu
nově vzniklá společnost SEV Litovel Ing. Jiřího Mencla. A díky ní patří výrobce v Litovli znovu
ke světové špičce. Nikoli v objemech, ale v kvalitě. Ročně se vyrobí 130 – 140 000
gramofonů, z nichž výrazná většina končí v zahraničí.
Poněkud stranou zůstává otázka, proč máme dvě expozice o gramofonech v sousedních
městech? Kde je zakopaný pes?
Článek redaktora Rostislava Hányše v MF DNES, části Olomoucko z 30. 3., str. 16 (kráceno).

LITOVEL NAVZDORY SUCHU ZAHÁNÍ KOMÁŘÍ HROZBU
Po několikaleté odmlce se obce Litovelského Pomoraví opět musí pouštět do boje
s komáry. Zatopené laguny v lesích by se totiž letos mohly znovu stát zdrojem mračen
obtížného hmyzu, a to i navzdory stále narůstajícím problémům se suchem. Pro obce, ležící
u lužních lesů LP, je nutno řešit hrozbu spojenou naopak s přílišným vlhkem. Litovel a okolí se
opět pouští do postřiku komářích larev, aby se zabránilo jejich přemnožení.
Přestože letošní tání a březnové deště nebyly nijak nadprůměrné, v kombinaci s několika
dny s teplým počasím to komárům k získání dobrých podmínek pro přemnožení stačilo.
Došlo totiž k zaplavení líhnišť kalamitních komárů, především v osluněných tůních, a tak je
hygieniky doporučeno hubení komářích larev pomocí larvicidů. „Hladina řeky sahala po
letošní zimě trochu výš než v uplynulých letech, takže došlo k většímu zatopení lagun
s poměrně vysokým počtem larev, což by mohlo kalamitu způsobit. Máme na použití
postřiku výjimku od Správy CHKO. Jde o řešení šetrné k přírodě, které by mělo jiné
živočichy než komáry zasáhnout minimálně,“ říká starosta města Litovel pan Viktor Kohout.
Litovelsko má právě po zkušenostech s lety, kdy komáři dokázali udělat lidem z obcí u
lužních lesů nebo přímo v nich přes léto ze života doslova peklo, společný fond na hubení
komárů. „Nyní je v něm více než 700 000 korun, každá obec si postřiky řeší sama dle
aktuální situace. Předpokládám, že nás by ten nynější zákrok neměl stát více než sto tisíc,“
doplňuje starosta Kohout.
Článek v MF DNES z 8. 4. v části Olomoucký kraj, autor Stanislav Kamenský, str. 16 (kráceno).
Téma litovelské slávy gramofonů neutichá, uvádíme k tomu ještě informace z článku pana Lubomíra Šika v Litovelských
novinách č. 5/2019, str. 7 (kráceno).
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70 LET VÝROBY GRAMOFONŮ V LITOVLI
Počátek výroby litovelských gramofonů je spojen se znárodňováním průmyslu. Soukromé
podniky mívaly mimo hlavního produktu i širší sortiment výrobků. Litovelský lihovar vyráběl
droždí a pod značkou LIBO také bonbony. Centrální plánování ale vyžadovalo velké celky
bez příměsí – LIBO bylo začleněno do lihovarů, výrobu bonbonů měla převzít olomoucká
ZORA. Ve stejné době firma Křižík, která měla vyrábět elektromotory, znárodnila v Brně tři
soukromé firmy vyrábějící gramofony a jejich motorky, fény a ventilátory. Křižík potřeboval
sortiment očistit, bez fénů se socialistický člověk obejde, s gramofony ale nastala
komplikace. Do hry vstoupil silný hráč Gramofonové závody, jehož základem bylo lisování
desek v Loděnicích a nahrávací studia.
Byla to revoluční doba, kdy se s lidmi šibovalo jako s vagony na nádraží. Křižík potřeboval
výrobní prostory pro sériovou výrobu elektromotorů, ZORA nabídla uvolnění objektů a bylo
dohodnuto – cukrářští mistři přejdou do Olomouce a litovelské baličky bonbonů se přeškolí
na brusičky a soustružnice. K tomu pár čerstvých absolventů škol a direktivně se přemístí
padesátka původních pracovníků z Brna. K 1. 5. 1949 převzal Křižík majetkovou podstatu
podniku LIBO i zbytek zaměstnanců, pak se stěhovaly stroje a na podzim se v Litovli začaly
vyrábět gramofonové motorky na bázi Beta a v odloučené dílně i gramofony. Sotva
zaškolené soustružnice, nezkušení technici, otrávení Brňáci hledající příležitost k odchodu,
konstrukční i organizační závady – plán se prostě neplnil, což bylo ovšem neomluvitelné.
Přišly kontroly, vyměnili se 3 ředitelé. Ale až krajský výbor KSČ jmenoval ředitelem svého
pracovníka Spitze, se plán začal plnit. K 1. 6. 1952 vznikl Gramozávod a začala monopolní
výroba prvních moderních gramofonů v Československu. Přístroj H13 byl zcela nový
progresivní třírychlostní gramofon, jaký nebyl dosud vyráběn v žádné ze zemí
socialistického tábora. Z původních 180 zaměstnanců podnik vzrostl za 40 let na 1 700, to
už ale pod firmou TESLA. Litovelské gramofony nás reprezentovaly na světové výstavě
v Montrealu, získávali jsme medaile a ceny na výstavách, exportovali gramofony do
celého světa. A i když se zdálo, že rok 1990 bude znamenat konec, firma SEV stále v Litovli
vyrábí moderní gramofony.
Tak vzpomíná na počátky výroby gramofonů litovelský historik pan Lubomír Šik v uvedeném článku.

„OSVOBOZENÁ ŘEKA“
Zadržet víc vody, zabránit povodním a vrátit do řeky život. To vše bylo cílem velké obnovy
koryta řeky Moravy v Litovelském Pomoraví.
Dodnes je to trochu záhada. Zhruba v 70. letech najela do Litovelského Pomoraví těžká
technika a přímo v korytě Moravy necitlivě vyskládala břehy velkými, mnohdy až tunovými
kameny. Ekolog a hydrobiolog z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Jan Koutný tvrdí, že
toto „vyzdění“ břehů v řece jí velmi ublížilo. Dnes se podařilo Moravu zhruba ve
tříkilometrovém úseku jedinečným způsobem opět osvobodit.
Kráčející bagry kameny vytrhaly ze stěn břehů a využily je přímo v korytě. Podstatná část
posloužila na vytvoření několika ostrůvků, jež kus řeky doslova uzdravily. Účastnili se
ekologové z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Unie pro řeku Moravu a také odborníci
z Povodí Moravy; léčba za čtyři a půl milionu zabrala. Vždyť kameny na březích řeku od
jejího okolí oddělily, což se projevilo při nedostatku vody i při povodních – balvany vlastně
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bránily, aby se proud při erozi „zakusoval“ do břehů a řeka tak sytila své okolí. Koryto se
neustále těžbou štěrkopísku prohlubovalo a řeka si svou energii vybíjela na dně. Tady nelze
vinit jen minulý režim, protože zahlubování začalo již v 19. století, kdy naši předkové ve
velkém písek těžili pro budování náspů při tehdejší masové stavbě železnic. „Socialistické“
balvany však problém doslova prohloubily a lidé tak následky poznali jak při suchu, tak při
stále silnějších záplavách. Voda se ve spoutaném a zahloubeném korytě nemohla
například při jarním tání či při povodni rozlévat do okolní krajiny, rychle odtékala a při
suchu v krajině pak chyběla.
Z řeky se stával jednotvárný kanál nevhodný pro ryby, kterým vyhovuje, když má řeka ve
svém toku jak hluboké tůně, tak i mělká místa se štěrkovým dnem a silnějším proudem.
V nově vytvořeném tříkilometrovém úseku jsou nejen nové ostrůvky, ale i sluncem prohřáté
mělčiny a peřeje. Nejen do řeky se vrací život, ale i obnažený hliněný břeh láká ledňáčky
a břehule, které si v nich hloubí díry pro hnízdění. Řeka zde není mrtvým korytem, co vede
vodu, ale funguje jako aktivní, živý a dynamický systém, jenž se neustále obnovuje a slouží
všem. Osvobozená Morava má teď prostor rozvíjet se přirozeně vlastním životem tak, jak
po tisíce let…
Článek redaktora Michala Poláčka v MF DNES 2. 7. 2019, v části Olomoucko str. 15 (kráceno).

V projektu „50 českých krás“ se dostalo místo i na přírodní útvar Zkamenělý zámek blízko
Litovle, kam naši občané občas zavítají a zmiňují i „naše“ Mladečské a Javoříčské jeskyně.
ZKAMENĚLÝ ZÁMEK – SKALNÍ ÚTVARY, JEŽ MODELOVAL POTOK ŠPRANĚK
Pozoruhodný skalní útvar pojmenovaný kvůli svému vzhledu jako Zkamenělý zámek, se tyčí
nad divokým údolím Špraňku poblíž malebné vesničky Vojtěchov. Váže se k němu
zajímavý příběh: „Na plošině, která je na ostré skále vpravo od současné vyhlídkové části,
se dříve scházeli milenci. Protože se nemohli vzít, zřejmě jim nepřály rodiny, skočili společně
do údolí. Kdy se to přesně stalo, to nevím, znám to jen z vyprávění starších lidí, ale na
plošině je na jejich památku vytesán monogram a srdce,“ popsal tragický příběh Vilém
Švec z Kadeřína, jehož strýc stejného jména v r. 1938 objevil Javoříčské jeskyně. Ty mají
překrásnou krápníkovou výzdobu, kterou tvoří komplex chodeb, dómů a propastí vzniklých
v ostrůvku devonských vápenců. Na jejich vývoji se podílelo moře a hlavně potok
Špraněk.
Zkamenělý zámek leží několik stovek metrů jihozápadně. Svého času se zde skutečně tyčil
hrádek, který zanikl koncem 14. století. V jeskyních je vidět, co Špraněk udělal pod zemí,
pohled ze Zkamenělého zámku do údolí zase nádherně ukáže, jak stejný potok modeloval
krajinu na povrchu. A že si dal záležet: zezdola vede ke Zkamenělému zámku příkrá stezka
kolem malých otvorů a v půlce svahu se z masivu zničehonic vynoří dokonale
vymodelovaná skalní brána, zbytek zřícené jeskyně. Další jeskyně jsou všude okolo. Velká
jezevčí díra přímo pod Zkamenělým zámkem kousek po proudu Špraňku a v protější stěně
údolí Kadeřínská jeskyně. Severně od Javoříčka leží proslulá jeskyně Za hájovnou nebo
propast U smrku. V celé oblasti je dnes známo ke čtyřem kilometrům chodeb, ale veřejnost
může jen do malé části z nich. Nepřístupné nižší patro jeskyň přitom tvoří složitý labyrint
chodeb propojených propastmi spadajícími do hloubky až 60 metrů.
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Ke Zkamenělému zámku se dá dostat pěšky z Vojtěchova, který leží na odbočce ze silnice
mezi Konicí a Litovlí. Z opačné strany vede k zámku pěší stezka od vchodu do
Javoříčských jeskyní, pro pěší túru je nejlepším východiskem železniční stanice Konice na
trati z Prostějova do Dzbele.
Ani na povrchu však procházka údolím Špaňku nikoho nenechá vydechnout. Potok
klokotá mezi srázy, sevřené partie střídají pozvolnější úseky, aby nakonec celé údolí
dostalo ráz hlubokého a nespoutaného kaňonu. Území stejnojmenné přírodní rezervace a
rovněž naučné stezky oplývá bohatými a divokými lesy, ale i kouzelnými zákoutími,
zátokami a brody.
Milovníky krás podzemí pak potěší také Mladečské jeskyně se složitým labyrintem
puklinových chodeb a dómů ve vápencovém vrchu Třesín. Nabízejí i atmosféru dávné
minulosti jako nejstarší a největší sídliště kromaňonského člověka ve střední Evropě.
Javoříčské jeskyně jsou zase unikátní svojí krápníkovou výzdobou a patří mezi nejkrásnější
v Česku. Je tady možno vidět i tzv. heliktity, tedy krápníky, které rostou proti zákonům
gravitace a světoznámá je i přes 2 metry vysoká krápníková záclona. Královnou jižní výspy
javoříčské krasové oblasti je bezpochyby přírodní rezervace Průchodnice, nacházející se
poblíž obce Ludmírov. Vápencový zalesněný pahorek skrývá úzký vápencový hřbet, pod
jehož vrcholem jsou dva paralelní jeskynní tunely a bezpočet menších jeskyněk nebo
slepých výklenků. Uvnitř archeologové objevili stopy pravěkého osídlení, zbytky
keramických nádob a kosterní pozůstatky čtvrtohorních zvířat, jako jsou kosti stepního kura,
což byl první nález tohoto druhu na Moravě.
Článek „50 českých krás – Zkamenělý zámek a skalní útvary, jež modeloval potok Špraněk“ v MF DNES z 13. 8. 2019, str. 15,
autora redaktora Michala Šverdíka (kráceno).

PUTOVNÍ VÝSTAVA NEZAPOMEŇME – LITOPAD ´89 NA STŘEDNÍ MORAVĚ
Paměť národa připravuje oslavy Sametové revoluce symbolicky ve 30 místech republiky.
Města, která se zapojí, ponesou označení „Města Paměti národa“. Slavnosti ve městech
doprovází kampaň „Nezapomeňme – Listopad ´89 na střední Moravě“, která zastřešuje i
další jejich podzimní počiny v tomto regionu. Tímto označením se bude moci pyšnit i naše
město. Aby se města mohla k projektu připojit, musí podpořit natáčení vzpomínek
pamětníků ve svém regionu. Dne 17. listopadu by pak měla všechna tato města rozeznít
ve stejnou chvíli zvony kostelů i radnic.
Paměť národa je jednou z nejrozsáhlejších sbírek vzpomínek pamětníků v Evropě.
Veřejnosti je přístupná od r. 2008 jako databáze pamětníků, kteří byli přímými svědky
událostí 20. století a zažili dva totalitní režimy – nacismus a komunismus. Příběhy pamětníků
ukazují, jak tyto režimy ovlivňovaly životy jednotlivců a umožňují nahlédnout na jejich
podstatu. Paměť národa je přístupná všem zájemcům pro studijní účely jako další pramen
poznávání minulosti nebo poučení o naší historii.
K zapojeným městům patří například Plzeň, Pardubice, Hradec Králové, Hořice, Vyškov,
Sušice, Přeštice, Zábřeh na Moravě, Boskovice, Uherský Brod, Uherské Hradiště i Litovel. Na
vernisáži na litovelském náměstí Přemysla Otakara se 27. 8. (a pak do 9. 9.) návštěvníci
mohou dovědět, jak nacistická okupace, sametová revoluce a komunistický režim zasáhly
do života lidí ze Zlínského a Olomouckého kraje a jmenovitě do života našeho rodáka,
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občana a bývalého kronikáře pana Lubomíra Šika, jehož tvář a vzpomínky jsou na jednom
z panelů výstavy. Spolupořadatelem výstavy bylo město Litovel, spolek Na Pavlínce, z. s. a
Litovelská kavárna.
Článek v LN 9/2019, str. 3 (upraveno), zdrojem informací bylo sdružení Post Bellum

CUKROVARY V AGONII
Optimisté na začátku letošního roku vyhlíželi konec dva roky trvajícího propadu cen cukru.
Zatím nenastal. Sladidlo od ukončení kvót na podzim r. 2017 zlevnilo o 9 korun, na téměř 11
Kč za kilogram. Vše napovídá tomu, že cukrovary se ani napřesrok nevymaní z největší
krize v historii. Nástup kvót byl v řadě zemí Evropy (ale částečně i v Česku) spojen s hysterií,
kdy pěstitelé navyšovali plochy řepy a cukrovary výrobu cukru, případně melasy. Jenže
v důsledku toho vznikly obrovské přebytky až 4 milionů tun cukru, které vydrží i několik let.
Ceny se proto zhroutily.
Také pěstitelé cukrovky v Česku nejdříve navýšili plochy z 60 na 65 tisíc hektarů, ale protože
komodita přestala vynášet, část z nich přechází na jiné plodiny. Cena řepy má přímý
dopad na hospodaření cukrovarů – loni zlevnila o 50 Kč, na 700 korun za tunu, a letos
klesne o dalších 50 Kč a ani napřesrok cena neporoste.
Ve ztrátě byly v loňském fiskálním roce tři z pěti našich cukrovarů. Nejhlouběji do
červených čísel propadly do ztráty 287 milionů korun Moravskoslezské cukrovary
v Hrušovanech nad Jevišovkou a v Opavě, cukrovar Vrbátky oznámil ztrátu 26 milionů
korun. Nejlépe dopadly cukrovar Prosenice, který vydělal 5,4 milionů korun
(ale i to je
meziroční propad z 38 milionů korun) a Litovelská cukrovarna, která snížila zisk na 414 tisíc
korun, z předloňských 118 milionů (její tržby byly 693 milionů v roce 2017 a 382 milionů
v roce 2018).
Článek redaktora Filipa Horáčka v MF DNES z 27. 8. 2019, str. 7, téma Ekonomika (kráceno).

LEŽÁK Z LITOVLE MÁ EVROPSKÉ STŘÍBRO
Litovelští pivovarníci slaví další cenný kov. Na prestižní degustační soutěži Evropská pivní
hvězda, která se konala v německém Norimberku, uspěli se svým světlým ležákem Litovel
Premium. V kategorii Bohemian-Style Pale Lager získali stříbrnou medaili. Letošního ročníku
se dohromady zúčastnilo téměř 2 500 piv z bezmála 50 zemí světa. Stříbrnou Evropskou
pivní hvězdu převzal v Norimberku sládek Pivovaru Litovel Ing. Petr Kostelecký.
Pro toto pivo nejde o první ocenění, ta získává pravidelně u nás i v zahraničí. Letos už
například přivezlo bronzovou medaili ze Zlaté pivní pečeti v Českých Budějovicích.
Degustační soutěž Evropská pivní hvězda (European Beer Star) je jednou
z nejuznávanějších na světě, spolupořádá ji Asociace malých nezávislých evropských
pivovarů. Je to organizace, jejímž hlavním posláním je dohled nad dodržováním
evropských pivovarnických postupů a tradic; soutěžit mohou jen pivovary, které se těmito
poctivými metodami řídí.
Zdroj www.litovel.cz
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SOUD ROZPLÉTÁ BRUTÁLNÍ VRAŽDU NA OPUŠTĚNÉ FAŘE
Krajský soud začal projednávat vraždu, která se odehrála v areálu farnosti v Chudobíně.
Dva muži závislí na pervitinu se tam dostali do potyčky a jeden druhého ubil k smrti. Tolik
úvodní fakta.
Čtyři bodné rány nožem a nejméně 12 úderů pohrabáčem do hlavy, které vedly k řadě
zlomenin lebky a dalším zraněním, které způsobil dvaadvacetiletý muž na konci dubna
26letému muži v budově chudobínského farního úřadu. V kauze z prostředí uživatelů drog
hrozí obžalovanému Miroslavu Vepřekovi až 20 let vězení. Mladíka ze Šumperska přivedl na
lavici obžalovaných pervitin, který začal brát asi půl roku před vraždou, když předtím již
kouřil marihuanu.
Nejen že byl v osudnou noc na 25. dubna silně zfetovaný, ale právě přes tuto drogu se
s obětí seznámil, neboť o 4 roky starší muž s ní obchodoval. Vepřek zprostředkoval jeden
obchod a společně s obětí se vydali do Litovle do hospody a poté do herny, kde pozdější
oběť prohrála většinu peněz. Pak se rozhodli jít přespat do budovy CČH v Chudobíně,
která se již delší dobu nepoužívala. Tam za nimi přijeli další zájemci o pervitin. Když zůstali
sami, došlo k hádce a údajně k útoku zavražděného nožem a paranoidním stavům i
vyhrožování. Vepřek se „bránil“ výše uvedeným způsobem, kvůli kterému je nyní
obžalován z vraždy provedené zvlášť trýznivým a surovým způsobem.
Uvedl, že detaily následujících momentů si příliš nepamatuje a že mu nepřišlo, že by útočil,
ale naopak se bránil. Poté však zatáhl oběť do jedné z místností, kde ji nechal ležet a
odešel. Asi po 2 týdnech byl vypátrán a kriminalistům ztížilo práci to, že mladík dosud
nebyl trestán, a navíc se podle policie snažil za sebou zakrýt stopy.
Článek redaktora MF DNES Stanislava Kamenského z 11. 12. v části Olomoucký kraj, str. 16 (kráceno).

11. O LITOVLI
RADNIČNÍ VĚŽ
Věže na Hané jsou menší, než se tvrdilo. Zpochybněna byla nejen Spanilá věž v Tovačově,
ale i ta naše. O ní se desetiletí říkalo, že měří 72 metry, ale nastalo přeměřování. „Jeden
z návštěvníků její výšku zpochybnil. Průvodkyni zcela vážně tvrdil, že jednoduše není
možné, aby měřila tolik. Srovnával to s výškou panelového domu,“ vzpomněl na
úsměvnou událost tajemník MěÚ Ing. Radovan Vašíček. Vedení města zvažovalo, jak
situaci vyřešit, a zda takzvaně zasáhnout do historie a uvést vše na pravou míru. Nakonec
požádalo o přeměření místní geodetku. Ta zjistila, že zmíněný turista měl pravdu, když
tvrdil, že věž je o několik metrů nižší. „Ochoz, ze kterého turisté shlížejí na město a okolí, je
ve výšce 33,5 metru a celková výška věže je 65,5 metru. Nově zjištěné číslo jsme okamžitě
zapsali na web města a prezentujeme je také turistům. Skutečností zůstává, že věž
litovelské radnice je i nadále nejvyšší věž na řece Moravě,“ dodává tajemník Ing. Vašíček.
Informace převzata z Olomouckého deníku extra, z části Olomoucko, z 12. 5. 2019, str. 12.
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MORAVSKÁ VLAJKA NA RADNICI. PROČ?
Moravská vlajka byla vyvěšena na radnici na počest události příchodu patronů Moravy sv.
Cyrila a Metoděje k nám na Moravu. Byla to událost obrovského kulturního a duchovního
významu nejen pro naši zemi, ale pro značnou část Evropy. Moravská vlajka je
v současnosti vnímána jako symbol sounáležitosti občanů k území Moravy, jejího
duchovního a společenského života.
Dnešní její hojně rozšířená podoba vychází ze zemských barev, zlaté a červené, kterých se
od počátku 19. století používalo k výzdobě, později začaly být vyvěšovány i jako prapory.
Oficiálního stvrzení se dočkaly v r. 1848, kdy poslanci Moravského zemského sněmu
schválili 5. článek nové moravské ústavy, ve které se definuje zemský znak a zemské barvy:
„Země moravská podrží dosavadní svůj erb zemský, totiž orlici vpravo hledící, v poli
modrém a červenozlatě kostkovanou. Zemské barvy jsou zlatá a červená“. Od
stanovených zemských barev byla následně odvozena moravská vlajka tvořená dvěma
vodorovnými pruhy. Horní pruh je žlutý, spodní je červený. V druhé polovině 19. století a
počátkem 20. století, v době vzestupu nacionalismu, to byla právě moravská vlajka, která
sjednocovala obyvatelstvo naší země bez ohledu na národnost. Doklady o tom lze nalézt
za 1. republiky, po r. 1945 i kolem r. 1968.
Nový impuls k rozšíření přišel po uvolnění poměrů po r. 1989. Tradiční žlutočervené
moravské vlajky začaly být opatřovány zemským znakem – šachovanou orlicí v modrém
poli, a to z důvodů odlišení od jiných podobných vlajek. Tato varianta si pro svoji
srozumitelnost i estetickou úroveň velmi rychle získala oblibu po celé Moravě a stala se
základní a všeobecně uznávanou podobou moravské vlajky současnosti. Bývá
vyvěšována i v další dny spojené s moravskou historií – 28. března ve výročí narození
světoznámého moravského učence J. A. Komenského; 15. září význačného moravského
politika a diplomata, ochránce moravských zemských práv a svobod Karla staršího ze
Žerotína; 1. října – datum zvolení moravského markraběte Jošta Lucemburského, zvaného
též Moravský, římským králem a 28. října ve výročí vzniku ČSR a svatořečení
velkomoravského panovníka Rostislava. Další vhodnou příležitostí jsou výročí a události
spjaté s obcí (obecní slavnosti, hody) či s některými z významných rodáků.
Text Moravská národní obec, z. s. Uveřejněno v LN č. 8/2019, str. 5.

LITOVLI HROZÍ ODTRŽENÍM DESET MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
Zástupci litovelských místních částí jsou nespokojeni s přístupem radnice, v říjnu 2019 hrozí
odtržením a vyhlášením samostatnosti. Zvrátit to může ještě vyjednávání, výsledek bude
známý za necelý měsíc. Pokud ale diplomacie selže, přišla by samotná Litovel řádově o
desítky milionů korun a téměř o 3 000 obyvatel.
Iniciativu dali dohromady lidé ze všech 11 místních částí Litovle (v minulosti šlo z podstatné
části o samostatné obce). Jejich představitelé jsou dlouhodobě nespokojeni s přístupem
centrální radnice, vytýkají jí mimo jiné neochotu komunikovat, nedostatek investic, a také
nekoncepční rozhodnutí. „Iniciativa také žádá rozklíčování příjmů a výdajů obcí – tomuto
požadavku nebylo v minulosti ze strany města vyhověno. Souvisejícím požadavkem je také
vytvoření nového způsobu přerozdělování financí obcím, aby každá disponovala
financemi na investice, o nichž by rozhodovala sama,“ stojí v prohlášení iniciativy, jejímž
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mluvčím je předseda Osadního výboru Myslechovice, podnikatel Aleš Hubáček. Ten říká:
„Naším hlavním cílem není samostatnost, ale změna systému a zlepšení života v obcích.“
Jednalo o tom již Zastupitelstvo města Litovle (17. 10.) a všichni se shodli na vzniku pracovní
skupiny, která má zkusit najít řešení. Lhůtu pro nalezení kompromisu si obě strany stanovily
na 30 dnů. Pokud uplynou a na stole nebude žádný výsledek, spustí iniciativa přípravy na
odtržení 10 nynějších litovelských částí. Konkrétně jde o Březové, Chořelice, Chudobín,
Myslechovice, Nasobůrky, Novou Ves, Rozvadovice, Savín, Unčovice a Vísku. Tří Dvorů se
nynější plán prozatím netýká, protože s ostatními obcemi netvoří z hlediska katastru souvislý
celek. To je přitom zákonná podmínka pro osamostatnění (část města, která se odděluje,
musí totiž tvořit jeden celek).
Ve výsledku by po případném odtržení vznikla jedna obec s 9 místními částmi již od 1. 1.
2021. Jako centrum se nabízí obec Nasobůrky, která je největší a leží uprostřed. Nová
obec by měla zhruba 2 000 obyvatel; samotná Litovel by po této ztrátě měla oproti
dnešním necelým deseti tisícům jen kolem 7 000 obyvatel a přišla by tak asi o 60 až 70
milionů korun ročně. Starosta města Viktor Kohout případnou roční ztrátu městské
pokladny vyčíslil na 40 až 50 milionů.
Rozbuškou pro současné úvahy byla podle starosty města úprava směrnice o hospodaření
města, kterou jeho vedení schválilo na začátku letošního roku. „Rozdmýchalo to dlouhá
léta napjatou atmosféru, kdy obce mají pocit, že pro ně město nic nedělá. Já mám po
několika letech v zastupitelstvu jiný názor. Jsou to ale čísla a věci, na které se najednou
zapomnělo a které nikdo nezmiňuje. Bohužel, ale také minulá vedení obcím naslibovala
víc, než se posléze doopravdy uskutečnilo. A to se teď všechno vystupňovalo. Když se
v daný rok něco velkého dělá v jedné obci, je to samozřejmě na úkor ostatních, ale i
města Litovle. To si musí každý uvědomit. Na druhou stranu chápu, že se každý předseda
osadního výboru snaží získat co nejvíce právě pro tu svoji část,“ srovnává Kohout a přidal
výčet investic, které radnice v litovelských částech uskutečnila. Odmítá ovšem, že by
město se svými částmi nekomunikovalo – „To je absolutní lež, všichni na mě mají telefon,
mají možnost mi zavolat, anebo máme e-maily. Mojí povinností je, aby se situace uklidnila,
zkusíme najít kompromis a upravit daná pravidla. Ale na druhou stranu se nechceme
nechat vydírat. To také nejde.“
Článek redaktora Michala Poláčka v MF DNES ze dne 23. 10. 2019 v části Olomoucký kraj, str. 17 (kráceno).

ODTRŽENÍ – ANO ČI NE? SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ OSADNÍCH VÝBORŮ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
(přidružených obcí) MĚSTA LITOVEL
Jeho spouštěčem byla tvorba nové směrnice o fungování osadních výborů, do které
nebyly zapracovány připomínky předsedů Ov a způsob jednání vedení města i některých
úředníků MěÚ, který byl označen za arogantní. Ze směrnice byla vyřazena již tak omezená
práva Ov, například právo předsedy Ov vystoupit na zasedání ZML či ustanovení o částce
200 Kč na obyvatele obce, se kterou mohly Ov disponovat na drobné opravy, nákupy
mobiliáře, drobné investice, Dohody o provedení práce, podporu spolků aj. Městu Litovel
byl předán požadavek o podání informace o podpoře do sportovní a zájmové činnosti
v roce 2018, ze které vyplynulo, že z celkové částky do kultury a sportu 11 300 00 Kč šlo do
místních částí jen 56 000 Kč (0,49 %), ač obyvatel obcí je přes 29 %.
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Proto se obce rozhodly jednat a pomocí právníků bylo zjištěno, že je možno vytvořit
uskupení 10 obcí a splnit všechny zákonné podmínky k odtržení (osamostatnění). Na 10.
zasedání ZML byla projednána situace v místních částech a vytvořena 11členná skupina
(5 členů ZML, 6 zástupců obcí) k řešení situace, a ta má předložit materiál na zasedání ZML
21. 11.2019.
Byla založena občanská iniciativa „Za život v obcích“ poukazující na to, že v místních
částech pod Litovlí chybí základní občanská vybavenost a město Litovel do nich
adekvátně neinvestuje. Její požadavky: 1. Naše snaha o budoucnost obcí je opomíjena;
2. Finance, které obce přinášejí díky množství obyvatel a průmyslovým zónám, na jejichž
katastrálním území leží, netečou zpátky do obcí; 3. Územní plány v obcích jsou tvořeny bez
konzultace s nimi; 4. Nakládání s majetkem obcí je regulováno směrnicemi, které ztěžují
konání akcí pro obec; 5. Město nám dosud odmítalo rozkrýt příjmy a výdaje obcí; 6. Není
podporována kultura a sport v obcích a život komunity; 7. Chybí strategie budování obcí.
Cílem je s městem Litovel vytvořit nové podmínky pro financování a správu obcí. Chceme
být pro město Litovel partnerem. Odtržení je až poslední možností, pokud se nám nepodaří
najít kompromis.
Zveřejnil Ov Chořelice dne 1. 11. 2019 (stylisticky upraveno).

ODTRŽENÍ TŘETINY LITOVLE JE MIMO HRU, PROZATÍM
Místní části Litovle, jejichž obyvatelům vadil dosavadní přístup centrální radnice, se od
města zatím neodtrhnou. Obě strany, starosta města Viktor Kohout i zástupci
nespokojených obcí, ale zůstávají po týdnech jednání nadále ostražité. Situaci má zlepšit
na posledním zasedání ZML nově založený výbor složený ze zastupitelů všech místních
částí.
Pokud ale nebudou čerstvě nastavená pravidla fungovat, jsou zástupci obcí připraveni
opět uvažovat o osamostatnění. Město by tím přišlo řádově o desítky milionů a o téměř
3 000 obyvatel. „Začne to fungovat od Nového roku, tak uvidíme. Nejdůležitější je, že
výbor místních částí vznikl. Má tak mnohem větší sílu, než kdyby jednaly samostatně
jednotlivé osadní výbory,“ je přesvědčen předseda Ov Myslechovice Aleš Hubáček,
představitel občanské iniciativy Za život v obcích. Členy iniciativy jsou lidé ze všech
místních částí města, v minulosti šlo z podstatné části o samostatné obce. Jejich
představitelé jsou dlouhodobě nespokojeni s přístupem radnice, které vytýkají nedostatek
investic či nekoncepční rozhodnutí. Takže plán na možné odtržení zůstává nadále
v záloze. Členové iniciativy se budou dál scházet, mimo jiné i proto, že plánují vstup do
komunální politiky a pro volby do zastupitelstev v roce 2022 chtějí sestavit svoji kandidátku.
Opatrný zůstává i starosta Kohout a tvrdí, že o tom, jak se budoucnost Litovle a jejích
místních částí vyvine, bude jasno za několik měsíců. „Určitě není vyhráno. Ne, že bychom
nechtěli, ale samotná spolupráce se bude ještě ladit během činnosti výboru. Je to
experiment. Mám pocit, že v celé republice nikdo takový výbor nemá,“ porovnává.
Ovšem založením výboru se podle něj situace ve městě uklidnila, upozorňuje ovšem, že ze
zákona o obcích nemá toto nové uskupení zdaleka takové pravomoci jako samostatné
osadní výbory jednotlivých místních částí. „Zastřešující“ výbor má totiž pouze poradní hlas,
radnici může předkládat vlastní návrhy či upozorňovat na případné nedostatky. Navíc,
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konečné rozhodnutí bude v každém případě stále na zastupitelích. Založení výboru ovšem
má svůj význam a smysl, protože je potřeba slyšet i druhou stranu, doplnil svůj názor
starosta Kohout. Výhrady místních částí již dříve odmítl s tím, že také minulá vedení města
obcím naslibovala víc, než se poté doopravdy uskutečnilo. Argumentoval výčtem investic,
které radnice v litovelských částech v minulosti realizovala, na které se najednou
zapomnělo a které nikdo nezmiňuje. Radnice ovšem ne vždy může vyhovět všem
požadavkům jednotlivých částí, uvádí.
Článek redaktora MF DNES Michala Poláčka z 28. 11. 2019, část Olomoucký kraj, str. 16 (kráceno).

LITOVEL OPRAVILA SVŮJ „BENÁTSKÝ“ KANÁL, PLÁNUJE PO NĚM PLAVBY
S několikaměsíčním zpožděním dokončilo město 2. etapu oprav zdejšího unikátu – říčního
ramene Nečíz, vedoucího pod budovou radnice a náměstím do parku. „Objevil se tam
velký problém s opěrnou zdí, protože se ukázalo, že je na nestabilním podloží a mohla by
spadnout. Museli jsme tak nechat udělat nový projekt. Také nás zdržela přeložka
elektrického vedení, na kterou jsme nakonec čekali čtrnáct měsíců,“ říká starosta města
pan Viktor Kohout.
Městu teď zbývá závěrečná, ovšem také nejdelší a nejdražší část velké rekonstrukce, do
které se pustilo zčásti z nutnosti – kvůli havarijnímu stavu opěrných zdí a řady mostů přes
rameno Nečíz zvané též Radniční Morava. Zatím stála na 19 milionů, ale na poslední fázi
bude nutné najít v rozpočtu dalších zhruba 25 milionů, její termín je tak zatím nejasný.
Město, jemuž se přezdívá Hanácké Benátky, by chtělo už v příští turistické sezóně
nabídnout zájemcům nastálo v rámci Česka jedinečný zážitek v podobě projížďky
litovelským říčním „kanálem“.
„Bylo by nutné to tam dočistit, a také je na trase poměrně nízko položený most, který se
má rekonstruovat v rámci 3. etapy. Nicméně když si lidé dají pozor na hlavu a sehnou se,
tak už by mělo být možné projet celou trasu od elektrárenského náhonu až do parku,“
shrnuje starosta.
Nečíz, jehož jméno vychází ze staroslovanského nečeti, tedy téci, v minulosti protékal
náměstím volně. V roce 1856 byl ale úsek dlouhý 140 metrů zaklenut a k říčnímu rameni se
tak dá na náměstí dostat jen po otevřeném dvouramenném schodišti.
Článek STK v MF DNES ze 7. 11. 2019, část Olomoucký kraj, str. 14.
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12. SPRÁVA MĚSTA, VÝBORY A KOMISE
Po komunálních volbách od 1. 11. 2018 je starostou města pan Viktor Kohout (SNK) a
místostarostou Mgr. Lubomír Broza. Členy Rady města Litovel jsou: Bc. Zdeněk Jančí (ODS),
Jiří Kohout a Mgr. Mirko Spurník (SNK – Občané a sportovci Litovelska), Ing. Zdeněk Potužák
(SNK) a Ing. Ludmila Zavadilová (KDU-ČSL). RML se během roku sešla ke svému jednání 20x
a přijala 764 usnesení. Docházka členů byla velmi dobrá.
Zastupitelstvo města Litovel má 21 členů podle počtu volebních mandátů – 5 SNK, 4 ANO
2011, 3 SNK – Občané a sportovci Litovelska), 2 SNK ED, 2 KDU-ČSL, 2 KSČM a 1 ČSSD:
Viktor Kohout, Mgr. Eva Hrachovcová, Ing. Zdeněk Potužák, Ing. Karel Zmund, Mgr.
Lubomír Broza (SNK); Martin Geprt, Jana Wagnerová, Ing. Martin Pavlík, Mgr. Tomáš Dědek
(ANO 2011); Jiří Kohout, Mgr. Mirko Spurník, Pavel Pěruška (SNK – Občané a sportovci
Litovelska); Jaroslav Skála, Mgr. Robert Najman (SNK ED); MUDr. Alena Šromová, Ing.
Ludmila Zavadilová (KDU-ČSL); Kamil Veselý, Ing. Gabriel Ošťádal (KSČM) a Petr Šrůtek
(ČSSD). ZML se během roku sešlo k jednání na 9 zasedáních a přijalo 118 usnesení.
Programové prohlášení Rady města Litovle, předkládané občanům pro volební období
2018–2022 má za cíl vybudovat město, ve kterém se bude nejen dobře bydlet, ale i dobře
žít. RM chce v jednotlivých oblastech dosáhnout: Doprava – v souvislosti s akcí
Olomouckého kraje, rekonstrukcí průtahu městem po silnici II. třídy Unčovice – Červenka
bude připraveno vybudování přilehlých chodníků a cyklostezek; jednat s Olomouckým
krajem a CHKO LP o možnostech realizace obchvatu města; pokračovat v přípravě a
zhotovení cyklostezek směr Červenka, Tři Dvory a Nasobůrky; realizovat další opravy
místních komunikací; projednat s ČSAD Ostrava co nejbližší termín rekonstrukce
autobusového nádraží; usilovat o rozšíření parkovacích ploch ve městě; zasadit se o
zajištění opravy s vlastníkem nemovitosti v ulici 1. máje, která je léta v havarijním stavu.
Sport, kultura – připravit realizaci areálu sokolovny včetně vybudování sportovním haly;
využít připravených architektonických studií k vybudování nových sportovišť (tenisové
kurty, kuželna) a rozšířit netradiční sporty (discgolf, workout); podpořit různorodý kulturní a
sportovní život ve městě – od velkých akcí až po komorní projekty.
Ekologie – dokončit kanalizaci v Litovli a místních částech; s podporou dotačních
prostředků vybudovat nový sběrný dvůr a rozšířit stávající kompostárnu; podpořit úsilí
cukrovaru ve věci výstavby čističky odpadních vod s cílem zlepšení životního prostředí ve
městě; pokračovat v řešení, protipovodňových opatření; připravit rozšíření čističky
odpadních vod o sušičku kalů; pokračovat v obnově zeleně ve městě i místních částech.
Školství – postupně modernizovat školy a školská zařízení ve městě i místních částech;
zrekonstruovat školní jídelnu v ulici Studentů; realizovat aktivity a projekty v oblasti
prevence kriminality.
Sociální oblast, bydlení – věnovat velkou pozornost úsilí o vybudování cenově dostupných
bytů pro seniory a mladé rodiny; dokončit revitalizaci sídlišť Karla Sedláka a Gemerská;
dlouhodobě podporovat činnost Seniorklubu Litovel a další aktivity určené seniorům; klást
důraz na rozvoj potřebných sociálních a zdravotních služeb a podporovat organizace,
které je poskytují; dokončit projektovou přípravu areálu v objektu bývalých skladů v ulici B.
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Němcové se záměrem výstavby bytů a parkoviště; připravit II. etapu výstavby rodinných
domů na Pavlínce.
Místní části – pokračovat v podpoře místních spolků dobrovolných hasičů, kultury a
společenského života v místních částech; vybudovat kanalizaci v Myslechovicích, Nové
Vsi a Savíně; vybudovat vodovod v Savíně; připravit projekty k přípravě a následné
revitalizaci návsí, ulic a veřejných ploch.
Cestovní ruch – podpořit cykloturistiku a vodní turistiku; zmodernizovat naučné stezky ve
městě; z vodního toku Nečíz vybudovat chráněnou kulturní památku; zpracovat projekt na
revitalizaci budovy Záložny.
LN 6/2019, str.3.

VÝBORY A KOMISE
FINANČNÍ VÝBOR
Předsedou FV je Ing. Zdeněk Potužák (SNK); Mgr. Djamila Bekheda (ODS), Martin Geprt
(ANO), Ing. Jakub Hemerka (KDU-ČSL), Marie Popíšilová (KSČM), Mgr. Pavel Skácel (ČSSD)
a Ing. Ladislav Sléha (SNK – Občané a sportovci Litovelska) – členové. Zapisovatelka Mgr.
Eva Hrachovcová. V roce 2019 výbor uskutečnil 11 zasedání.
KONTROLNÍ VÝBOR
Předsedou je Ing. Gabriel Ošťádal (KSČM); Mgr. Kamila Baláková (ANO), Mgr. Tomáš
Dědek (ANO), Josef Hetcl (KSČM), Miroslav Janeček (ČSSD), Mgr. Robert Najman (SNK ED)
a Bc. Tomáš Vacek (SNK ED). Zapisovatelka Bc. Petra Sedlářová. Ke svému jednání se
výbor sešel 11x.
VÝBOR ZÁSTUPCŮ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
Mgr. Eva Hrachovcová – předsedkyně; Mgr. Alice Hemerková Bittnerová, Miroslav
Čunderle (oba za m.č. Nasobůrky), Aleš Hubáček (Myslechovice), Martin Klust (Nová Ves),
Nina Schlauchová (Chudobín), Robert Dostál (Savín), Ing. Jan Čunderle (Rozvadovice),
Ing. Vítězslav Špunda (Unčovice), Jan Hříbek (Tři Dvory), Ing. Radomír Havlíček (Víska) a
Ing. Vladimír Vaněk (Chořelice). Výbor byl ustaven 21. 11. a v roce 2019 se nesešel.
BYTOVÁ KOMISE
Mgr. Lubomír Broza – předseda; Mgr. Lenka Fišrová, Hana Hrbčeková, Martin Pekař, Pavel
Pěruška, Jarmila Rozsypalová, Petr Šrůtek, Jana Wagnerová – členové. Zapisovatelka
Alena Pekařová. Během roku komise zasedala 7x.
SPOZ
Bc. Zdeněk Jančí – předseda; Ludmila Blechtová, Mgr. Simona Čapáková, Magda
Dostálová, Jana Hornová, Ludmila Klaclová, Marie Kýrová a Marie Slanovodská – členky.
Zapisovatelka Petra Robenková. Komise během roku jednala 9x.
OSPOD
Mgr. Mirko Spurník – předseda; Mgr. Milena Jindrová, Hana Šubertová, Ing. Helena
Najmanová Ph.D. – členky. Zapisovatelka Bc. Marcela Spurníková. K jednání se komise
sešla 6x.
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SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ A ZDRAVOTNÍ
Ing. Ludmila Zavadilová – předsedkyně; MUDr. Ondřej Bolek, Mgr. Ivana Gregušová, Mgr.
Ilona Kalinová, Mgr. Josef Piska, Mgr. Pavel Procházka, Ing. František Smékal, Mgr. Mirko
Spurník, Mgr. Jan Šenk, Kamil Veselý – členové. Zapisovatelka Zuzana Rozehnalová.
Komise uskutečnila 9 jednání.
PREVENCE KRIMINALITY a BESIP
Hedvika Weberová, DiS – předsedkyně; Mgr. Kamila Baláková, Ing. Martin Benešl, Mgr.
Lubomír Broza, Mgr. Zdeňka Frištenská, Mgr. Lubomír Grézl, Vladimír Lakomý, Mirko Spurník
ml. – členové. Zapisovatelka Mgr. Iveta Kopková. Komise uskutečnila 9 schůzek.
KOMISE DOPRAVY
Jaroslav Skála – předseda; Michal Blažek, Mgr. Lubomír Broza, Filip Červinka, Miloslav Číhal,
Ing. Pavel Filípek, Ing. Alexandr Kučera, Ing. Petr Váňa, Jiří Vaněk, Ing. Radoslav Vašíček –
členové. Zapisovatel Martin Kopečný. Problémy dopravy komise řešila na 6 zasedáních.
KOMISE INVESTIC A VÝSTAVBY
Ing. Arch. Dušan Osina – předseda; Mgr. Alice Hemerková Bittnerová, Petr Grofek, Ing. Jiří
Procházka, Ing. Martin Pavlík, Ing. Karel Zmund. Zapisovatel David Elgner. V r. 2019
proběhlo 12 zasedání.
LETOPISECKÁ KOMISE
PhDr. Josef Hubáček – předseda; Lubomír Šik, Marie Hrubá, Karel Polášek, Miroslav
Pinkava, Mgr. Robert Najman, Mgr. Iva Kubíčková, Mgr. Hana Jemelková, Ing. Radovan
Urválek, MUDr. Dajána Dvorská – členové. Zapisovatelka Hana Dohnalová. Komise se
k jednání sešla 8x.
KOMISE SENIORKLUB LITOVEL
Lubomír Faltus – předseda Samosprávy (do 1. 11. PhDr. Josef Hubáček); Jaroslava
Köhlerová – místopředsedkyně, Milada Faltusová – kronikářka, Miroslav Fendrych, Jiřina
Jedličková, Věra Hojgrová, Zdenka Čamková – členové. Uskutečnilo se 11 zasedání
Samosprávy Seniorklubu Litovel.
PŘESTUPKOVÁ KOMISE
Mgr. Miroslav Havran a Mgr. Libor Chrudina – předsedové; Hana Konečná, Mgr. Lubomír
Broza, Jiří Navara, Dušan Řmot, Jaroslav Winiarski, Slavoj Vespalec a Vlastimil Zapletal –
členové. Podrobněji v kapitole Odbory MěÚ Litovel.
KOMISE ROZVOJE BYDLENÍ
Mgr. Lubomír Broza – předseda; Ing. Jaromír Kolář, JUDr. Marie Mazánková, Miroslav
Skácel, Ing. Radovan Vašíček – členové. Zapisovatelka Bc. Dita Bednářová. Komise se
scházela dle potřeby k projednání žádostí.
Z rozhodnutí vedení města další údaje o činnosti komisí a výborů nebyly poskytnuty
k nahlédnutí s odkazem, že náplň jejich jednání vyplývá přímo z jejich názvu a zaměření.
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13. ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU
ÚTVAR TAJEMNÍKA
Ing. Radovan Vašíček – tajemník MěÚ; Bc. Petra Sedlářová a Mgr. Anna Lasovská –
asistentky starosty a místostarosty města; Bc. Dita Bednářová – asistentka tajemníka; Petr
Grepl – krizové řízení; Ing. Kateřina Bublová – personalistika, mzdy; Jaromír Jindra – služební
vozidla, požární ochrana; jednotky sborů dobrovolných hasičů Litovel.
ZVLÁŠTNÍ ORGÁNY
Bezpečnostní rada města, Komise pro projednávání přestupků (více v OVV), Krizový štáb,
Povodňová komise.
ODDĚLENÍ IT – Pavel Ženožička, DiS; Tomáš HORNÍK, DiS.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU
K žádným personálním změnám během roku 2019 nedošlo – odbor i nadále vede Ing.
Vlastimil Habermann, dále zde pracují Ing. Simona Dvořáková (školství, kultura, sport), Eva
Hubáčková, Bc. Věra Vařeková (mzdy ve školství). Pod odbor patří i příspěvkové
organizace města – Městská knihovna, jejíž vedoucí je Mgr. Lenka Fišrová a zde pracují Bc.
Olga Sieglová (oddělení dětí), Lenka Nedopilová (oddělení dospělých) a Miroslava
Škodová (regionální funkce); Muzeum Litovel – vedoucí Mgr. Zdenka Frištenská, pracovníci
muzea – Mgr. Robert Najman a Mgr. Hana Jemelková; Litovelské noviny – redaktorka Mgr.
Eva Kratochvílová.
Odbor zajišťuje výkon funkcí, které mu příslušejí z titulu obce s rozšířenou působností,
vydává Litovelské noviny, organizuje vyhlášení Litovelských nadějí, zajišťuje opravy a
údržbu majetku města a na smluvním základě zpracovává mzdy pro některé obce a
školská zařízení, podílí se na přípravě rozpočtu města.
Mezi největší úspěchy OŠKS patří dokončení opláštění budovy Školní jídelny na ulici
Studentů 91, která tak dostala moderní podobu (ne jako ze 70. let minulého století) a
dokončení environmentální učebny DDM Litovel, zde i dokončení opravy dvora na ulici
Komenského a dokončení rekonstrukce 2 sociálních zařízení pro děti v budově MŠ
Gemerská.
Litovelské noviny jsou měsíčníkem, cena 11 Kč/ks. Možnost si LN zakoupit je na 7 místech
v Litovli, 5 v místních částech, předplatitelů je 150. Povinné výtisky jsou poskytovány
Národní knihovně, Parlamentní knihovně, Městské knihovně aj. Pravidelnými rubrikami jsou
– Stíny Litovelska, Zprávy ze Seniorklubu Litovel, Knihy na tento měsíc, Stalo se v Litovli …V
LN se pravidelně prezentují MK, DDM, litovelské školy, Mateřské centrum Rybička, Městská
knihovna, TIC MK a sportovci. Informaci podala Mgr. Eva Kratochvílová, redaktorka LN.
Zprávu podal Ing. Vlastimil Habermann, vedoucí odboru

102

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2019
ODBOR DOPRAVY
Odbor dopravy řeší ve své přenesené působnosti dopravně správní agendy. V současné
době zde pracuje 9 úředníků, vedoucím odboru dopravy Ing. Pavel Filípek, Jana Filipová,
která vykonávala agendu registru motorových vozidel, ukončila pracovní poměr k 1. 9.,
Alena Polanská vykonává agendu motorových vozidel s Ilonou Skřivánkovou, která
nastoupila 1. 12. a zároveň zastává funkci technika motorových vozidel. Agendu technika
registru vozidel vykonával Miroslav Holica, který ukončil svoji činnost na úřadě k 30. 9.
Evidenci řidičů – řidičské průkazy, vydávání digitálních karet do tachografů, profesní
způsobilost řidičů a státní odborný dozor ve věcech stanic měření emisí řeší Ing. Radka
Polívková. Přestupky v dopravě vyřizují dva pracovníci – Ing. Milan Segeč a Ing. Miluše
Střídová která kromě přestupků spravuje agendu zápisu bodů do bodového systému
evidence řidičů. Evidenci autoškol a zkoušky odborné způsobilosti řidičů jako zkušební
komisař řeší Mgr. Jaromír Skácel. Speciální stavební úřad má na starosti Dita Foretová a
agendu silničního správního úřadu Miloslav Sekanina.
Zprávu podal Ing. Pavel Filípek, vedoucí odboru

FINANČNÍ ODBOR
Vedoucím odboru je i nadále Ing. Jaromír Kolář. Dále zde pracují – Ing. Veronika
Beranová (hlavní účetní), Ing. Veronika Haplová (rozpočet), Vladimíra Martinková
(majetek), Alena Kučerová (účetní), Vladimíra Čunderlová (účetní příjmy města,
fakturace) a Helena Martinková (dodavatelské faktury).
Během roku FO připravoval matriály pro jednání RML, ZML a finančního výboru RML. Šlo o
rozpočet, rozpočtové změny a závěrečný účet města. Důležitá byla činnost FO v oblasti
dotací ve snaze o jejich získání (dodání dokladů, tabulkových příloh aj.), tak i při jejich
čerpání a vyúčtování ve spolupráci s jednotlivými odbory MěÚ. Celkově lze rok 2019
z hlediska FO hodnotit jako pozitivní a přínosný pro město i jeho občany. Rozpočet města
je zpracován v samostatné kapitole kroniky.
Zprávu podal Ing. Jaromír Kolář, vedoucí odboru

ODBOR SOCIÁLNÍ A SPRÁVNÍ
Vedoucím odboru je nadále Mgr. Pavel Procházka. Dále zde pracují Vladimíra Čiklová a
Věra Zedníčková (evidence obyvatel), Mgr. Kateřina Vystavělová (kurátor pro děti a
mládež), Mgr. Hana Smrčková (náhradní rodinná péče), Helena Němcová (občanské
průkazy, cestovní pasy), Zuzana Rozehnalová (opatrovnictví, komunální plánování služeb),
Bc. Monika Krylová a Bc. Marcela Spurníková (sociálněprávní ochrana dětí – SPOD), Bc.
Eva Vyroubalová (sociální práce, parkovací průkazy pro zdravotně postižené). V
personálních záležitostech tedy žádné změny nebyly provedeny.
Občanské průkazy: bylo celkem zpracováno 2 167 žádostí a vybrána částka 70 000,
příspěvek od státu činil 277 380 Kč. Cestovní pasy – bylo celkem zpracováno 1 140 žádostí
a vybrána částka 507 900 Kč. Počet osob narozených – 95, počet úmrtí – 96, počet osob
přistěhovaných – 153, přestěhování v rámci Litovle – 177, odstěhování - 225, cizinců
s trvalým pobytem – 105. Celkový počet osob: 9 669.
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Sociálně právní ochrana dětí – celková dotace od státu na činnost OSPOD činila
2 645 474 Kč, z této dotace se hradí mzdy a příslušné odvody, pohonné hmoty za jízdy
služebním vozidlem, výpočetní technika, telefony, školení pracovníků, supervize,
případové konference, tisk všech protokolů, žádostí apod. Počet soudních jednání 15;
počet osob umístěných do dětských domovů 8; celkový počet zpracovaných spisů 347;
celkový počet provedených případových konferencí 4; počet osob, se kterými bylo
jednáno a které požádaly o pomoc 1 076; počet návštěv dětí v dětských domovech 25;
počet provedených šetření pro jiné úřady 23; počet spisů, kde je soudem stanoven
dohled 19; počet zpracovaných individuálních plánů ochrany dětí 75.
Pracovník sociální práce na činnost v roce 2019 dostal příspěvek od státu ve výši 420 903
Kč. Z této částky se uhradila mzda + příslušné odvody, mobilní telefon, očkování proti
žloutence. Počet osob, které požádaly o pomoc jednorázově 177; počet osob, které
požádaly o pomoc opakovaně 22; počet osob ve výkonu trestu, se kterými se pracovalo
15; počet osob propuštěných z výkonu trestu 22; počet vydaných parkovacích průkazů
59; počet vydaných průkazů pro senior taxi 85; počet vydaných rozhodnutí – zvláštních
příjemců důchodu 5; počet šetření v domovech – podpis smluv 17; počet osob bez
domova 6.
Veřejné opatrovnictví: finanční příspěvek od státu byl 957 000 Kč. Počet osob, kterým
město vykonává opatrovníka 33; počet šetření u fyzických osob v jejich bydlišti 20; počet
soudních řízení 15; počet zpráv pro soudy 60.
Zprávu podal Mgr. Pavel Procházka, vedoucí odboru

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ (OVV)
K personálním změnám nedošlo, na odboru dále pracují – Mgr. Miroslav Havran (vedoucí
odboru), Marie Erlecová a Lucie Hubáčková (podatelna), Petra Robenková a Mgr.
Simona Čapáková (matrika), Pavlína Pischlová (pokladna).
Mimo běžné svěřené agendy OVV zajišťoval průběh voleb do Evropského parlamentu,
konaných ve dnech 24. a 25. 5. Jako investiční akce byla 1. 9. zahájena celková
rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů elektroinstalace a zhotovení
klimatizace ve vybraných objektech č. 778 a 779 na náměstí Přemysla Otakara. Ukončení
je plánováno do 30. 6. 2020.
Matrika – do matriky bylo zapsáno uzavření 82 sňatků a 12 osvědčení k církevnímu sňatku.
Sbor pro občanské záležitosti jubilantům předal 366 dárkových balíčků a odeslal 584
blahopřání k životnímu jubileu. Proběhlo 12 vítání nových občánků města se 107 účastníky.
V matričním obvodu – Litovel, Bílá Lhota, Červenka, Haňovice, Měrotín, Mladeč, Pňovice –
zemřelo 72 občanů, z toho 39 v Litovli.
Komise pro projednávání přestupků zasedala 16x ve složení – Mgr. Lubomír Broza, Mgr.
Libor Chrudina – předsedové, Jiří Navara, Dušan Řmot, Jaroslav Winiarski, Vlastimil Zapletal
a Slavoj Vespalec – členové. Zapisovatelka Hana Konečná. Komise projednala 228
podnětů, většinou proti veřejnému pořádku, občanskému soužití či proti majetku a udělila
59 pokut v celkové výši 193 000 Kč.
Zprávu podal Mgr. Miroslav Havran, vedoucí OVV
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ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A STAVEBNÍCH INVESTIC
V roce 2019 odbor MH a SI pracoval nadále pod vedením pana Miroslava Skácela.
Na odboru pracují: Petr Navrátil a Martin Kopečný, kteří mají na starosti stavební investice
a ochranu památek a David Elgner jako investiční technik. Dotační akce řeší Mgr. Iveta
Kopková a Bc. Petra Lacinová, která sleduje i financování na odboru. Paní Hana
Dohnalová má na starosti poplatky za užívání veřejného prostranství, pronájmy pozemků
města, zábory pro stánky, správu městských hřišť a další agendu.
Nejvýznamnější akce:
V roce 2019 byla dokončena akce „Zvýšení dopravní bezpečnosti v lokalitě Pavlínka“,
která spočívala v řešení velmi špatného stavebně technického stavu původního mostu
přes řeku Moravu. Úprava začíná za křižovatkou ulice Šmakalovy a Kollárovy, pokračuje
ulicí Kollárova s následným přemostěním řeky a napojením do křižovatky ulic Pavlínka
a Sadová. Hlavním objektem akce je most přes řeku. Náklady na realizaci v roce 2019
činily cca 8,8 mil. Kč.
Pokračovaly práce na akci „Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel – místní část
Myslechovice a v obci Haňovice“. Byla vybudována oddílná kanalizace ve městě Litovel
– místní části Myslechovice, v dolní části obce Haňovice a společné části oddílné
kanalizace pro místní část Myslechovice a obec Haňovice. Likvidace odpadních vod je
zajištěna napojením na ČOV Litovel s dostatečnou kapacitou 40 083 EO. Realizací projektu
došlo k podchycení znečištění v počtu 415 EO. Vlastníkem kanalizace vybudované tímto
projektem bude žadatel – město Litovel. Projekt byl realizován městem Litovel a obcí
Haňovice za podpory OPŽP a MZe. Náklady na realizaci (včetně dotačních prostředků)
za místní část Myslechovice v roce 2019 činily cca 29,2 mil. Kč. V místní části Myslechovice
došlo po skončení prací na výstavbě kanalizace k obnově živičných povrchů. Náklady
činily cca 1,5 mil. Kč.
V Litovli na Pavlínce byl na části místní komunikace položen nový asfaltový povrch.
Náklady činily cca 1 mil. Kč. Na Gymnáziu Jana Opletala v roce 2019 proběhla III. etapa
výměny dřevěných oken na objektu budovy gymnázia. Náklady na realizaci činily cca 2,8
mil. Kč. V létě roku 2019 byla provedena rekonstrukce další části značně zchátralé
hradební zdi v ulici Smyčkova poblíž muzea. Na obnovu hradeb město obdrželo příspěvek
od Ministerstva Kultury ČR. Celkové náklady obnovy činily cca 1,1 mil. Kč. Na jaře byla
vybudována kanalizace k bytovému domu na ulici Uničovská. Náklady na tuto akci činily
cca 1 mil. Kč.
Na ulici Dukelská došlo k odkanalizování rodinných domů (naproti STK). Náklady
na realizaci činily cca 2,3 mil. Kč. Na Staroměstském náměstí byl zrestaurován Sloup se
sousoším Nejsvětější Trojice. Za restaurátorské práce bylo zaplaceno 300 000 Kč, část
nákladů pokryl příspěvek od MK. Na městském koupališti byla opravena část kamenného
koberce (2. část je plánována na rok 2020) a byl pořízen vysavač na čištění dna. Náklady
na údržbu a pořízení stroje činily cca 1 mil. Kč.
V místní části Rozvadovice byl vybudován nový chodník podél silnice a u kostela byla
vybudována parkovací stání. Náklady byly cca 1,3 mil. Kč. V místní části Unčovice, ve
venkovním areálu Sokolovny byly zadlážděny plochy u kiosku. Dále byla vybudována
ležatá kanalizace pro odvod vody ze střechy Sokolovny. Náklady na provedené práce
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činily 1 mil. Kč. V místní části Unčovice byla v červnu zahájena rekonstrukce veřejného
osvětlení a místního rozhlasu. Náklady v roce 2019 činily 4,4 mil. Kč. Akce bude dokončena
v roce 2020. V místní části Březové u dětského hřiště byl vybudován altán za 220 000 Kč.
V místní části Chořelice proběhla rekonstrukce pergoly za hasičskou zbrojnicí. Náklady
na rekonstrukci činily 330 000 Kč.
Zprávu podala Bc. Petra Lacinová, pracovnice odboru MHaSI.

ODBOR VÝSTAVBY
Na odboru pracuje 7 pracovníků - Ing. Ludmila Šmakalová (vedoucí odboru; Jiří Bartoš,
Ing. Ivana Čamková, Věra Krňávková, Martina Lažová, Pavla Šléglová (agenda územně
správní a stavebně správní; Bc. Miroslava Králová (územní plánování).
Probíhalo projednávání územních plánů (případně jejich změn) v obcích Bílsko, Cholina,
Červenka, Haňovice, Loučka, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Pňovice, Senice na Hané,
Senička a Střeň. Připravuje se stále rekodifikace stavebního práva, dosud však nejsou
k dispozici přesné informace.
Zprávu podala Ing. Ludmila Šmakalová, vedoucí odboru.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Personálie – z odboru ŽP odešla Ing. Eva Škodová a Ing. Vladislava Křížková a nastoupily
Zuzana Šmoldasová a Mgr. Andrea Skaličková. Obsazení odboru nyní vypadá takto: Ing.
Pavel Kurfürst – vedoucí odboru; Ing. Martina Valentová, Bc. Alena Ambrožová a Bc.
Pavlína Richterová – agenda vodoprávní; Ing. Květoslav Ambrož – lesy, myslivost, kácení
dřevin; Ing. Jaromír Najman – odpadové hospodářství, ochrana ovzduší; Mgr. Andrea
Skaličková – ochrana zemědělského půdního fondu, rybářské lístky.
V oblasti vodního hospodářství – v roce 2019 byly dokončeny akce – řešení havarijního
stavu v ulici Husova – celková hodnota díla činila 13 229 684 Kč a Uničovský rybník –
oprava odpadního kanálu – celková hodnota díla činila 7 363 499 Kč. V oblasti
odpadového hospodářství – město získalo z Operačního programu ŽP dotaci na výstavbu
nového sběrného dvora. Dotace činila 21 643 957,3 Kč. V roce 2020 by měla začít
realizace této stavby. Město Litovel v roce 2019 získala první místo v rámci soutěže mezi
obcemi: Keramická popelnice. Jde o soutěž společnosti EKO-KOM v rámci Olomouckého
kraje. Oblast veřejné zeleně – byla dokončena poslední etapa úprav veřejné zeleně na
Staroměstském náměstí a začala realizace akce Revitalizace historické aleje Litovel –
Nové Zámky. Celková hodnota díla činí něco před 1,7 mil. Kč.
Zprávu podal Ing. Pavel Kurfürst, vedoucí OŽP

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Na živnostenském odboru Městského úřadu Litovel v roce 2019 pracovali: Bc. Ing. Jaromír
Hlavinka – vedoucí odboru; Vladimír Neset – zástupce vedoucího odboru, kontrolní
činnost, evidence zemědělského podnikatele; Mgr. Zuzana Kráčmarová – pracovnice
registrace, částečně kontrolní činnost, část. evidence zemědělského podnikatele a Lenka
Šmídová – pracovnice registrace, částečně kontrolní činnost, část. evidence
zemědělského podnikatele.
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Živnostenský odbor vykonává státní správu na úseku živnostenského podnikání v rozsahu
stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, týkající se koncesovaných živností, živností ohlašovacích
vázaných, řemeslných a živnosti volné. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své
působnosti dle zmocnění zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění
pozdějších předpisů a sleduje, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským
zákonem a ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské
podnikání. Dále vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 252/1997 Sb., o
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, tj. komplexní správní činnosti na úseku
zemědělského podnikání.
Většina podnikatelů využívá živnostenský odbor jako tzv. Centrální registrační místo, tzn., že
využívají učiněná podání pro splnění další registrační povinnosti vůči orgánům veřejné
správy a ty jsou společným podáním jsou elektronicky odesílány příslušné údaje o
podnikatelích dalším orgánům veřejné správy (Finanční úřad, Správa sociálního
zabezpečení, Zdravotní pojišťovna). Pracovníci úřadu poskytují bezplatnou poradenskou
činnost a přijímají podněty v souvislosti s živnostenským podnikáním a podnikáním v
zemědělské výrobě.
Ve správním obvodu ORP Litovel bylo k 31. 12. podnikatelů s platným živnostenským
oprávněním a se sídlem v tomto správním obvodu 4 238, z toho fyzické osoby 3 678,
fyzické osoby zahraniční 66 a právnické osoby 494. Zemědělští podnikatelé zapsaní v
evidenci zemědělského podnikatele k 31. 12. 183, z toho fyzické osoby 157 a právnické
osoby 26.
V roce 2019 proběhly běžné drobné přímé a nepřímé novely živnostenského zákona. Za
zmínku stojí nařízení vlády č. 143/2019 Sb., které nabylo účinnosti dne 1. 7. a kterým se
mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění
pozdějších předpisů. Novela uvádí do souladu obsahové náplně jednotlivých živností s
živnostenským zákonem a dalšími předpisy upravujícími činnosti, ve kterých lze živnostensky
podnikat.
Živnostenský odbor v roce 2019 provedl 42 kontrol a kontrolních šetření. Kontroly byly
zaměřeny na dodržování povinností vyplývající ze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
ve znění pozdějších předpisů a dalších zákonů souvisejících s živnostenským podnikáním.
Za porušení živnostenskoprávních a dalších zákonů souvisejících s podnikáním bylo
uloženo v roce 2019 7 pokut. Zdejší živnostenský úřad provedl 4 společné kontroly s
inspektory České obchodní inspekce, inspektorátu pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj.
V roce 2019 nedošlo v oblasti zemědělského podnikání k žádným legislativním změnám.
Co se týká provozoven, v roce 2019 nedošlo k zásadnímu nárůstu ani poklesu, ale spíše k
přemístění provozoven na jiné adresy – Martin Geprt přemístil prodejnu s výpočetní,
kancelářskou a anténní technikou z adresy Šafaříkova 758/3 ve které podnikal 9 let na
adresu Havlíčkova 632/14 (14. 1.). Po 11 letech zrušil provozovnu na adrese Havlíčkova
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702/4 cestovní agenturu Kamil Veselý (31. 1.) Byla otevřena „Litovelská kavárna“ na
adrese Mlýnská 1252/1a, kterou provozuje právnická osoba SPOLKOVNA s.r.o. (18. 3.).
Provoz baru na ul. 1. máje 623 ukončil podnikatel Radomil Janků a ve stejnou dobu na
této adrese zahájila provoz baru, fitness a posilovny právnická osoba Svaor s.r.o. se sídlem
na téže adrese (5. 6.). Po rekonstrukci vnitřních prostor nově otevřel kavárnu na ul. 1. máje
625 Martin Pekař ml. (8. 7.) Provoz kavárny KAFEMLEJNEK na ul. Boskovicova 73 ukončila
Tereza Hájíčková spolu s Adélou Rozbořilovou Hájíčkovou, která zde provozovala
cukrářství (18. 12.).
Dne 23. 8. bylo zahájeno insolvenční řízení se společností Papcel, a.s. (viz. samostatná část
v kapitole Průmysl a podnikání)
Zpracovali Vladimír Neset a Bc. Ing. Jaromír Hlavinka

ODDĚLENÍ BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Personální obsazení: Alena Hrubá – vedoucí oddělení; Alice Novosadová – nájemné,
pokladna, hřbitovy; Alena Pekařová – nebytové prostory, poliklinika a Eva Petrová –
účetní, fakturace, hřbitovy. Do 31. 8. byla vedoucí OBH paní Jana Polívková, která odešla
do starobního důchodu a místo vedoucí převzala k 1. 9. paní Irena Hrubá. Na její místo
byla formou výběrového řízení přijata paní Alice Novosadová.
OBH mělo k 1. 1. ve správě 51 domů, 289 bytů a 105 prostor sloužících k podnikání
(ordinace polikliniky, garážová stání, prodejny, pohostinství a ostatní prostory sloužící
k podnikání). K 31. 12. bylo evidováno 92 žádostí o byt města Litovel a 37 žádostí o
umístěn v DPS, náměstí Svobody 674/9. Během roku bylo uvolněno a předáno novým
nájemcům 5 bytů v DPS a 1 na ubytovně U Stadionu 1087. Byly zpracovány a RML
schváleny nové „Zásady o hospodaření s obecními byty v majetku města Litovel“
s účinností od 1. 1. 2020.
V roce 2019 bylo vystaveno 299 smluv na hrobová místa na dob u určitou 5 let (v případě
pohřbení do země se uzavírá nájemní smlouva dle délky tlecí doby daného hřbitova). Na
hřbitovních poplatcích bylo vybráno 181 328 Kč. Byl zpracován a RML schválen nový „Řád
veřejných pohřebišť města Litovle“ s účinností od 1. 1. 2020 (po předchozím souhlasu
Krajského úřadu Olomouckého kraje).
Opravy, údržba, investice: OBH evidovalo 325 požadavků v bytě nájemců a v domech
města Litovel a 130 v pronajatých prostorách sloužících podnikání vždy na drobné opravy.
Došlo k výměně oken v řadě objektů; výměně výtahu v budově polikliniky (provedla firma
Schindler CZ, a.s. v hodnotě 1 998 920 Kč – zajišťuje i odborný servis zařízení); stavební
úpravy bytového domu Vítězná 105/12 (zateplení fasády, výměna dveří a venkovních
parapetů, nástěnných a dešťových svodů a bleskosvodů, injektáž obvodových stěn
(provedla Stavební firma VESTAV group s. r. o. Vyškov v hodnotě díla 1 825 149 Kč).
Zprávu podala Irena Hrubá, vedoucí OBH
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14. ROZPOČET MĚSTA
Rozpočet města Litovel na rok 2019 byl schválen usnesením číslo ZM/8/3/2018 na 3.
zasedání Zastupitelstva města Litovel, které se konalo dne 20.12.2018 jako schodkový.
Saldo příjmů a výdajů bylo pokryto přebytkem hospodaření minulých let.
Hodnoty příjmů i výdajů schváleného rozpočtu byly během hodnoceného období, tj. roku
2019, průběžně upravovány prostřednictvím rozpočtových opatření schválených
Zastupitelstvem města Litovel nebo Radou města Litovel. Plnění rozpočtu města Litovel za
rok 2019 zobrazuje tabulka č. 1.
Tab. č. 1: Plnění rozpočtu města Litovel za rok 2019 (v Kč, po konsolidaci)
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

191 067 000,00

191 010 300,99

192 205 175,67

100,63

Nedaňové příjmy

50 233 946,20

53 613 653,32

52 916 648,39

98,70

Kapitálové příjmy

5 000 000,00

14 701 047,76

14 701 047,76

100,00

46 367 917,74

64 332 191,21

64 332 191,21

100,00

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

292 668 863,94

323 657 193,28

324 155 063,03

100,15

Běžné výdaje

216 581 789,51

228 054 957,92

199 926 263,00

87,66

Kapitálové výdaje

105 508 748,49

124 383 865,85

105 312 195,75

84,67

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

322 090 538,00

352 438 823,77

305 238 458,75

86,61

SALDO ROZPOČTU

-29 421 674,06

-28 781 630,49

18 916 604,28

-65,72

FINANCOVÁNÍ

29 421 674,06

28 781 630,49

-18 916 604,28

-65,72

0,00

0,00

0,00

x

45 229 462,06

44 589 418,49

-3 473 383,10

-7,79

0,00

0,00

364 566,82

x

0,00

0,00

0,00

x

-15 807 788,00

-15 807 788,00

-15 807 788,00

100,00

Daňové příjmy

Transfery

Skutečnost
RU v %

Skutečnost

z toho:
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
Změna stavu fin. prostředků na bank.
účtech
Operace z peněžních účtů organizace
nemající charakter příjmů a výdajů
vládního sektoru
Uhrazené splátky kr. přijatých půjč.
prostř.
Uhrazené splátky dl. přijatých půjč.
prostř.

Hospodaření za rok 2019 skončilo saldem příjmů a výdajů ve výši 18 916 604,28 Kč.
Celkové příjmy města Litovel byly původně rozpočtovány ve výši 292 668 863,94 Kč,
pozdějšími úpravami byly zvýšeny na 323 657 193,28 Kč. K 31. 12. 2019 dosáhly skutečné
příjmy výše 324 155 063,03 Kč, byly tak plněny k upravenému rozpočtu na 100,15 %.
Celkové výdaje byly z původního objemu 322 090 538 Kč během roku upraveny
na 352 438 823,77 Kč. K 31. 12. 2019 dosáhly výdaje hodnoty 305 238 458,75 Kč, byly tak
čerpány na 86,61 % k upravenému rozpočtu.

Podrobnější informace lze čerpat ze Závěrečného účtu města Litovel za rok 2019, který je zveřejněn na webu města.
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15. MÍSTNÍ ČÁSTI
NASOBŮRKY
V obci žije 465 obyvatel – 206 žen (jejich průměrný věk je 49,73 let), 192 mužů (47,88), 30
dívek (6,33) a 37 chlapců (5,95), tedy 67 dětí a 398 dospělých. Průměrný věk všech
obyvatel obce je 42,68 let.
V r. 2019 proběhly volby do OV a byl zvolen nový osadní výbor, a to v tomto složení: Alice
Hemerková Bittnerová (předsedkyně), Pavel Vlček, Jiří Konečný, Miroslav Šimáček, Ondřej
Mazánek, Michal Korhoň a Miloslav Čunderle. Nový OV začal aktivně pracovat cca až od
května. Bohužel došlo ke změně směrnice, která upravuje povinnosti pro OV, což celý
proces předání kompetencí protáhlo. Tato směrnice byla prosazena i přes nesouhlas
předsedů OV a schválena v srpnu. Nastartovala vzdor ze strany osadních výborů a
rozpoutala debatu se zástupci města, která vyvrcholila na začátku prosince. Na ZML byl
ustanoven Výbor místních částí, který má za cíl zlepšit komunikaci mezi osadními výbory,
zastupitelstvem a městským úřadem, koordinaci projektů v místních částech (MČ) a
vytvářet strategie pro MČ. Jedním z dosažených úspěchů v jednání je částka, se kterou
může od roku 2020 OV Nasobůrky dle svého uvážení (v mezích platných zákonů a
pravidel) disponovat. Z dřívější částky 200 Kč na občana byla navýšena na 2 400 Kč na
občana. Aktuálně probíhá debata nad konkrétními možnostmi čerpání. Výbor místních
částí je pouze poradním orgánem ZML, ale i přesto si od něj slibujeme, že značně zlepší
situaci v MČ. Ve Výboru místních částí mají Nasobůrky jako největší místní část 2 členy, a to
Alici Hemerkovou Bittnerovou a Miloslava Čunderleho.
Ačkoliv začal OV pracovat se zpožděním, aktivita byla o to větší a tlak na dotažení
definovaných úkolů silnější. Byl opraven betonový parket na hřišti; vybetonována podlaha
pro nový přístřešek (bude dokončeno 2020); instalace elektronické zvoničky v kapličce a
spuštění oznámení klekání v 18:00; opravena kotelna v KD (nový kotel a práce spojené se
změnou přístupu do kotelny); opravena atika na KD; doplněny odpadkové koše – na
zastávkách, u kolejí a u dětského hřiště; zakoupen nový průtokový ohřívač do udírny a
nový pojízdný bar do malého sálu, úklid, vytřídění věcí, doplnění inventáře a malování –
vše v KD.
Zprávu podala Alice Hemerková Bittnerová, předsedkyně OV.

CHOŘELICE
Místní část Chořelice měla k 31. 12. 2019 celkem 317 obyvatel, z toho 139 mužů a 178 žen.
Děti do 15 let celkem 70, z toho 29 chlapců, 41 dívek. Narodily se 3 dívky, žádný chlapec,
zemřely 2 ženy. Odstěhovalo se 10 občanů, přistěhoval se 1.
Osadní výbor Chořelice (zvolený na veřejné schůzi občanů 10. 12. 2018) pracoval v r. 2019
ve složení Ing. Vladimír Vaněk – předseda, Karel Dušek, Pavel Horák, Zdeněk Kusý, Marcela
Machatová, Pavel Přikryl, Lenka Šmídová. OV se scházel pravidelně každý 2. čtvrtek
v měsíci a dále vždy, když to okolnosti vyžadovaly.
OV zpracovával plán akcí v obci na rok 2019, který vycházel ze zpracovaného „Plánu
revitalizace obce“ z r. 2017. Největší akcí bylo zateplení přístřešku – pergoly za hasičskou
zbrojnicí. Celková cena 310 49 Kč, vícepráce 17 007 Kč. Vznikla tak stylová hasičská
klubovna s širokým využitím v zimních měsících, nahrazující alespoň prozatím absenci
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společenského sálu v obci. Dále bylo provedeno: instalace informačních vitrín – tabulí –
mapa obce, informace o historii a současnosti obce; výstavba dráhy pro hasičský sport na
pozemku ve spoluvlastnictví paní Horákové (dlouhodobý pronájem na 20 let) v místě mezi
obcí a Pivovarem Litovel při chodníku kolem pivovaru – v r. 2019 provedeno zatravnění
(příprava půdy, setí, osivo, sečení, hnojení 33 161 Kč); dokončeno oplocení hřiště na
malou kopanou v místě odstraněné bývalé autobusové čekárny (částka 24 850 Kč,
zhotovitel Kovovýroba Jiří Valoušek s.r.o. Slatinice); oprava komunikace u bytovky
(metodou patchmatic); rekonstrukce vstupních vrat budovy OV – 6 000 Kč – malířství
Linhart Nasobůrky). Bylo zakoupeno vybavení do nové hasičské klubovny (zateplené
pergoly) 43 kusů židlí (17 200 Kč – hrazeno z prostředků OV) a 12 kusů stolů 12 300 Kč. Na
základě požadavku OV byly Technickými službami Litovel pokáceny uschlé stromy podél
cyklostezky Chořelice – Rozvadovice 5 ks a smrky napadené kůrovcem v parku na návsi 2
ks. Bylo obnoveno očíslování sloupů VO (veřejného osvětlení) – červenec (pro usnadnění
hlášení poruch), opraven obrubník chodníku za zahradou MŠ Frištenského a u obecních
laviček, zasazen živý plot kolem přesunutého stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u
váhy, odstraněno jmelí z lípy v parku na návsi, ořez tújí v protihlukové stěně v zahradě za
hasičskou zbrojnicí a oprava propadlé dešťové kanalizace na konci ulice Otočnice. TS
dále prováděly posyp chodníku kolem pivovaru štěrkem, postřik plevelů na hřišti a na
vydlážděných plochách (hasičská zbrojnice, u budovy OV, kolem kaple, zastávky
autobusů). Koncem roku bylo vysazeno 25 kusů lip za hřbitovem podél silnice
k superkrosovému areálu. Z prostředků OV zakoupen party stan pro konání sportovních a
kulturně-společenských akcí (cena 14 978 Kč). Z důvodu velmi častých poruch na
vodovodu byla koncem roku zahájena jeho rekonstrukce v úseku náves k Moravě a ulice
k ČS (čerpací stanice).
Dne 11. února proběhlo jednání (za účasti starosty města) s účastníky územního řízení ke
stavbě chodníku od hlavní křižovatky po náves a provedena obnova vyznačení jízdního
pruhu na hlavní křižovatce. OV dále řešil, přes odbor ŽP MěÚ, stížnost občanů na
přemnožené kočky v nemovitosti č. p. 1057 a s VHS Čerlinka stížnosti občanů na zápach
z kanalizace – zejména u hlavní křižovatky a v ulici k SEVu.
Kulturní a společenský život v obci
O kulturní a společenský život v obci se podobně jako ve většině obcí starali převážně
místní hasiči a i v r. 2019 proběhly všechny již tradiční akce: Chořelêcké košt – tradiční košt
chořelických pálenek (19. 1.); tzv. Obecní zabíjačka (16. 2.); námětové cvičení sborů
dobrovolných hasičů (14. 6.) s následnou taneční zábavou (skupina Trigon); Letní karneval
se skupinou Alcatraz (19. 7.); Svatováclavský lampionový průvod s diskotékou (27. 9.);
pietní akt u příležitosti 101. výročí vzniku republiky – u pamětní desky u kaple (27. 10.) a
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu (30. 11.). U posledních dvou akcí působil spolu
s hasiči jako pořadatel i OV. Od dubna do října hasiči také zajišťovali pravidelná páteční
„Sousedská posezení pod pergolou“. Zateplením pergoly pro zimní měsíce vznikla stylová
klubovna, která umožní setkávání občanů i v tomto období. U příležitosti svátku sv. Floriána
– patrona obce, se konala Hodová mše svatá v místní kapli (8. 5.).
Místní myslivci ve spolupráci s hasiči a občany uklízeli v rámci akce „Ukliďme svět“ přírodu
od odpadků (od MŠ Frištenského po pískovnu Náklo) – zejména v okolí Moravy –
Mlýnského potoka, cest a příkopů (5. a 6. 4.). Dne 29. 6. pořádali v areálu hasičské
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zbrojnice „Myslivecký dětský den“ s následnou taneční zábavou. Místní fotbalisté –
mužstvo malé kopané FC Chořelice – uspořádali dne 3. 8. tradiční „Turnaj v malé kopané
– Memoriál manželů Štýbnarových“. Vlastní sportovní činnost nebyla nijak slavná,
v soutěžním ročníku 2018–2019 skončili na 8. místě 2. ligy skupiny B se ziskem 25 bodů a
skórem 80:81. Po podzimní části ročníku 2019–2020 jsou v tabulce 2. ligy skupiny A na 13.
místě se ziskem 8 bodů a skórem 39:55 a budou mít dost starostí se záchranou.
SDH Chořelice měl celkem 64 členů. Sbor se účastnil námětového cvičení 11. 5. 2018
v Myslechovicích a pořádal již zmíněné námětové cvičení 14. 6. 2019 v Chořelicích. Hasiči
organizovali Železnou sobotu – sběr železného šrotu (6. 4.), jehož výtěžek spolu s výnosem
za sběr papíru místní hasičskou mládeží sloužil ke spolufinancování 2. ročníku hasičského
soustředění dětí na chatě na Malém Vrbně u Starého Města pod Sněžníkem (24. – 27. 7.).
Tři členové sboru absolvovali školení „vedoucí mládeže SDH III. stupně“ – Karel Dušek,
Patrik Horák, Žaneta Přikrylová. Členové sboru se dále zaměřovali na výstavbu dráhy pro
hasičský sport, na které se konala 14. 9. pohárová soutěž a okrskové kolo soutěže mužů 12.
10., a hlavně se zkvalitnily tréninky všech družstev. V hasičském sportu má chořelický sbor
v současnosti přípravku (10 dětí), mladší žáky, starší žáky (14 dětí), muže a veterány a
uvažuje se i o založení družstva žen. Přípravka se zúčastnila soutěže v Měrotíně (17. 8.) a
doma v Chořelicích (14. 9.). Mladší a starší žáci se zúčastnili soutěží na Července (18. 5.) a
obsadili mladší 3. a starší 2. místo; v Ješově (23. 6.) mladší i starší 3. místa; v Měrotíně (17. 8.)
mladší i starší 2. místa; ve Střeni mladší 4. a starší 6. místo; v Chořelicích (14. 9.) mladší 1.
místo, starší 2. místo; ve Slavětíně mladší 1. místo, starší 2. místo. Družstvo veteránů se
zúčastnilo soutěže na Července (18. 5.) a obsadilo potřetí za sebou 1. místo; v Ješově (22.
6.) 1. místo; ve Vísce (5. 7.) 4. místo; v Měrotíně (17. 8.) 4. místo, v Savíně (24. 8.) 1. místo; ve
Skrbeni (31. 8.) 4 místo; v Chořelicích (14. 9.) 1. místo; v Nasobůrkách (28. 9.) 1. místo.
Družstvo mužů, které obnovilo svou činnost v r. 2017, a jehož členy jsou všichni místní
odchovanci (přešli z družstva starších žáků do družstva mužů), byli velice aktivní a zúčastnili
se 18 soutěží. V okresní soutěži v Olomouci obsadili v jednotlivcích 3. místo, ve štafetě a
v požárním útoku 6. místa. V okrskové soutěži na domácí půdě 17. 10. obsadili celkově 3.
místo. Z 16 účastí na pohárových soutěžích, kterých se účastní 30, 40 i více soutěžních
družstev, a kdy muži SDH Chořelice byli věkově vždy zdaleka nejmladší, jsou cenná
následující umístění: Ješov 4. místo, Troubelice 7., Měrotín 10., Chořelice 3., Olomouc 5. a
Nasobůrky 6. místo. Je třeba poděkovat celému výboru místního sboru a všem aktivním
členům za organizaci kulturně-společenského života v obci, zejména vedoucím družstev
hasičského sportu, kteří věnují svůj volný čas sboru a obci. Také je třeba připomenout velmi
dobrou spolupráci s panem Jaromírem Jindrou z krizového odboru MěÚ a poděkovat za
podporu, co se týká vybavení zásahové jednotky.
Ne všechno se podařilo podle našich představ. Z plánovaných akcí se nepodařilo provést
dosadbu stromů podél cyklostezky Chořelice – Rozvadovice, odstranit komín v havarijním
stavu u budovy OV (řeší se 2 roky), provést úpravu krajnic podél komunikací. To poslední je
dlouhodobý problém naší obce v tom smyslu, že občané parkují na zelených plochách a
zejména za vlhkého počasí nebo v zimním období se to projevuje na špatném vzhledu
naší obce.
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Rok 2019 se nesl ve znamení krize mezi MČ a městem a úvahami o možnosti
osamostatnění našich MČ. Mezi novými OV a nově zvoleným vedením města se zhoršila
komunikace. Dosavadní vnitřní organizační směrnice upravující činnosti osadních výborů
byla nahrazena směrnicemi novými, a to „Pravidly pro jednání usnášení a hlasování OV“
(schválena v dubnu) a „Směrnice o postupu OV v MČ“ (schválena v srpnu). Osadní
výbory se k nim vyjadřovaly, měly mnoho připomínek, ty však nebyly vůbec zapracovány.
Vzhledem k neutěšenému stavu obcí MČ dále požádaly OV město o předložení informací
o výdajích a investicích do MČ za období 2014–2018. To město odmítlo s tím, že si je máme
dohledat sami z dostupných zdrojů. Dále bylo požádáno o informace o podpoře kultury a
sportu ve městě a MČ v r. 2018 („finanční podpora spolkové a zájmové činnosti“) – a to na
základě tvrzení představitelů města, že jsou MČ nepřípustně zvýhodňovány.
Z předložených údajů vyplynulo, že do kultury a sportu ve městě město vkládá částku
12 438 000 Kč a do kultury a sportu v MČ 56 800 Kč, což odpovídá 0,49 % (počet obyvatel
v MČ 29,97 %). Nefungující aplikace HELP DESK (řešení požadavků MČ) – kdy na zaslané
připomínky a požadavky nikdo nereagoval, návrh placení nájmu za užívání hřišť,
administrativní náročnost povolování kulturně-společenských a sportovních akcí a
pronájmu majetku na tyto akce, radikální omezení možnosti čerpání přidělených
finančních prostředků vyvolalo vzdor a předsedové OV, a později celé OV, se začaly
pravidelně scházet každý týden a hledat řešení. Zjišťovaly se možnosti fungování, aby
obce nestagnovaly a mohly se rozvíjet. S pomocí právníků bylo zjištěno, že jsme schopni
vytvořit uskupení 10 obcí a splnit všechny zákonné podmínky k osamostatnění. Začali jsme
shánět více a více informací a zjišťovat, zda by občané tuto změnu uvítali či nikoliv.
Situace nabrala rychlé obrátky ve chvíli, kdy v Savíně byla vyhlášena veřejná schůze OV a
na pozvánce byla uvedena možnost odtržení od Litovle. V návaznosti na tuto informaci
starosta města svolal mimořádné 10. zasedání ZML, kde byl k projednání pouze jediný bod,
a to situace v místních částech. Na tomto zasedání se zastupitelstvo usneslo k vytvoření
11členné skupiny, 6 členů z OV a 5 členů ZML, která by hledala řešení vzniklé vážné krize.
Zastupitelstvo pověřilo tuto pracovní skupinu splněním následujících úkolů: rozklíčovat
příjmy a výdaje jednotlivých místních částí za uplynulé období 10 let, předložit návrh
přerozdělování financí jednotlivých místních částí a správy obcí, předložit návrh strategie
investičních akcí místních částí v termínu do 10. listopadu. Všechny OV na společných
schůzkách připravovaly podklady k jednání pracovní skupiny pro nový způsob správy obcí
a jejich financování.
Na 11. zasedání ZML 21. listopadu zřídilo ZML jako svůj pomocný a iniciativní orgán „Výbor
zástupců místních částí“, který má 13 členů. Tvoří jej 12 zástupců OV (převážně
předsedové OV) a předsedkyní byla zvolena Mgr. Eva Hrachovcová. Tento výbor má za
cíl zlepšit komunikaci mezi OV, ZML a městským úřadem, koordinaci projektů v MČ a
vytvářet strategii pro MČ. Výsledkem jednání bylo zrušení částky 200 Kč na občana MČ
(dosud pro Chořelice 200 Kč x 320 občanů = 64 000 Kč) a ustanovení částky 2 400 Kč na
občana MČ (nově 2400 Kč x 317 občanů = 760 800 Kč). Nesplněno bylo určení úředníka,
který bude mít na starosti výhradně požadavky MČ ani změna personální na odboru
MHaSI.
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Výsledkem vzniklé krize je také nebývalé stmelení všech 11 OV, které se pravidelně
scházejí a řeší vzniklé problémy. Je tady síla, kterou město nemůže jen tak ignorovat jako
v případě jednoho samostatného OV. Cílem je s městem jednat a vytvořit nové podmínky
pro financování a správu obcí. MČ chtějí být pro město Litovel partnerem a
osamostatnění je až poslední možností, pokud se nepodaří najít kompromis. V případě, že
by k této situaci došlo, podmínkou je, že nová obec musí mít alespoň 1 000 občanů. Část
obce, která se chce oddělit, musí sousedit nejméně se 2 obcemi, nebo jednou obcí a
cizím státem. K oddělení může dojít jen místním referendem – musí pro něj hlasovat
nadpoloviční většina všech osob s hlasovacím právem žijící v té části obce, která se má
oddělit. Místní referendum vyhlašuje Zastupitelstvo na základě návrhu, který předloží tzv.
„přípravný výbor“ (tvoří ho nejméně 3 osoby oprávněné volit do zastupitelstva, které sepíší
návrh a sesbírají potřebný počet podpisů).
OV děkuje zvoleným zástupcům města a jednotlivým úředníkům, kteří hájili zájmy obce
(MČ), pracovníkům technických služeb a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zasloužili o
vše kladné, co se v r. 2019 podařilo v naší obci (MČ) uskutečnit.
Zpracoval Ing. Vladimír Vaněk, předseda OV Chořelice

UNČOVICE
V obci žije 390 obyvatel – 175 žen (jejich průměrný věk byl 49,93 let), 160 mužů (47,14), 29
dívek (6,45) a 26 chlapců (6,96), tedy 55 dětí a 335 dospělých. Průměrný věk obyvatel
obce byl 42,69 let. Narodily se 4 děti (3 chlapci a 1 dívka), zemřela 1 občanka.
Osadní výbor pracoval ve složení: Tomáš Ryzí, předseda; P. Remeš, F. Beneš, K. Zbořil, M.
Janošec, D. Petrskovký a V. Špunda členové. Odstoupili M. Měsícová a P. Klaus pro
pracovní vytížení.
Akce: firma ČEZ ukládala kabelové vedení do země, město Litovel provedlo výstavbu
nového VO a MR (bude ukončeno v r. 2020). Investiční akce: rekonstrukce dešťové
kanalizace sokolovny, zámková dlažba u posezení na hřišti a jeho odvodnění, nová
infotabule před bytovkou.
Kulturní a společenské akce: Sportovní Den dětí – vystoupení MŠ, taneční skupiny KASTER
Litovel a SDH Senice na Hané (15. 6.); 9. ročník nohejbalového turnaje (24 účastníků, 6. 7.);
Drakiáda (1. ročník, 30. 10.); Lampionový průvod (16. 11.); Rozsvícení vánočního stromu –
vystoupení MŠ, jarmark (30. 11.); 3. šipkový turnaj v sokolovně (účast 250 soutěžících a
fanoušků, 30. 12.).
Informace podal Tomáš Ryzí, předseda OV.

BŘEZOVÉ
V obci žije 190 obyvatel – 85 žen (jejich průměrný věk byl 50,87 let), 76 mužů (48,95), 15
dívek (7,93) a 14 chlapců (4,86), tedy 29 dětí a 161 dospělých. Průměrný věk všech
obyvatel obce byl 43,32 let.
Osadní výbor pracoval ve složení: Jiří Sládek, předseda; Michal Dujava, Karel Eliáš, Petr
Grulich, Jarmila Kovářová, Eva Podškupková a Marie Svozilová – členové. Prioritou činnosti
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OV byla spolupráce s ČCK, KMK a SDH pro zlepšování kulturního a společenského života
obce.
Investiční akce – výstavba altánku u dětského hřiště, oprava kapličky, obnovení činnosti
SDH Březové. OV zřídil schránku na podněty a stížnosti občanů. Nepodařilo se dokončit
multifunkční hřiště, kde chybí lajnování.
Zprávu podal Jiří Sládek, předseda OV.

CHUDOBÍN
V obci žije 221 obyvatel, 34 dětí a 187 dospělých – z toho 92 žen (jejich průměrný věk je
51,90 let), 95 mužů (48,06), 14 dívek (8,21) a 20 chlapců (8,0). Celkový průměrný věk
občanů obce je 43,51 let.
Dne 16. ledna proběhly v Chudobíně volby do osadního výboru a následující den
ustavující schůze zvolených členů, na které bylo dohodnuto, že OV Chudobín bude mít 5
členů: Ing. Květoslav Ambrož – předseda; Pavel Čeladník, Leoš Rosman, Nina
Schlauchová a Petr Čamek – členové. Ke dni 1. 4. odstoupil z funkce člena osadního
výboru pan Petr Čamek. Osadní výbor Chudobín navrhl ZML určit za člena OV pana
Miloše Malíka na základě výsledků voleb, kde navrhovaný je prvním náhradníkem
v pořadí. Zastupitelstvo města Litovel dne 11. 4. zvolilo pana Miloše Malíka členem
Osadního výboru Chudobín.
Provedené investiční / projekční akce: nebyly provedeny investice velkého rozsahu. Bylo
jen zadáno zpracování projektu na prodloužení chodníku za školou a realizovány drobné
investice do areálu hřiště, dále do společenského objektu na hřišti a do veřejných
prostranství.
Kulturní, sportovní a spolková činnost: po celý rok aktivně působil tým malé kopané „MK
Chudobín“, který se účastní čtvrté třídy malého fotbalu na Olomoucku. Tým se trvale
umísťuje na předních místech v tabulce. Dne 8. 6. se uskutečnil „Dětský den“ ve spolupráci
OV a občanů. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první akci tohoto typu ve vesnici, bez
zkušeností, lze pak tento den hodnotit velmi kladně; 7. 12. proběhlo na prostranství před
hostincem tradiční „Rozsvěcování vánočního stromku“ společně s Mikulášskou nadílkou,
kdy Mikuláš s čerty obdarovali cca 30 dětí různými dobrotami.
Dá se říci, že celý podzim probíhalo řešení vzniklého problému mezi městem Litovel a jeho
MČ. Jednalo se zejména o směrnice o postupu OV v MČ, o financování MČ atp. Shoda
v těchto záležitostech se pro rok 2020 našla. OV tomuto věnoval hodně času, především
účastí na veřejných jednáních, schůzích ZML a setkáních osadních výborů všech místních
částí.
Informoval Ing. Květoslav Ambrož, předseda OV.
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NOVÁ VES
V obci žije 219 obyvatel – 92 žen (jejich průměrný věk je 53,37 roku), 90 mužů (46,16), 20
dívek (6,90) a 17 chlapců (9,12). Průměrný věk všech obyvatel obce je 42,73 roku.
Osadní výbor pracoval ve složení: Martin Klust (předseda), Mgr. Eva Kratochvílová, Jana
Kellnerová, Kristýna Nedozrálová, Hynek Navrátil, Miroslav Navrátil a Petr Šišma – členové.
Uskutečnily se tyto kulturní a společenské akce: Tříkrálová sbírka (leden), schůzka žen
s občany u příležitosti MDŽ (pořadatel Novoveské šťabajzny), úklid obce v rámci akce
Ukliďme Česko (duben), Den dětí na hřišti v Pekle (červen), vzpomínka u místní lípy na její
osudy s paní Marií Hrubou, členkou MSL a LK (říjen), setkání obyvatel obce u pomníku
padlých (akce MSL a OV – listopad), Mikulášská nadílka (prosinec).
Informace podala Mgr. Eva Kratochvílová, členka OV
(předseda pan Martin Klust nebyl ani po 6 výzvách schopen podat zprávu).

ROZVADOVICE
V obci žije 244 obyvatel, 99 žen (jejich průměrný věk byl 44,90 roku), 87 mužů (45,92), dívek
33 (6,94) a 25 chlapců (5,04) – tedy 58 dětí a 186 dospělých a celkový průměrný věk
obyvatel obce byl 36,05 roku. Osadní výbor pracoval ve složení: Jiří Skřepský – předseda;
Jan Čunderle, Vlastimil Kudláček, Vojtěch Smékal a Ladislav Stejskal – členové.
Z plánovaných investičních akcí se podařilo uskutečnit vybudování chodníku podél
komunikace č. 449 (parčík u hospody) a vybudování parkovacích míst na návsi a před
domy č. p. 15 a 20. Další požadavky týkající se investic (např. vybudování parkoviště u
bytovek, nevyhovujícího stavu budovy márnice a WC na místním hřbitově a další) byly
přesunuty na rok 2020. Byl vypracován návrh umístění veřejného osvětlení a místního
rozhlasu.
Osadní výbor podal v červnu stížnost na špatnou komunikaci s městem Litovel ze strany
města. Komunikace mezi městem a místními částmi byla celkově na velmi špatné úrovni,
což vedlo k nespokojenosti občanů ve všech přidružených MČ. Následně proběhla
početná jednání týkající se možnosti oddělení 10 z celkového počtu 11 MČ od města. Dne
14. listopadu se zejména za účelem objasnění aktuálního vývoje situace konala v budově
místního pohostinství veřejná schůze za účasti vedoucích představitelů města a některých
zástupců osadních výborů. Konečným výsledkem všech těchto jednání bylo ustanovení
Výboru místních částí a stanovení pravidel, jejichž dodržování by mělo vést ke zlepšení
spolupráce mezi městem a přidruženými obcemi a k celkovému uklidnění situace.
Kulturní činnost v obci zajišťují dobrovolní hasiči a klub malé kopané ve spolupráci
s osadním výborem. Jako každý rok se tradičně uskutečnilo „prvomájové“ pečení ryb.
Potřetí v historii naší obce se uskutečnilo rozsvěcování vánočního stromu (7. 12.). Účast
občanů byla opět nad očekávání vysoká. Místní hospodyňky se při této příležitosti mohly
pochlubit svým uměním. Všichni přítomní měli možnost ocenit jejich domácí výrobky, které
jim byly stejně jako v letech předešlých zdarma nabízeny.
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Další akce, kterou lze označit za tradiční, pořádá pravidelně místní myslivecký spolek. Je to
zábavné odpoledne pro děti, které je ukončeno lampionovým průvodem a ohňostrojem,
po kterém následuje večerní posezení pro dospělé. Tato akce se pravidelně koná poslední
prázdninový víkend. Letos se však z organizačních důvodů konat nemohla. Dokončuje se
výstavba dvou nových rodinných domů v obci.
Za OV Rozvadovice zprávu podal Vlastimil Kudláček.

MYSLECHOVICE
K 31. 12. 2019 měly Myslechovice celkem 384 obyvatel s průměrným věkem 39,36 roku.
Z celkového počtu obyvatel je 158 žen, 145 mužů, 38 dívek a 43 chlapců.
Během plesové sezóny se i letos pořádaly tradiční dva plesy organizované Spolkem
dobrovolných hasičů Myslechovice v Kulturním domě v Myslechovicích 19. ledna Hasičský
ples, kde k poslechu a tanci zahrála skupina Sirius a 16. února Dětský rej maškarních
masek, který večer vystřídal maškarní ples pro dospělé – šibřinky. K tanci a poslechu
tentokrát zahrála kapela Asteor. SDH dále uspořádal námětové cvičení, čištění hasičské
nádrže Prádlo, Mikulášskou nadílku a rozdávání vánočních stromečků (21. 12.).
Investiční akce: dokončení výstavby splaškové kanalizace, asfaltování cesty kolem staré
školy, znovuotevření hospody Hospůdka pod Rampachem pod záštitou pana Aleše
Hubáčka.
Boj za suverenitu místních částí – dlouhodobá nespokojenost s mizivou spoluprací,
nepřehledným financováním a špatnou komunikací města Litovle s místními částmi vyústila
na podzim tohoto roku ve společnou iniciativu předsedů osadních výborů všech 11 MČ
Litovle, jejichž cílem bylo především zlepšení současné situace a dosažení většího podílu
na rozhodování o životě a rozvoji MČ. Byla zahájena společná jednání předsedů osadních
výborů, kde se snažili zformulovat svoji nespokojenost do konkrétních bodů, které následně
byly předneseny městu k dalšímu jednání a hledání smysluplného řešení pro všechny
zúčastněné strany.
Vyhrocené situaci se dostalo pozornosti nejen místních, ale i celonárodních médií, která
v návaznosti na probíhající problematický odchod Velké Británie z EU „brexit“ označila
paralelně situaci za „Litovelexit“. Po dlouhých jednáních byl ustanoven Výbor místních
částí se zastoupením všech MČ, který by měl pozici poradního orgánu zastupitelstva (jeho
náplní má být zejména komunikace mezi osadními výbory MČ, ZML a MÚ Litovle a dále
koordinace a vytváření strategií pro MČ). Místní části si od tohoto dílčího úspěchu slibují
zlepšení komunikace a založení partnerského přístupu a součinnosti mezi nimi a městem s
cílem podpořit jejich suverenitu.
Informace poskytl Aleš Hubáček, předseda OV.
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SAVÍN
V obci žije 129 občanů – 54 žen (jejich průměrný věk je 49,81 roku), 62 mužů (48,85), 7 dívek
(4,14) a 6 chlapců (8). Průměrný věk všech obyvatel obce je 44,93 roku. Počet stálých
obyvatel v Savíně vykazuje dlouhodobě pokles způsobený zejména změnou charakteru
zaměstnání obyvatel. Z původně ryze zemědělské obce v průběhu staletí – zvláště po
druhé světové válce – nalézali práceschopní obyvatelé své zaměstnání u různých firem a
služeb v širokém okolí Litovle, později Mohelnice a v posledním období i Olomouce. V
obci Savín je v r. 2019 celkem 54 trvale obývaných objektů. Pro obyvatele je k dispozici
kulturní dům se sálem a restauračním provozem (nyní již 3 roky bez nájemce), hřiště pro
odbíjenou, dětské hřiště a hasičská zbrojnice s rozsáhlým společenským zázemím, které
slouží zejména od jara do podzimu ke cvičení SDH a společenským a kulturním setkáním.
Od r. 1996 je Savín osadou a veškerá správní agenda spadá do pravomoci MÚ Litovel.
Městský úřad Litovel zabezpečuje řadu činností, zejména prostřednictvím Technických
služeb města péčí o komunikace, jejich údržbu vč. osvětlení obce a odvozu odpadků.
Veškeré činnosti v této oblasti jsou kladně přijímány všemi občany Savína. Místními
problémy se pravidelně zabývá OV, který v letech 2018–2019 doznal personální změny v
osobě dlouholetého předsedy Vladimíra Lakomého, jehož funkci převzal Zdeněk Smrček.
Členy jsou dále František Hlavinka, Ladislav Šmoldas, Květoslav Vogl, Michal Skopal,
Bohumil Dostál.
V roce 2018–2019 probíhala projektová příprava výstavby vodovodu a kanalizace, kterou
prováděla fa AQUA PROCON Olomouc, vč. vyřízení potřebných majetkových vztahů na
soukromých pozemcích. Termín realizace dosud není znám – orientačně kolem r. 2022
podle přidělených státních dotačních prostředků (odhad IN 27–30 mil. Kč). Nebyl dosud
projektově připraven a realizován chodník od č. p. 60 k zastávce autobusů na
komunikaci II/373 Litovel – Konice. V r. 2018 byl znovu vybudován přejezd potoka Savínka
u požární nádrže, šikmé chodníky směrem ke kulturnímu domu a byla provedena velmi
kvalitně oprava cesty v dolní části obce směrem k chatám.
Na podzim r. 2018 zahájil státní podnik Přenosová energetická soustava (dříve ČEZ a.s.)
úplnou obnovu vedení 400 kV č. 413 (Dluhonice – Krasíkov) založením nových
základových patek vedení, opravou a později i výměnou kompletních ocelových
konstrukcí stožárů (v r. 2019) vč. úplné výměny 3svazkových vodičů. Vedení bylo na k. ú.
Savína vybudováno v r. 1960–1961 a probíhá od východní části (od „Rampachu") územím
obce západním směrem v délce 1,9 km.
V letech 2018–2019 došlo k mimořádnému postihu lesních porostů kůrovcovou kalamitou.
Těžební činnost zabezpečovala církevní správa lesů Velká Bystřice na území Savína
prostřednictvím 3 těžebních společností. Za uvedené období bylo z 272 ha lesní půdy v
katastru obce vykáceno cca 180 ha, přičemž pouze menší část nově vzniklých holin byla
nově zalesněna (v r. 2019 pracovníky z Ukrajiny). Množství vytěženého dřeva je tak značné,
že jeho velká část je dlouhodobě uskladněna podél lesních cest.
Kulturní, osvětová a spolková činnost – Spolek dobrovolných hasičů Savín (SDH)
organizoval jako jediná spolková organizace řadu činností: zahájení a rozloučení s rokem,
jarní zahájení sezony, taneční zábavy, promítání filmů, výroční ples SDH, vánoční a
novoroční oslavy s ohňostrojem. Navíc uskutečnil 3 cvičení hasebních zásahů, zúčastnil se
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soutěží v Luké a Měrotíně a organizoval výlety svých členů do Tater. Členové SDH
dokončili rekonstrukci prostoru u hasičské zbrojnice, kde jsou vybudovány nové zastřešené
prostory pro sociální a hospodářské zázemí pro společenská setkání občanů vč. pódia pro
hudební vystoupení a také koutek pro děti. Činnost SDH v Savíně je všestranná a zasluhuje
úctu a uznání za obětavost většiny jeho členů.
Byla uspořádána hasičská soutěž veteránů (31. 8.), odpracováno cca 1 300 hod. na
úpravě pozemků kolem hasičské zbrojnice atd. Současně zabezpečili členové SDH údržbu
areálu na Pindě aj. O knihovnu v kulturním domě se obětavě stará paní Olga Hlavinková.
V obci působí jako samostatní podnikatelé zemědělec p. Vladimír Němec se syny
Richardem a Robertem, dále automechanik Dominik Dostál, samostatná účetní paní
Zdena Laníková a samostatnou bezpečnostní agenturu vede p. Vladimír Lakomý. V
Savíně dále působí fa ALFA IZOL CZ s.r.o., která zde má klempířskou dílnu a pomocný sklad
(vedoucí p. Tibor Novotný).
Informace podal Ing. Miroslav Lampar, kronikář obce Savín.

TŘI DVORY
V obci žije 263 obyvatel – 105 žen (jejich průměrný věk je 50,15 roku), 121 mužů (47,60), 19
dívek (4,63) a 18 chlapců (4,94). Průměrný věk všech obyvatel obce je 42,60 roku. Osadní
výbor působil ve složení – Jan Hříbek (předseda), Vladimíra Krauzsová, Zdeněk Vošalík, Jiří
Vaněk a Jana Wagnerová – členové. Osadní výbor se schází dle potřeby, převážně 1x
měsíčně.
Akce roku 2019: zastřešení autobusové zastávky, rekonstrukce dětského hřiště, výměna
dopravního značení v obci, oprava zvonice na kapli sv. Floriána, výměna štěrkového
svršku za asfaltový ve dvou ulicích, oprava fasády a předláždění parkoviště u restaurace U
Tří zlatých trojek, oprava pomníku obětem 2. světové války u hasičské zbrojnice,
vypracován návrh na opravu pomníku padlých z 1. světové války na místním hřbitově a
žádost o výstavbu cyklostezky.
O kulturní a společenský život v obci se starají následující spolky a sdružení: Čarodějnický
spolek Tři Dvory pořádá tradiční akci Pálení čarodějnic (30. 4.). Akce se stala
vyhledávanou a zúčastnilo se jí cca 400 osob. Sbor dobrovolných hasičů – mše v kapli sv.
Floriána za účasti pěveckého sboru a setkání občanů u hasičské zbrojnice s občerstvením.
Sokol Tři Dvory – velký letní karneval (6. 7.) a lyžařský zájezd na hory. Ve společné
kooperaci zařizují místní spolky společenské akce: setkání s obyvateli obce Tři Dvory u
Kolína (15. 6.), pálení čarodějnic, Vánoce v létě, dýňování, rozsvěcování vánočního
stromu a akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Díky vzájemné spolupráci mezi místními spolky
a sdruženími se daří pořádat společenské akce, které hojně navštěvují obyvatelé z
okolních vesnic i Litovle. Odměnou nám jsou kladné odezvy na pořádané akce v našem
katastru obce, které se staly již nedílnou součástí života v obci.
Informace poskytl Jan Hříbek, předseda OV.
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VÍSKA
V obci žije 90 obyvatel – 40 žen (jejich průměrný věk je 55,68 roku), 39 mužů (50,92), 7 dívek
(7,43) a 4 chlapci (5,50). Průměrný věk všech obyvatel obce je 47,63 roku. Osadní výbor
pracoval ve složení – Michal Zlámal (předseda), Ladislav Havlíček, Radomír Havlíček,
Radomír Krumnikl a Lubomír Zedník – členové.
Z Přehledu kulturních, společenských a sportovních akcí v Litovli a okolí 2019, který vydalo
TIC Litovel, se daly vysledovat následující akce v obci: Hasičský ples (2. 2.), Rockfest Víska
(14. 6.) a „O pravyho kohóta z Viske“ – soutěž hasičů veteránů (5. 7.).

Ani přes žádost, urgenci, e-maily místostarosty, výzvu Mgr. Hrachovcové a 3 e-maily od kronikáře nebyla informace o dění
v obci kronikáři od předsedy OV Michala Zlámala (podobně jako v r. 2018) poskytnuta. Kronika města je k nahlédnutí na
webu města, ale pro nespolupráci OV Víska, občané nemají možnost se o tom, co se v obci děje nic dovědět, což není fér.
Co si myslet o pozici „mrtvého brouka“ v podobě předsedy OV, o vstřícnosti a odpovědnosti představitele obce, nechává
kronikář na posouzení čtenáře kroniky.

16. MIKROREGION LITOVELSKO
Od 1. 1. má Mikroregion Litovelsko 23 členů – obcí: Bílá Lhota, Bílsko, Bouzov, Červenka,
Dubčany, Haňovice, Cholina, Litovel, Loučany, Loučka, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo,
Náměšť na Hané, Olbramice, Příkazy, Pňovice, Senice na Hané, Senička, Slavětín, Střeň a
Vilémov.
Hlavní činností je rozvoj turistického ruchu, koordinace postupů při řešení problémů
týkajících se rozvoje samosprávy obcí, hospodářského, sociálního a kulturního života obcí
a vztahu k orgánům vyšší správy a vyšších samosprávných celků.
Kalendář nejdůležitějších akcí Mikroregionu Litovelsko v r. 2019: vstup obce Pňovice do
MRL (1. 1.); účast starostů na veletrhu Regiontour 2019 Brno (17. 1.); poznávací zájezd
starostů obcí MRL – Slavkov – Mohyla míru, Laa an der Thaya (19. 3.); účast starostů na
pietním aktu v Javoříčku (27. 4.); pracovně-poznávací seminář starostů – Kolín, Krásná Lípa,
Hřensko (4. 6.); poznávací cyklovýlet starostů po obcích MRL (25. 6.); Hry bez hranic ve
Vilémově (6. 7.); účast starostů na schůzce „Projekt odpady Olomouckého kraje“ (5. 9.);
pracovně-poznávací seminář – východní Slovensko, severní Maďarsko (12. 9.); pracovněpoznávací seminář – Dolní Němčí, Strání-Květná, Kroměříž (9. 10.); Rada MRL (18. 2., 16. 4.,
1. 10., 3. 12.); Valná hromada MRL (16. 4., 3. 12); Kontrolní výbor MRL (21. 1., 19. 8.).
Informace podala Alena Kučerová, účetní Mikroregionu Litovelsko.
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17. MĚSTSKÉ PODNIKY
TECHNICKÉ SLUŽBY LITOVEL, příspěvková organizace
Statutárním zástupcem organizace byl v roce 2019 Ing. Karel Zmund. V personální oblasti
nedošlo k žádným výrazným změnám. Počet pracovníků k 31. 12. byl 34 v hlavním
pracovním poměru (z toho 4 THP) a 1 na dohodu o činnosti. Na sezónní práce bylo přijato
9 pracovníků pro středisko veřejná zeleň, kompostárna sauna, lesy a správa. Průměrný
evidenční počet zaměstnanců byl 38.
Prioritou byla údržba veřejné zeleně – sečení travnatých ploch 5 traktorovými sekačkami a
4 křovinořezy. Proběhlo 5 cyklů sečení, poslední i se sběrem listí. V rámci ochrany dřevin
bylo pokáceno 87 stromů, z toho 49 na základě rozhodnutí OŽP MěÚ Litovel.
V rámci vedlejší činnosti byly pro cizí subjekty na úseku veřejné zeleně provedeny práce se
ziskem 79 358 Kč (sečení, frézování pařezů, kácení stromů, štěpkování). Na Náměstí.
Přemysla Otakara a ulici Palackého byla tradičně instalována květinová výzdoba v
podobě muškátových pyramid a květinových mís v celkové hodnotě 43 312 Kč. Na
kompostárně v k.ú. Haňovice byl zpracováván zelený odpad celkem ve výši 909,5 t z
údržby veřejné zeleně, z toho730,5 t trávy, 108,5 t štěpků a 70,5 t listí. Provoz kompostárny
zajišťovali 3 pracovníci – řidič překopávače, technik – evident a pomocný dělník. Provoz
kompostárny stál 703 820 Kč (mzdy, PHM, ostatní materiál, Litolab). Nedostatečnou
kapacitu kompostárny řeší plánovaná výstavba – rozšíření plochy skládky.
Údržba komunikací
TS Litovel zajišťovaly údržbu místních komunikací (MK) města a jeho místních částí v
souladu se zřizovací listinou (ZL) a Dohodou o plnění hlavního účelu činnosti byla
operativně prováděna údržba MK v zimních měsících podle Interní směrnice k zajištění
sjízdnosti a schůdnosti vozovek a chodníků stanovenou pohotovostní skupinou pracovníků
TS s vlastní technikou a jen malým dílem dodavatelsky přes ZD Unčovice v obcích
Rozvadovice, Unčovice a Březové. Na zimní údržbu MK bylo v roce 2019 použito 138 t soli.
Na vybraných úsecích MK včetně chodníků (nám. Př. Otakara, most Svatoján, cesty a
chodníky v parku u GJO) byla dle možností a situace použita k ošetření povrchu kamenná
drť. Mimo uvedené zimní období zahrnuje údržbu, opravy a menší rekonstrukce povrchů
silnic a chodníků včetně jejich pravidelného čištění. Dodavatelsky byly zajišťovány opravy
asfaltových povrchů vozovek nástřikem tryskovou metodou a opravy trhlin a spár v
živičném krytu MK. Opravy komunikací asfaltovým nástřikem se realizovaly v Litovli na
Náměstí svobody, v ulicích Pavlínka k lesním školkám, Komárov a Hrnčířská. Asfaltový
nástřik byl proveden i na komunikacích v obcích Savín, Unčovice a Březové.
Údržba komunikací vlastními prostředky spočívala v operativních opravách běžných
výtluků použitím studených asfaltových směsí a nově v minulém roce pořízenou
technologií INFRASET k renovaci popraskaných asfaltových povrchů. Nezpevněné
komunikace, zejména povrchy chodníků byly ošetřovány dosypáváním drceného
kameniva nebo cihlovo-betonovou drtí v ulicích Vítězná u Alberta (obruby), Komárov –
cesta za pomníčkem, od splavu k zahrádkám, Žerotínova ke stadionu, Rybníček,
Svatoplukova a také v obcích Myslechovice od garáží směrem ke Skale, Chudobín u
hřbitova a Víska. Na chodnících města byly operativně prováděny potřebné menší lokální
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opravy uvolněné nebo rozpadlé dlažby o celkové ploše 130 m2. K větším opravám došlo v
ulicích Studentů, Kollárova, Družstevní, K. Sedláka, Palackého a v obci Chořelice.
V průběhu roku 2019 byla opakovaně prováděna deratizace kanalizace firmou
Deratizace 4D Brno (33 225 Kč) a firmou Marek z Litovle (7 986 Kč). V rámci udržování
čistoty města a ochrany ŽP bylo strojně prováděno čištění MK ve městě zametacím
vozidlem Bucher City Cat a tyto uliční smetky byly likvidovány na skládce v Medlově.
Hospodaření v lesích
Města Litovel a lesích společenství obcí probíhá celkem na 525,99ha, z čehož je 161,92 ha
společenství obcí s podíly 65% Město Litovel, 20% Bílá Lhota a 15% Měrotín a zbývajících
364,07 ha jsou lesy Města Litovle. Podle tohoto hektarového výměru je sledovaná bilance
příjmů a výdajů. V roce 2019 bylo celkem vytěženo7 352,12 m3 dřeva, z toho v lesích
města Litovel 2 787,32 m3 a lesích Společenství obcí 4 564 m3, Na výsledcích hospodaření
ve výši 11 925 Kč se podílí situace v našich lesích. Těžba je značně překročena, jako
důsledek zpracování hynutí jasanu, kalamitní kůrovcové situace a hynutí borovice. V roce
2019 byly opět prováděny pouze nahodilé těžby, které přináší dříví snížené kvality,
prodávané za nízké ceny zejména u jehličnatého dřeva. Absolutní přebytek dřeva na trhu
rovněž negativně ovlivňuje tržby z prodeje. Nutnost obnovy lesa na kalamitních plochách
výrazně zvyšuje náklady. Výsledek hospodaření v lesích byl + 11 925 Kč.
Údržba veřejného osvětlení
Tuto oblast v rámci svěřené správy VO zajišťují interně 2 zaměstnanci – elektrikáři TS v rámci
zabezpečení provozuschopnosti veřejného osvětlení v Litovli a místních částech.
Podstatnou částí jejich práce kromě běžné údržby je operativní odstraňování závad při
poruchách v síti VO, ať už na kabeláži v zemi, tak i na sloupech a světlech VO. V roce
2019 proběhla větší renovace vánočního osvětlení – světelných řetězů na stromech u
Alberta a v menší míře na Vánočním stromu na náměstí. Náklady na údržbu VO v minulém
roce 1 441 409 Kč (bez energií).
Oblast dopravy
V roce 2019 bylo v rámci reprodukce vozového a strojního parku pořízen nový traktorový
přívěs na přepravu stavebních strojů v ceně 227 896 Kč, Dále byl pořízen nový kontejner
na vozidlo Avia, jehož využití je mnohostranné (54 668 Kč).
Provoz koupaliště a sauny
V roce 2019 byl provoz městského koupaliště – přírodního biotopu zahájen 1. 6. 2019.
Návštěvnost do konce koupací sezóny 15. 9. 2019 byla 21 930 osob, a to je přibližně
o 5 000 návštěvníků méně než v roce 2018. V období koupací sezóny bylo celkem 27dnů s
teplotou vyšší než 30°C. Maximální denní návštěvnost byla 30. června a to 1 301
návštěvníků v průběhu dne. Náklady na provoz koupaliště představovaly pro TS Litovel
pouze výdaje na mzdy, zdravotní a sociální pojištění a ostatní sociální náklady 2
pracovníků, které činily 386 494 Kč. Ostatní výdaje z provozování koupaliště jdou k tíži
města.
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V roce 2019 navštívilo městskou saunu celkem 1884 návštěvníků. V porovnání s rokem 2018
je to nárůst počtu o 104 návštěvníků. Hygiena a kvalita provozu v sauně je průběžně
kontrolována KHS Olomouc a laboratoří Litolab. Náklady na rozbory vody v roce 2019
činily 17 545 Kč. Výsledkem hospodaření na sauně je ztráta ve výši přibližně 307 000 Kč.
Bylo zajištěno autonomní, kontinuální měření intenzity recirkulace vody, dle platné
legislativy.
K dalším činnostem Technických služeb patří i údržba hřbitovů, reklamní činnost a
nakládání s odpady.
V roce 2019 bylo dosaženo celkového hospodářského výsledku (HV) celkem ve výši
924 958 Kč, je tvořen ziskem 587 481 Kč v hlavní činnosti a ziskem 337 477 Kč v doplňkové
činnosti.
Podle plánu čerpání na rok 2019 byl z Investičního fondu pořízen přístřešek na skladování
kameniva, přívěs na přepravu stavebních strojů, traktorový přívěs – sypač soli, kontejner na
Avii, byla vyměněna okna zámečnické dílny a proběhla oprava střechy garáží.
Zprávu podal Bc. Jaroslav Erlec, ředitel TS Litovel

VHS ČERLINKA, s.r.o.
Základní kapitál je nadále 820 000 Kč, výsledek hospodaření za tento rok + 2,3 milionu Kč.
Jednatelkou a statutárním zástupcem je nadále Ing. Helena Stoupová. Stejně jako loni je
ve firmě zaměstnáno 27 pracovníků (7 THP, 5 na dohodu o pracovní činnosti).
Rok 2019 se do historie podniku zapsal černým písmem. Nepodařilo se na VHS Olomouc, a.
s. uhájit zvýhodněnou cenu předávané vody – nebyla akceptována smlouva z roku 1992,
která zaručovala po 27 let přednostní zásobení z prameniště Čerlinka pouze za cenu
jímání, úprava a dopravy.
Za úspěch lze považovat odkup všech vodovodů od města Litovel a obce Červenka,
kterým se vlastnicky podařilo zcelit dva významné vodovodní celky. Do firmy byly přijaty
obec Loučany a městys Náměšť na Hané pro provozování kanalizačního systému a počet
společníků se tak zvýšil na 13.
Pokračovalo se na obnově vodovodních řadů a kanalizačních stok – investice 9,1 milionu
Kč. Vodné bylo stanoveno na 25,15 (bez DPH), 28,92 (s DPH), stočné 28,75 a 33,06 vždy za
metr krychlový. Vodné a stočné tvoří 88,47 % z celkových tržeb (letos stouply o 1,4 %).
Informace poskytla Ing. Helena Stoupová, jednatelka VHS Čerlinka.

MĚSTSKÁ TEPLÁRENSKÁ SPOLEČNOST, a.s.,
V roce 2019 nedošlo k žádným změnám v organizaci společnosti, organizačním změnám
ani v personálním obsazení. V tomto roce byl připojen nový bytový dům na ulici Severní
k teplovodu a dodávkám elektrické energie.
Zprávu podala Lenka Fialová, asistentka ředitele.
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18. ODPADY
Hned na úvod dobrá zpráva: Litovel získala 1. místo v třídění odpadů! Naše město a aktivní
občané zvítězili v prestižní soutěži Olomouckého kraje a EKO-KOM – Keramická popelnice.
Jsme tak nejlepší z celého kraje v kategorii měst a obcí od 2 do 15 000 obyvatel.
Jde o výsledky v třídění papíru, plastu, skla, tetrapaků a kovů. Slavnostní ocenění proběhlo
16. 5. na pevnosti Fort XVII v Křelově. Keramická popelnice je cenou za vítězství v projektu,
jejímž posláním je odměnit obce, které nejlépe třídí. Litovel tedy zvítězila mezi městy do
15 000 obyvatel a za sebou nechala i Olomouc, Přerov a Prostějov. Celý Olomoucký kraj
obsadil v třídění odpadu páté místo v celorepublikovém žebříčku. Do soutěže se zapojilo
téměř 400 obcí z kraje.
„Jsem rád za toto prestižní ocenění pro nás všechny. V minulosti jsme dvakrát obsadili třetí
místo (v letech 2013 a 2014). Pak dva roky nic. V r. 2017 jsme získali za počin v odpadech
ocenění Odpadový lev. Letos jsme získali nejvyšší možné ocenění, jaké se v dané oblasti
na základě výsledků ve zpětném odběru uděluje. Všem kdo třídíte, děkuji. Tím, že objem
odpadů neustále narůstá a tím i náklady na jeho zpracování, má třídění velký význam,
abychom cenu, resp. Poplatek za občana nebyli nuceni zvyšovat. Ještě jednou díky a jste
super!!!“, řekl po vyhlášení výsledků starosta města Viktor Kohout.
Text z LN č. 6/2019 ze str. 1 (mírně krácen).

ODPADKOVÁ REVOLUCE!
Netřídíš, zaplatíš. A o dost více než dnes. Ministerstvo životního prostředí dopsalo dlouho
očekávaný zákon o odpadech a poslalo ho do Legislativní rady vlády. Zákon postupně
zvedá poplatek za skládkování na více než trojnásobek v r. 2030. Obce budou podle
ministerstva vyšší cenou skládkovného motivovány vyprodukovat méně odpadů. Tak
budou motivovat lidi, aby toho méně vyhodili a víc třídili. Hlavní „motivací“ bude placení
podle skutečně vyhozeného množství odpadků – obec by měla mít přehled, jak jsou
popelnice naplňovány, a na základě váhy, objemu či počtu popelnic by určila cenu za
odvoz. Už aby to bylo! Odpadový zákon tady chybí nejméně deset let!
Fakta o tom, co vyhazujeme: 487 kg je průměrná produkce komunálního odpadu za rok
na jednoho obyvatele ČR (údaj za rok 2017); 63 kg vytřídil loni průměrný Čech (můžeme se
pochlubit, že nejlepší byl náš kraj s průměrnými 76 kg, nejhorší byla Praha s pouhými 46 kg);
413 000 kontejnerů na tříděný odpad je nyní v ČR a 96 metrů je průměrná vzdálenost od
domu na sběrné místo tříděného odpadu a jedno připadá na 124 lidí.
Hlavní cíl třídění je celkem jasný – černá popelnice na směsný odpad by měla být co
nejprázdnější a mělo by se jich vyvážet co nejméně. Cesta k cíli však bude složitá.
Ministerstvo životního prostředí dopsalo přelomový zákon o odpadech, který přináší
některé změny. Od r. 2025 je na veřejných prostranstvích povinně objeví kontejner na
textil; nově půjde vybrat za odpad dle vyprodukovaného množství; tzv. třídicí sleva –
pokud obec splní recyklační limity, nezvýší se jí skládkovací poplatek; více třídění
biologického odpadu z kuchyně či zahrady a dostupnější nádoby na bioodpad; majitelé
sběren budou muset povinně vybavit provoz kamerami proti zlodějům kovů tzv.
magnetům aj.
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Zákon přikáže obcím vydávat něco jako „výroční zprávu o odpadech“, kde budou
občany informovat, kolik stála likvidace jednotlivých druhů odpadu a kolik jich obyvatelé
města vyprodukovali. Měl by to být jakýsi druh osvěty, protože každý si pak uvědomí, kolik
vyvezení „jeho“ odpadků stálo. Zákon také dává jasné pravomoci starostům, aby mohli
uklidit černé skládky – po neuposlechnutí výzvy k úklidu mohou úředníci vstoupit na
pozemek a uklízet – náklady potom naúčtují původci odpadu (pokud ho ovšem usvědčí!).
Cíle a ideály – v r. 2035 by se mělo až 65 % dnešního komunálního odpadu recyklovat –
přesunout se do tříděného odpadu a do recyklační linky. To je hodně odvážný cíl, protože
dnes tam končí 47 % komunálního odpadu. Zároveň od r. 2030 bude platit zákaz vyvážení
recyklovaného odpadu na skládky. Se zákazem jednorázového plastového nádobí počítá
již evropská směrnice, která je výslovně zaměřena na „plasty na jedno použití“ – takže nás
také nemine. V r. 2021 by měl každý stát EU navrhnout, jak se s těmito plasty vypořádá, a
výrazně by měl omezit jejich spotřebu již v r. 2026. Některé plastové nádobí už bude od r.
2021 zakázané uvádět nově na trh.
Informace z článků z 20. 8. v MF DNES „Odpadková revoluce“ a „Třiďte jako o život: plasty, látky, papír“ na str. 1 a 3.

Novinka! Třídit odpady i na oblíbené plovárně mohou nyní návštěvníci 27 koupališť ve 4
moravských krajích. Jedním z nich je i náš přírodní koupací biotop. Umožnil to pilotní projekt
„Třídíme i na koupališti“ realizovaný Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM. Do
separace odpadu je dnes zapojeno 73 % občanů a dosud byly některé lokality
pomyslnými bílými místy na mapě třídění. Požadavek na umístění barevných kontejnerů na
koupalištích vzešel přímo od aktivních občanů. Na vybraná koupaliště realizátoři kampaně
rozmístili 250 barevných kontejnerů na plast, kov a papír a pro návštěvníky byl vytvořen i
speciální leták s informacemi o správném třídění plastových obalů či plechovek od
nápojů, které budou zdarma k dispozici u pokladen a obsahují i zábavné úkoly pro dětské
návštěvníky. Mimo Litovle patří k zapojeným koupalištím i ta v Lošticích, Zábřehu na
Moravě či v Uničově.
Článek „Třídit odpady mohou nově i návštěvníci našeho biotopu“ – tisková zpráva EKO-KOM, a.s. v LN 9/2019, str. 4.

DOTACE NA PROJEKT „SBĚRNÝ DVŮR LITOVEL“
Město Litovel obdrželo z Operačního programu životní prostředí v rámci 85. výzvy dotaci
na projekt: Sběrný dvůr Litovel, k. ú. Nasobůrky 21 726 957 Kč (celkové náklady na stavbu
činí 25 726 024 Kč). Účelem sběrného dvora je sběr, shromažďování a skladování odpadů
jak kategorie 0 (ostatní), tak kategorie N (nebezpečný) od obyvatel města Litovel –
prvotních původců odpadu. Dále bude v zařízení probíhat zpětný odběr elektrozařízení
z domácností a oddělený sběr elektroodpadů, zpětný odběr použitých výrobků. Stávající
sběrný dvůr na ulici Cholinské již nevyhovuje současným potřebám v oblasti odpadového
hospodářství (logistika, komfort pro občany, technické vybavení dvora).
Pozemky, na nichž hodlá město Litovel vybudovat sběrný dvůr, se nacházejí v městské
části Nasobůrky v jihozápadní části města při okraji správního celku města Litovle a jsou
přístupny ze stávající komunikace III. třídy číslo III/3732 – Litovel – Cholina – Senička.
Noticka – Vyneseno z radnice v LN 9/2019, str. 4. (autor redakce LN).
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ČESKO UŽ NEBUDE ZEMÍ SKLÁDEK – ZMĚNY STARTUJÍ
Éra skládkování končí, začíná éra recyklace. Takový jízdní řád nalinkovalo ČR ministerstvo
životního prostředí v novém zákoně o odpadech, který vychází z evropských směrnic. 1.
Skoro polovina odpadu z domácností dnes končí na skládce – v r. 2030 tam bude moci
končit jen 10 % komunálního odpadu. 2. Netřídící obce si připlatí – z dnešních 500 Kč za
tunu postupně 1 850 Kč v r. 2029. Ve zmíněném roce bude muset každá obec sbírat do
barevných kontejnerů nejméně 60 % komunálního opadu, v r. 2030 již 65 %. 3. Občane,
třiď! Obce budou muset přimět své občany ke třídění třeba po dobrém – nakoupením
více barevných popelnic, aby to lidé měli blízko. Měly by se také soustředit zejména na
sběr biologického odpadu; změnit systém poplatků za černé popelnice; účtovat podle
toho, kolik kilogramů nebo litrů směsného odpadu konkrétní domácnost vyprodukuje
(popelnice s kódem) – ukládání tříděného odpadu by mělo být i nadále zdarma. Obce
samozřejmě i nadále mohou zůstat u paušálního poplatku (dnes nejčastěji 500 Kč/rok),
ovšem ze zákona nicméně budou smět vybírat až 1 100 Kč. 4. Byznys kolem odpadů –
skládkařským firmám vyschne příjem ze skládkování – materiálu ubude. I nadále ovšem
budou inkasovat od obcí za svozové služby černých i barevných popelnic a je možné, že
je zdraží, aby si výpadek příjmů kompenzovaly. Zákon otevírá prostor i pro nové spalovny
komunálního odpadu či rozšíření stávajících čtyř. Ty dnes spálí 12 % odpadu, nově by to
mohla být až čtvrtina. Všichni také doufají v rozvoj recyklačního byznysu, což je ovem
zatím velká neznámá.
Je faktem, že také ubývá černých skládek, tady pomáhá i akce Ukliďme Česko. Nový
návrh odpadového zákona počítá i se změnou pro obce v tom, že budou moci
zasáhnout vůči majitelům pozemků, na jejichž území se černá skládka nachází. Pokud
vlastník odpad neodstraní či nezabrání jeho šíření do jisté doby, musí na pozemek pustit
firmu, vybranou obcí, aby odpad zlikvidovala. Ministerstvo chce pro obce vytvořit
speciální fond, který obcím s likvidací pomůže. Pozor na fintu za miliony – tichou
skládkovou loupež: na české skládky se ukládají spousty odpadu „zadarmo“, tedy aniž za
to skládkovací firma zaplatí příslušným obcím a Státnímu fondu životního prostředí. Odpad
se prostě označí jako „materiál na technické zabezpečení skládek“ nebo „konstrukční
prvky skládky“. Obce tak přicházejí o značné peníze.
Článek redaktorky Jitky Vlkové v MF DNES z 8. 4. 2019, v části Ekonomika, str. 16 (kráceno).

Statistika odpadového hospodářství za rok 2019 (všechny údaje v tunách)
Nebezpečný odpad: odpady obsahující zbytky nebezpečných látek – 1,26; absorpční
činidla, filtrační materiál, včetně olejových filtrů – 3,1; vyřazené anorganické chemikálie –
0,04; stavební materiál obsahující azbest – 5,2; rozpouštědla – 1,3; olej a tuk – 3,11; barvy
tiskařské, lepenky a pryskyřice – 6,9; detergenty obsahující nebezpečné látky – 3,6.
Ostatní odpad: papírové a lepenkové obaly – 3,38; plastové obaly – 255,1; kompozitní
obaly – 3,5; cihly – 5,9; železo a ocel – 5,2; jedlý olej a tuk – 1,15; papír a lepenka – 206,6;
biologicky rozložitelný odpad – 710,3; sklo – 128,2; objemný odpad – 1 179,6; směsný
komunální odpad – 1 518,2 tun. Celkem – 4 041,34 tun (po zaoklouhlení).
Zprávu za FCC Litovel, s.r.o. podala Jana Hubáčková, pracovnice firmy
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19. PRŮMYSLOVÁ ZÓNA
VESETA spol. s.r.o., V. Vlčka 202, 273 51 Kyšice
Výrobní program zůstává stejný – výroba nealkoholických nápojů a balených vod.
Statutárním zástupcem je i nadále Petr Souček. Průměrný počet zaměstnanců byl 21.
V roce 2019 se podařilo udržet a obhájit všechny odbytové trhy a díky nové výrobní
aseptické lince firma rozšířila sortiment pro stávající i nové odběratele z EU. Byl dodržen
vysoký standard kvality a jakosti výrobků dle BRC. Pro udržení kvalitních zaměstnanců byly
vytvořeny vhodné pracovní i platové podmínky a podařilo se udržet pracovní místa pro
občany regionu. Firma zahájila přípravu modernizace výrobních linek pro rok 2020.
Informace podala Eva Drozdová, vedoucí provozu Litovel.

EKT CZ k.s., Víska 42
Jednateli firmy jsou Dieter Eifler, Volker Scheffels a Andreas Kasper, vedoucím závodu
Litovel Jiří Buchta. Během roku 2019 nedošlo k žádným organizačním změnám a byl ve
znamení dalšího navyšování výroby, k plánovanému rozšíření haly však bohužel nedošlo.
Závod obdržel novou technologii, která umožňuje zalisování tzv. kovových insertů.
Průměrný počet zaměstnanců byl 77 (na počátku roku 70), nebyli zaměstnáni žádní cizinci,
ani agentura dodávající pracovníky ze zahraničí. Průměrnou mzdu firma nezveřejňuje.
Hlavní prioritou bylo získání stavebního povolení pro rozšíření haly, očekáváme, že se je
podaří získat v roce 2020. Hospodářský výsledek byl vzhledem k výši investic uspokojivý a
dává prostor k dalšímu růstu. Pro rok 2020 je plánováno rozšíření výrobních kapacit a
vybudování nové haly.
Zprávu podal Ing. Jiří Buchta, vedoucí závodu.
Další oslovené podniky ani po urgenci zprávu neposlaly, údaje jsou proto čerpány z jejich webových stránek.

DSL Food, s.r.o., Víska 41
Firma se věnuje oblasti vývoje a výroby potravin určených pro zvláštní výživu, doplňků
stravy a specialit v oblasti dietetik. Závod splňuje přísné legislativní požadavky pro tento
typ výroby, má provedenu certifikaci prostor a splňuje veškeré požadavky norem ISO EN
9001:2008 a HACCP. Významný podíl (asi 80 %) tvoří vývoj a výroba přípravků, gelů,
koncentrátů a sirupů. Další oblastí je výroba minerálních, vitamínových a kombinovaných
premixů. Jednatelem firmy je Mgr. Michal Dokoupil.
KVARTA LITOVEL, a.s., Víska 36
Zabývá se výrobou tenkostěnných profilů z oceli a neželezných kovů a specializuje se na
výstužné profily pro plastová okna, dveře a suché stavebnictví. Provádí přepracování
odpadů neželezných kovů, výrobu a transport tekutého hliníku, příčné a podélné dělení
na tabule, pásky a přesné přístřihy.
NAPO MORAVA s.r.o., Víska 37
Firma byla v roce 2000 založena jediným společníkem panem Davidem Weiserem pro
výrobu plochých těsnění pro armaturky. Dnes se zabývá výrobou těsnění, servisem a
opravou strojů a zakázkovou výrobou dle požadavků klientů.
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TENZO, s.r.o. – vyrábí přenosné a nájezdové váhy, váhy mostové a dynamické.

20. KRIMINALITA
V r. 2019 v teritoriu Obvodního oddělení Policie (OOP) ČR Litovel bylo spácháno celkem
231 trestných činů s nepatrným nárůstem o 2,7 % spáchaných a evidovaných trestných
činů. Z uvedeného počtu bylo v r. 2019 objasněno 133 trestných činů, ve 48 případech
bylo konáno zkrácené přípravné řízení a celková objasněnost dosáhla 57,58 %. Z pohledu
celého Územního odboru Policie (ÚOP) ČR Olomouc, kde bylo zaevidováno celkem 4126
trestných činů, tvořila kriminalita v teritoriu OOP ČR Litovel 5,6 %. Podíl trestné činnosti zde
byl u majetkových činů 97 případů, hospodářských činů 40, násilných 16, mravnostní 1,
ostatní kriminality 26 a zbývající kriminality 51 činů – celkem tedy 231 činů.
Na vzniku a vývoji kriminality se podílí řada okolností a příčin – kriminogenních faktorů. Jde
o rozlohu, zalidněnost, sociálně-patologické prostředí, recidivu pachatelů trestných činů,
nezaměstnanost aj. Obvodní oddělení Policie ČR v Litovli je jedno z typově menších
oddělení v rámci ÚOP Olomouc, ale s velkou rozlohou. V ÚOP se nachází chatové oblasti
u obce Bouzov, Savín a Hynkov i oblast vodního zdroje v Nákle, které se stávají místem
častějšího páchání trestné činnosti. Obvodem prochází 17 kilometrů silnic pro motorová
vozidla (silnice R35 – Olomouc – Mohelnice), kde dochází k řadě dopravních nehod, a
také důležitá železniční síť spojující Olomouc a Českou Třebovou. Mezi další kriminogenní
faktory lze řadit panelovou sídlištní zástavbu s vysokou hustotou obyvatel, s ní spojenou
anonymitu pachatelů trestné činnosti a dostupnost předmětů zájmů pachatelů
(parkoviště, nákupní komplexy, sídla firem aj.). Rovněž nákupní centra, obzvláště v době
svátků, představují pro nakupující zvýšené riziko v podobě výskytu krádeží odložených věcí
z nákupních košíků či krádeží kapesních. Přilehlá parkoviště těchto supermarketů nabízejí
pachatelům další možnosti páchat trestnou činnost. Jejich protiprávní jednání směřuje na
volně odložené věci ve vozidlech.
V centru pozornosti OOP ČR je město Litovel, kde je evidována více než polovina všech
spáchaných trestných činů v místní působnosti oddělení. Jsou to zejména majetkové
trestné činy, jako krádeže vloupáním do motorových vozidel, krádeže dopravních
prostředků, zvláště jízdních kol a sprejerství, tedy poškození cizí věci. Páchání trestné
činnosti ovlivňuje řada faktorů, mezi něž patří konání hromadných společenských,
kulturních a sportovních akcí, dušičkové období či vánoční shon. Tehdy evidují policisté
zvýšený nápad trestné činnosti, což ovšem není pouze záležitostí litovelského teritoria. K
rizikovým místům patří místa odlehlá, jako jsou např. hřbitovy, parkoviště u hřbitovů, místa s
malým či žádným pohybem lidí. Na druhou stranu nutno také podotknout, že k rizikovým
místům patří prostory konaných hromadných společenských akcí, kde se zvyšuje riziko
páchání kapesních krádeží či riziko odcizení volně odložených věcí.
Majetková kriminalita v r. 2019 představuje u útvaru 42 % veškeré spáchané trestné
činnosti, 34 z 97 majetkových trestných činů bylo spácháno ve městě Litovel a zbývající
majetková kriminalita připadá na 63 obcí v působnosti OOP ČR Litovel. Samotná
koncentrace páchané trestné činnosti je rovnoměrně rozložena jak po celém městě
Litovel, tak i mezi samotné obce. K nejvíce rizikovým místům opětovně patří především
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chatové oblasti, parkoviště obchodních domů a parkoviště v panelové zástavbě. Z
daného vyplývá, že občané jsou nejvíce kriminalitou postihováni krádežemi prostými;
věcmi z automobilů, motorových vozidel, jízdních kol, krádežemi v jiných objektech a dále
krádežemi vloupáním zejména do rodinných domů, víkendových chat, objektů firem a
obchodů, jako i v předchozích sledovaných obdobích.
Oproti r. 2018 došlo k poklesu celkově zjištěných osob pachatelů trestné činnosti, ale
naopak se zvýšil podíl recidivistů ve struktuře celkové kriminality. Počet mladistvých
pachatelů se ve srovnání s r. 2018 snížil. Zdejším útvarem bylo v r. 2019 evidováno celkem
193 fyzických a právnických subjektů jako poškozených protiprávním jednáním v rámci
trestního řízení. Ve vztahu k domácímu násilí policisté OOP ČR Litovel prověřovali 30
událostí s incidenty mající znaky domácího násilí, což je nárůst o 10 případů ve srovnání s r.
2018. Ve všech třiceti případech byly ohroženými osobami ženy, a ve většině případů se
prověřovalo násilí fyzické, mnohdy doplněné o jednání mající znaky násilí psychického.
Násilnou osobu z bytu nebo domu vykázat na dobu deseti dnů bylo nutno v pěti
případech.
Úkolem Policie ČR je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek. Město Litovel
a jeho okolí žije kulturním životem. Každoročně je na území města či v jeho okolí konáno
několik kulturních i sportovních akcí, kterých se účastní mnoho návštěvníků. Řadíme mezi
ně celoměstské slavnosti Hanácké Benátky, Litovelský otvírák, Litovelské slavnosti, Bobr
Cup, Moravské hrady Bouzov, Litovelskou Free jízdu a další, které se zde pořádají
každoročně. K zajištění ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, jakož i k
předcházení trestné činnosti, vyhlašuje OOP ve spolupráci s Městskou policií (MP) Litovel
bezpečnostní akce za účelem eliminace společensky škodlivého jednání.
V souvislosti s aktuální bezpečnostní a dopravní situací vyhlašovalo vedení OOP ČR Litovel
minimálně jedenkrát měsíčně preventivně bezpečnostní akce. Byly to opakované akce s
názvem dopravně bezpečnostní akce „X“ či dopravně bezpečnostní akce „Y“, zaměřené
zejména na užívání alkoholických nápojů, popřípadě i jiných omamných a
psychotropních látek řidiči motorových i nemotorových vozidel. Kontroly byly taktéž vždy
zaměřeny i na technický stav vozidel.
V r. 2019 uskutečnilo OOP ČR Litovel celkem 10 vlastních bezpečnostních akcí
zaměřených na ochranu veřejného pořádku a bezpečnosti (Hanácké Benátky, Moravské
hrady Bouzov, Bobr Cup, Litovelské slavnosti – Dny evropského kulturního dědictví,
Litovelský otvírák, Rocková Červenka, Techno-párty Náklo 2019, Open Air 2019 – Náklo,
Motosraz 2019, HAD 2019) a 7 vlastních bezpečnostních akcí zaměřených na problematiku
bezpečnosti silničního provozu. Sportovní a kulturně-společenské akce většího rozsahu a s
účastí většího počtu návštěvníků zabezpečovalo zdejší obvodní oddělení ve spolupráci s
dalšími subjekty ÚO Olomouc. Spolupracovalo zejména s dopravním inspektorátem
Olomouc, službou kriminální policie a vyšetřování a dále s pořádkovou jednotkou
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje. Významným partnerem byla i MP Litovel.
Při plnění úkolů Policie ČR byli policisté OOP ČR Litovel nuceni ve 3 případech využít
oprávnění k použití donucovacích prostředků, bylo předvedeno 5 osob, zajištěno 11,
zatčeno 5 a zadrženo bylo 6 osob. Do výkonu trestu odnětí svobody byly dodány 3 osoby.
Na záchytnou stanici bylo předáno 15 podnapilých osob. V rámci své činnosti policisté
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vypátrali 19 hledaných osob a 32 omezených na osobní svobodě. Zdejší součást v
průběhu roku přijala celkem 64 žádostí o doručení zásilek ze strany soudů a jiných orgánů
státní správy.
V r. 2019 bylo zaevidováno celkem 936 přestupků. V blokovém řízení a příkazem na místě
bylo řešeno 619 přestupků a uložena celková částka 198 200 Kč.
Byla vyšetřována pouze 1 mladistvá osoba, a to v souvislosti s majetkovou trestnou
činností. Dále se tzv. provinění dopustila i jedna osoba nezletilá, a to taktéž ve vztahu k
majetkové trestné činnosti.
Služební obvod se rozkládá na 276 km2, ve kterém má cca 24 720 obyvatel trvalé bydliště.
U majetkové trestné činnosti bylo zaevidováno celkem 97 spáchaných skutků, objasněno
bylo 31 případů, což činí celkovou objasněnost 31,96 %. Bylo stíháno či vyšetřováno 19
recidivistů, 1 osoba mladistvá, 1 osoba nezletilá, 2 ženy a celkem 34 mužů. Případů
krádeže vloupáním bylo 18, objasněny 3 (16,67 %). Majetková kriminalita je nejrozšířenějším
druhem kriminality zaznamenaným na území OOP zdejší součásti. Z celkového počtu
všech spáchaných trestných činů ve služebním obvodu OOP ČR Litovel tento druh
kriminality čítá 42 %.
Celkem bylo zjištěno 40 hospodářských trestných činů, z nichž bylo 31 objasněno (77,50 %).
Největší podíl na hospodářské trestné činnosti činily trestné činy poškození a zneužití
záznamu na nosiči informací – 15 případů, dále trestný čin podvod 5 případů.
V r. 2019 došlo k nepatrnému nárůstu násilné kriminality, kdy bylo zaevidováno 16
násilných trestných činů. Objasněno bylo 11 případů, což činí celkovou objasněnost na
tomto úseku trestné činnosti 68,75 %.
V r. 2019 bylo prověřováno 26 trestných činů statisticky zařazených do kriminality ostatní. V
18 případech byl zjištěn pachatel, tedy trestný čin byl objasněn. Objasněnost tohoto druhu
kriminality činila 69,23 %. Patří sem např. výtržnictví, požáry, maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání, sprejerství aj. Nejvíce zastoupenými trestnými činy ostatní kriminality
byl trestný čin Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, který byl zaznamenán v
počtu 19 případů. Ve 3 případech bylo prověřováno sprejerství.
V druhu zbývající kriminalita bylo evidováno 51 trestných činů s objasněností 80,39 %, což
znamená, že v 41 případech byl zjištěn pachatel. V této kategorii jsou početně nejvíce
zastoupené trestné činy Zanedbání povinné výživy 10 případů, Ohrožení pod vlivem
návykové látky 14 případů a nedbalostní dopravní nehody v počtu 22 skutků.
Policisté obvodního oddělení Litovel zajišťovali bezpečnost silničního provozu přímým
výkonem služby. Byly to bezpečnostní akce k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu zaměřené na dodržování zákona č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních
komunikacích. Nad rámec výše uvedených vyhlášených dopravně-bezpečnostních akcí
provedlo zdejší OOP ČR Litovel dalších 7 preventivních akcí zaměřených na stejnou
problematiku. Policisté v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu
zjistili celkem 777 přestupků, z nichž bylo 717 vyřešeno v rámci blokového řízení a příkazu
na místě a 60 přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu. Za 717 přestupků vyřešených v
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blokovém řízení a příkazem na místě byly jejím přestupcům uloženy pokuty v celkové výši
256 600 Kč.
Dalším společensky nebezpečným jednáním ze strany účastníků silničního provozu je řízení
vozidla pod vlivem alkoholických nápojů. Policisté OOP ČR Litovel zpracovávali celkem 21
případů týkajících se řízení pod vlivem alkoholických nápojů. Bylo zjištěno 14 případů jízdy
řidičů motorových vozidel pod vlivem alkoholických nápojů, kdy tito řidiči byli
alkoholickými nápoji, popřípadě jinou návykovou látkou ovlivněni natolik, že jejich jednání
naplnilo znaky skutkové podstaty přečinu Ohrožení pod vlivem návykové látky.
Na OOP v Litovli je systematizováno celkem 21 tabulkových míst (2 neobsazena). Z
celkového počtu policistů služebně zařazených na OOP ČR Litovel jsou 2 služební
funkcionáři, vedoucí oddělení npor. Ing. Benešl Martin a zástupce vedoucího oddělení
npor. Bc. Jaromír Novák, dále 11 policistů je určeno k plnění úkolů v rámci trestního řízení a
policistů plní úkoly obchůzkové služby v jim přidělených okrscích. Ekonomickou činnost
chodu OOP ČR Litovel zajišťuje Ekonomické oddělení ÚO Olomouc a Ekonomický odbor
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Většina policistů zdejšího obvodního
oddělení pravidelně přispívá do Nadačního fondu policistů a hasičů ČR a šest policistů
pravidelně daruje krev a krevní plazmu. Vysokoškolského vzdělání, z celkového počtu 19
policistů sloužících v současné době na OOP ČR Litovel, dosahuje 6 policistů.
K předcházení protiprávních jednání vyhlašuje zdejší součást policie preventivní
bezpečnostní akce se zaměřením na předcházení páchání přestupků i trestných činů v
dopravě, zaměřuje se na kontrolu dodržování zákona č. 379/2005 Sb., O ochraně před
alkoholismem a jinými toxikomaniemi a dále na předcházení páchání majetkové
kriminality. Tyto akce mají dlouhodobý charakter a jejich cílem je zmírnění problémů v
uvedených oblastech.
Jak k prevenci, tak k odhalování trestné a jiné protiprávní činnosti je zdejší součástí často
využíván monitorovací kamerový systém MP Litovel. Stále proto podporujeme jeho další
možné rozšiřování, a to zejména na hlavní příjezdové komunikace do města, což by nám v
budoucnu mohlo výrazně napomoci s objasňováním trestné činnosti na úseku krádeží a
neoprávněného užívání motorových vozidel. V následujícím období bude mezi priority v
rámci prevence kriminality patřit snaha o propojení kamerového systému městské policie s
budovou PČR na ul. Havlíčkově v Litovli i snaha o navýšení počtu tzv. analytických kamer,
respektive obměnu stávajících kamer za tyto analytické.
Rok 2019 lze charakterizovat jako rok, který se vyznačoval nepatrným navýšením nápadu
trestné činnosti, a to zejména na úseku majetkové trestné činnosti, speciálně krádeží
vloupáním. Jak již bylo výše uvedeno, evidovalo zdejší obvodní oddělení ve srovnání s r.
2018 pouze o 6 trestných činů více (při celkovém nápadu trestné činnosti 231 trestných
činů). Nárůst však byl zaznamenán zejména u trestných činů, které jsou aktivně
vyhledávány policisty zdejší součásti, kdy se jedná především o trestný čin maření výkonu
úředního rozhodnutí. Dále bylo taktéž zaevidováno 22 dopravních nedbalostních nehod,
oproti r. 2018 o 2 více. Z toho pohledu je tedy patrné, že bezpečnostní situace je
stabilizována a nejsou patrny náznaky, že by mohlo v budoucnu dojít ke zhoršení tohoto
stavu. Současný pozitivní stav dále umocňuje skutečnost, že nápad celkové trestné
činnosti v počtu 231 trestných činů se podílí na celkovém nápadu trestné činnosti ÚO
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Olomouc, který eviduje celkem 4126 trestných činů, poměrnou hodnotou 5,6 %. To je
historicky doposud hodnota nejnižší. Dalším velice pozitivním ukazatelem r. 2019 se
opětovně jeví celková objasněnost trestné činnosti, která činí 57,58 %, čímž se úspěšně
navázalo na předchozí období let 2016 až 2018, a opětovně je takto pozitivně
prezentována kvalitní a časově náročná činnost zdejšího policejního orgánu.
Zprávu podal npor. Ing. Benešl Martin, vedoucí OOP ČR Litovel

MĚSTSKÁ POLICIE LITOVEL
Na plnění úkolů městské policie se podílelo 10 strážníků: velitel – Jiří Forst; zástupce velitele
– František Bartošek, DiS.; strážníci – Bc. Zdeněk Medek, Oldřich Příkopa, Radek Coufal, Bc.
Zbyněk Čiscoň, Ludvík Opletal, Jan Grunt, Bc. David Vašíček a Ing. Leoš Rozsypal. Jejich
věková struktura: do 30 let 1, 31–40 – 1, 41–50 – 3, 51–60 – 5.
Městská policie Litovel působí na území města Litovel. Mimo samotnou Litovel do územní
působnosti spadá i 11 místních částí – Březové, Chořelice, Chudobín, Myslechovice,
Nasobůrky, Nová Ves, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory, Unčovice a Víska. Obecní policie
zajišťuje místní záležitosti veřejného pořádku, přispívá k ochraně i bezpečnosti osob a
majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, podílí se na dohledu na
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a na prevenci kriminality.
Každý strážník má přidělenu jednu až dvě místní části, které v rámci kontrolní činnosti
pravidelně navštěvuje. Strážníci jsou v kontaktu s předsedou osadního výboru. Na
schůzkách projednávají problémy místních částí a domlouvají opatření k řešení vzniklých
problémů. Mimo místní části má každý strážník na starosti část města Litovel, které je
rozděleno do čtyř bloků. Zde potom vždy dva strážníci dohlížejí na stav dopravního
značení, stav komunikací, zábory veřejného prostranství. Kontrola přiděleného rajonu je
jedním z úkolů na denních a nočních směnách.
V r. 2019 bylo mnoho změn v legislativě. Strážníkům se opět vrátila možnost vyřešit
přestupek „Domluvou“ a byla zrušena varianta „Příkaz napomenutím“. Strážníci MP Litovel
řešili celkem 1250 oznámení, kdy byl celkový počet přestupků projednaných příkazem na
místě (pokuta) – 56; podezření ze spáchání přestupků oznámených podle §10 zákona o
obecní policii příslušnému správnímu orgánu – 123; výše pokut uložených strážníky
příkazem na místě – 199 300 Kč a počet vyřešených domluvou – 562.
Veřejný pořádek – sem jsou zahrnuty přestupky proti pořádku ve státní správě a v územní
samosprávě, veřejnému pořádku, občanskému soužití a proti majetku. Zde bylo řešeno
celkem 104 přestupků – z toho bylo řešeno 39 blokovou pokutou/pokutou v celkové
částce 30 100 Kč; 47 postoupeno k projednání správnímu orgánu a 18 domluvou. Do
veřejného pořádku patří i odchyt volně pobíhajících psů. Bylo odchyceno celkem 15 psů,
z toho byli 3 umístěni do útulku pro opuštěná zvířata v Čechách pod Kosířem a 12 bylo
vráceno majitelům. Bylo oznámeno 10 podezření ze spáchání trestného činu, které byly
předány OO PČR v Litovli.
Zákon č. 361/2000 Sb., v aktuálním znění, o provozu na pozemních komunikacích – zde
řešila MP celkem 980 přestupků – z toho 443 domluvou, 470 blokovou pokutou/pokutou a
67 postoupeno k projednání správnímu orgánu. Zákon o provozu na pozemních
komunikacích umožňuje městským policiím provádět kontrolní měření rychlosti. V r. 2019
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bylo provedeno 12 kontrolních měření, při kterých byla kontrolována rychlost vozidel v
Litovli i jejích místních částech. Bylo zjištěno celkem 101 přestupků, z toho řešeno 82
příkazem na místě a 19 postoupeno k projednání správnímu orgánu.
Při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku spolupracuje MP s OOP ČR v Litovli
zejména při pátrání po hledaných osobách, zjišťování totožnosti osob a zajišťování míst
trestných činů nebo usměrňování dopravy u dopravních nehod. V rámci koordinační
dohody plánují velitelé společné postupy při zajišťování pořádkových hlídek na velkých
kulturních a sportovních akcích na území města. Spolupráce obou složek je na velmi
vysoké úrovni.
Do preventivní činnosti patří samotná pochůzková činnost strážníků v ulicích, kontrola
nebezpečných přechodů při cestě dětí do škol, kontrola pozemní komunikace v obci
Nová Ves při přecházení dětí na autobusovou zastávku, kontroly zahrádkářských kolonií,
parků apod. Další oblastí v rámci prevence kriminality jsou besedy s mládeží na základních
školách, které jsou zaměřeny na dopravní problematiku a zvyšování právního vědomí dětí.
Velmi úzká je spolupráce s DDM Litovel při výchově mladých cyklistů. Činnost probíhá ve
dvou úrovních: teoretická, při které bylo uskutečněno 12 besed v ZŠ, kterých se zúčastnilo
160 dětí, a následně praktická, která probíhá na dopravním hřišti v Litovli.
Již od r. 2001 provádí MP v rámci prevence kriminality besedy s žáky 4. a 5. tříd základních
škol v Litovli a přilehlých obcích. Tématem besed byla především dopravní výchova –
bezpečný pohyb chodců a cyklistů. Cílem bylo přispět k pochopení a uplatňování: 1)
Obecných zásad účelného a bezpečného chování i jednání účastníka silničního provozu
– chodce a cyklisty; 2) Uvědomění si vlastního postavení a uplatňování základních
principů taktiky pohybu v silničním provozu v praxi; 3) Znalost obecné příčiny nesprávného
chování a jednání chodců, zvláště dětí, ale i řidičů, a snaha aktivně předcházet jejich
důsledkům; 4) Uvědomění si odpovědnosti za vlastní chování a jednání v dopravním
provozu; 5) Význam dobrého technického stavu vozidla a kázně a ohleduplnosti k
ostatním účastníkům silničního provozu; 6) Umět přivolat si pomoc při dopravní nehodě; 7)
Uvědomovat si význam řízení provozu včetně činnosti dopravní policie a městské policie a
plně je respektovat.
Mimo dopravní výchovy byla další část besed směrována na seznámení dětí s obecně
závaznými vyhláškami města, které se jich týkají (zásady pohybu psů na území města,
zákaz používání zábavné pyrotechniky, ochrana veřejné zeleně apod.). V úvodu všech
besed pak byla dětem v základních bodech vysvětlena činnost strážníků MP, jejich
pravomoci, výstroj a výzbroj.
V r. 2019 MP pokračovala, v rámci prevence kriminality, značení a registraci jízdních kol,
tzv. syntetickou DNA. Jde o projekt, od kterého si slibuje snížení krádeží jízdních kol na
území města (projekt je realizován a finančně podporován ministerstvem vnitra).
Další činností strážníků je doručování obtížně doručitelných písemností, obsluha
parkovacích automatů, spolupráce s TS v hlášení závad na dopravním značení, sjízdnosti
vozovek, poruch veřejného osvětlení. Podstatnou úlohu při zajišťování veřejného pořádku
plní strážníci při sportovních a kulturních akcích ve městě – Litovelský otvírák, Spartan

133

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2019
Race, Bobr Cup, mažoretky, akce pořádané školami, kulturní akce pořádané Městským
klubem atd.
Strážníci jsou pravidelně proškolováni a procvičováni, aby byli náležitě připraveni na výkon
svého náročného povolání. Každý strážník musí absolvovat jednou za pět let přezkoušení z
právních norem před komisí Ministerstva vnitra. V r. 2019 absolvovali přezkoušení 4 strážníci.
Pravidelně je všech 10 strážníků procvičováno v zacházení se zbraněmi. Tato příprava
probíhá na střelnici v Cholině.
Již od r. 2011 městské policii pomáhá městský kamerový systém k odhalování
přestupkového jednání. V r. 2019 se podařilo rozšířit kamerový systém na křižovatce ulic
Žerotínova x Vítězná x Gemerská. Jedná se o panoramatickou kameru se třemi pohledy a
dále kameru určenou na čtení registračních značek motorových vozidel. Celkem má MP k
dispozici 14 kamer se 16 pohledy. Kamery jsou významným prvkem v oblasti bezpečnosti,
mimo jiné zvyšují vnímání pocitu bezpečí občanů. Pomáhají k usvědčení pachatelů nebo
k získání doplňujících informací o protiprávním jednání.
Zprávu podal Jiří Forst, velitel MP Litovel

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE, POŽÁRNÍ STANICE LITOVEL
Velitelem požární stanice v Litovli na náměstí Svobody je nadále npor. Ing. Martin
Žouželka. V personálním obsazení sboru došlo k jediné změně – po 32 letech ve služebním
poměru odešel z pozice velitele družstva nprap. Karel Kolář a na jeho místo nastoupil Bc.
Bohuslav Aigl.
Během roku došlo k 314 zásahům – u 52 požárů, 78 dopravních nehod, 11 úniků
nebezpečných chemických látek, 161 technických havárií a ve 12 případech byl poplach
falešný. Požárem s největší škodou byl požár skladovací haly Pivovaru Litovel (6. 11.) se
škodou na majetku ve výši 1 milionu korun. „Nejzajímavější“ akcí byla dopravní nehoda
autobusu s dětmi (fotbalisté okolo 10 let), který na 245. km D 35 směr Mohelnice narazil do
stojícího kamionu (11. 6.). Bylo nutno vyprostit řidiče a 29 cestujících; z nich bylo zraněno
18, z toho řidič těžce. V akci byly 4 jednotky HZS a 1 SDH.
Byla uskutečněna 3 taktická cvičení ve spolupráci se SDH Tři Dvory. V měsíci září proběhla
akce „Den požární bezpečnosti – pátek 13.“ s ukázkou techniky a prostor stanice pro
rodiče s dětmi a poté pro Seniorklub Litovel. Z prostředků města (vlastníka budovy požární
stanice) došlo k výměně 2 kotlů plynového ústředního topení.
Informace poskytl npor. Ing. Martin Žouželka, velitel PS Litovel.
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21. EKONOMIKA
Jak loni hospodařil český stát? Jistě lze kritizovat strukturu rozpočtu, účel mnohých výdajů
nebo podstřelení příjmů, ale celkový výsledek vůbec nebyl špatný, včetně přebytku,
jakkoliv v symbolické výši 2,9 miliardy korun. Přebytek jako dobré znamení pro naši
ekonomiku?
V klíčových zemích eurozóny důvěra v ekonomiku klesá a hrozba recese zdaleka není
zažehnána. Naopak, mnozí evropští manažeři hledí do budoucna stále s většími obavami.
Klesá výkon průmyslu i nálada v celé eurozóně, protože průmyslová produkce se propadá
(na konci r. 2018 to bylo o 3,3 %). V lednu poklesla na nejnižší úroveň za pět a půl roku,
zatímco ještě před dvěma lety rostla více než dvouprocentním tempem. Zatím převládá
mírný, i když spíše povinný optimismus, pravděpodobnost recese je pro letošek spíše
pravděpodobná.
Co ji způsobuje, se ví už dlouho – brexit, obchodní přetahovaná mezi USA a Čínou či
pohyby na finančních trzích. Situace v eurozóně se odrazí i v naší ekonomice, která je silně
svázaná se slabými výkony Německa (našeho hlavního obchodního partnera) v poslední
době, takže Česko z toho těžko „vybruslí“ bez šrámů. Výhled letošního růstu naši
ekonomové opatrně snižují na 2,6 %, ale mají tyto prognózy reálný základ?
Varováním může být situace našich automobilek – velká jízda končí a podniky zpomalují –
tuzemští výrobci osobních aut se po rekordním nárůstu výroby připravují na horší časy a
počítají se snížením výroby (loni jich sjelo z montážních linek v Česku na 1,4 milionu). Zdá
se, že jeden z nejdelších konjunkturálních cyklů našeho tahouna ekonomiky, kdy výroba
posledních pět let v řadě překonávala rekordy, končí. Každému muselo být přece jasné,
že konjunktura nemohla trvat do nekonečna!
Obavy z vývoje v zahraničí se propisují i do tuzemských ukazatelů. Důvěra v českou
ekonomiku v květnu poklesla na nejnižší úroveň za téměř tři roky jak mezi podnikateli, tak i
spotřebiteli. V polovině roku je jasné, že naše ekonomika zpomaluje, ale její motor, který
jde na nižší otáčky, zatím nedokázal stlačit inflaci. Ceny meziročně rostou o 3 %, tedy
nejrychleji od r. 2012, Češi to výrazně pociťují na značně vyšších výdajích za některé
potraviny a podražování již enormně drahých bytů. Tam ceny nájmů stouply za rok o 3,6 %
i služby spojené s bydlením (například elektřina o 11,9 %). Tříprocentní inflace je na hranici
tolerančního pásma České národní banky a je spojena s některými riziky jako
znehodnocování vkladů drobných střadatelů v bankách. Růst cen pohání zejména
zvyšování mezd a penzí, napjatá situace na trhu práce i slabší koruna pak vytváří prostor
pro další růst úrokových sazeb i zvyšování ceny půjček včetně hypoték. Takže žádné
radostné vyhlídky!
Pozor! Ekonomický motor Evropy se na sklonku léta zadrhává. Německé hospodářství ve
druhém čtvrtletí oslabilo – hrubý domácí produkt se snížil o 0,1 %. Možná se to zdá
marginální, ale pro nás je to výstrahou. Česko sice zatím propadu svého největšího
obchodního partnera odolává, mimo jiné i díky nahromaděným objednávkám z minulosti.
To se však podle analytiků může brzy změnit. Zejména náš průmysl by mohl v návaznosti na
vývoj v Německu začít pokulhávat.
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I zpráva Eurostatu ze 14. 8. o hospodářském vývoji v EU nastínila nepříliš pozitivní vizi blízké
budoucnosti. Největším překvapením byl náš slovenský soused, jehož ekonomický růst se
prudce propadl a Slovensko razantně šláplo na brzdy – z růstu 3,7 % v 1. čtvrtletí
nepříjemně překvapilo jen 1,9 % ve 2. čtvrtletí. HDP Británie, Švédska i Německa také
poklesl. Na evropskou ekonomiku dolehla nejistota kolem brexitu a pokračování obchodní
války mezi Čínou a USA. Pokud by snižování HDP pokračovalo i v následujících měsících,
země by se ocitly v recesi. Je třeba si uvědomit, že Německo je jedním z největších
světových exportérů, a proto je tamní hospodářství velice citlivé na změny a nálady
v globální ekonomice. Brexit ovšem není jediným případem, kdy se jim vymstila závislost na
exportu (co pro nás?), ale ekonomiku našeho největšího obchodního partnera sráží i
pokles poptávky z Asie, kde dochází ke zpomalování čínské ekonomiky pro zesílení
obchodní války se Spojenými státy v posledním roce. Vrásky na čele dělá ekonomům i
jeho automobilový průmysl (další paralela s námi), který podle mnohých analytiků „zaspal
dobu“ a nastupujícímu trendu elektromobility se začal přizpůsobovat příliš pozdě.
Výše uvedená čísla opět rezonují v Česku pro jasnou závislost naší ekonomiky na
západním sousedovi. Na nejnovějších výsledcích zatím německé zpomalení vidět není,
protože jsme i přes to vykázali meziroční přírůstek 2,7 %. Negativní vlivy ze zahraničí tlumí
například spotřeba tuzemských domácností, které si mohou dovolit vyšší výdaje díky růstu
mezd z posledních let. Podle analytiků však Česko dlouho odolávat nebude. Německé
zpomalení může českým firmám snížit počet zakázek, což by znamenalo pro zaměstnance
konec zlatých časů rekordně nízké nezaměstnanosti a vysokých růstů mezd. Jen
vzpomínka na rok 2008–k obratu může dojít velice rychle a počet zakázek náhle klesne.
Zprávy o možné recesi se množí. Zhruba třetina investorů podle průzkumu společnosti Bank
of America Merril Lynch (BALM) očekává, že se světová ekonomika během příštích 12
měsíců dostane do recese (podíl respondentů předpovídajících globální recesi je tak
nejvyšší od r. 2011). Výsledky průzkumu rovněž ukázaly, že obavy ohledně vývoje
hospodářské situace vedou k silnému zájmu o investice do dluhopisů. Za hlavní riziko
považuji obchodní konflikt mezi Spojenými státy a Čínou. Nic nového pod sluncem!
Na konci srpna je zřejmé, že schodek státního rozpočtu na příští rok zůstane na 40
miliardách korun. Premiér Babiš nevidí prý důvod k jeho snižování, jak požadují komunisté a
tvrdí, že „potřebujeme dostat peníze do ekonomiky“, jak řekl ČTK 23. 8. Snižovat ho na 30
miliard nechce ani ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).
Jsme na začátku podzimu a Evropou cloumá nejistota. Firmy jsou nervózní z brexitu a
obchodních válek všeho druhu. Připravují se na horší časy a domácnosti obracejí každé
euro, než ho pustí z ruky. Jen Češi jako kdyby žili za růžovou oponou, kde je večírek
v plném proudu, a ranní kocovina příliš daleko na to, aby někoho zajímala.
O odlišném vnímání budoucnosti nejlépe vypovídají tržby maloobchodu, které ukazují,
nakolik jsou lidé ochotni utrácet. Zatímco německé obchody hlásí pokles o 2,2 %,
v tuzemsku se udržují na stejné úrovni (podle zprávy ČSÚ z 5. 9.) – reálně klesly jen o
desetinu procenta. Jinými slovy – zpomalení německé ekonomiky se zatím do Česka
nepřeneslo. Oproti loňskému červenci tržby tuzemských maloobchodníků stouply o 7 %,
po započtení inflace o 4,6 %, v Německu meziročně tržby očištěné o inflaci stouply o 4,4
%.
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Z hlediska tržeb maloobchodu nejlépe „šlapou“ e-shopy, Češi internetové obchody milují –
jen v červenci se to projevilo pětinovým nárůstem tržeb. Tento trh u nás roste každoročně
o 16 %, nejvíce ze všech evropských států; loni Češi utratili dohromady neuvěřitelných 136
miliard. Je to asi proto, že tento způsob nakupování umožňuje zákazníkům jednoduše
srovnávat ceny mezi jednotlivými obchody a nakupovat z pohodlí domova bez front
v obchodech. Zákazníkům nevadí ani to, že si na doručení zboží musí počkat, a že cenu
zvyšují náklady na dopravu. Alespoň minimální zkušenost s takovými nákupy má prý 90 %
našich obyvatel.
Lze tedy konstatovat, že Češi utrácejí, krize se nebojí. „Vyšší tržby z maloobchodu odrážejí
rostoucí životní úroveň Čechů, kterým v posledních letech výrazně vzrostly příjmy. Část
navýšených příjmů však lidé reálně ztrácejí kvůli inflaci, která například v červenci dosáhla
2,6 %,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček. Za letošek si maloobchodníci v průměru
připíší 4,2 % (oproti loňským 5 %), ale příští rok bude prý dynamika maloobchodních tržeb
jen poloviční. Předpokládají, že německé zpomalení se přenese k nám do Česka, protože
mnohé tuzemské firmy jsou na Německo silně navázané, takže je to jen otázka času.
A už je to tady. Kdo vidí plné autobazary a poslouchá, kolik, která automobilka vyrobí aut
denně, se nediví. Kola se točí naprázdno – propad automobilového průmyslu po celém
světě signalizuje vážný problém. Jak píšeme v předchozím odstavci, pro vývoj českého
hospodářství je vývoj toho německého podstatný. A právě Německo je tentokrát
ohniskem šíření automobilové recese. Automobilový průmysl stále ještě tvoří páteř
evropské ekonomiky. V rámci celé EU v něm pracuje téměř 14 milionů zaměstnanců –
v Německu dává práci asi 12 %, u nás 13,4 % a na Slovensku dokonce 15,4 %
zaměstnanců. Česku patří co do automobilových exportů ve světě 11. příčka. Propad
prodejů se tak hrozí dříve či později přenést přes Německo i do doposud rostoucí české
průmyslové výroby.
Nehledejme viníky pádu ani u Trumpa nebo brexitu, ani u inovací či elektromobilů.
V současnosti je nejviditelnějším nepřítelem automobilového průmyslu totiž neviditelný oxid
uhličitý. EU usiluje o jeho razantní snižování a regulace spojená s drastickým snižováním
emisí pak může toto klíčové odvětví úplně dorazit. Příští ekonomické zpomalení nebo
recese budou mít jistě více kořenů než jen propad automobilového průmyslu. Přesto právě
další krize bude mít, poprvé v hospodářských dějinách světa, odstín barvy zelené.
Hospodářství je zatím v dobré kondici, ovšem poslední měsíce ukazují, že ekonomická
idylka nebude trvat věčně. Nejvyšší čas začít si vytvářet finanční polštář na dobu, kdy tak
dobře nebude. Mít našetřené nyní, když ekonomika trochu zpomaluje, je velká výhoda.
Historie totiž ukazuje, že po časech prosperity přichází recese, tedy období útlumu, a na
něj bychom měli být připraveni. Ideální je odkládat si stranou 10 % příjmů, což však pro
řadu lidí není reálné. Ovšem spořit si třeba 500 korun měsíčně by měl zvládnout každý. A i
s takovými penězi se dá zajímavě hospodařit, aby jen neležely ladem, ale dál vydělávaly.
Stát nabízí řadu produktů s bezpečným zhodnocením. Je nutné se ale smířit s tím, že výnos
nebude vysoký, maximálně ve výši 2 %. Pokud je možné uložit peníze na delší dobu a jsme
schopni snést vyšší míru rizika, je možno investovat do podílových fondů. Jejich
prostřednictvím je možno vložit peníze prakticky do čehokoliv – státních dluhopisů, akcií,
komodit či nemovitostí. Je třeba si připomenout, že neexistuje garance výnosu, a často
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ani vrácení celého vkladu. Takže platí to obehrané – risk je zisk, ale také prázdná
peněženka!
Ekonomika má do budoucna v plánu výraznou robotizaci provozů, a tak se ptáme – koho
porazí robot? Téměř třetina pracovních míst by v následujících letech mohla zaniknout
v souvislosti s robotizací. Analýza poradenské společnosti PwC ukazuje, že Česko patří
spolu s Německem, Francií či Slovenskem do skupiny zemí, kde mohou roboti „obsadit“
větší počet pozic. V Česku může do poloviny 30. let zaniknout až 40 % pracovních míst!
Z relevantních studií plyne, že bude mít největší dopad na profese ve financování či účetní
oblasti nebo v administrativě, tedy všude, kde jde o rutinní práce. Pochopitelně pak také
ve výrobě, kde nastupují samořízené modernější stroje. Firmy budou muset věnovat více
úsilí vzdělávání zaměstnanců a zároveň pracovat s flexibilnějšími pracovními „úvazky“.
S tím, že rostoucí digitalizace ovlivní jejich práci, kalkuluje 53 % dotázaných, negativně
vnímá tuto skutečnost jen 28 % z nich. Naopak 61 % dotázaných uvedlo, že si od
automatizace slibují usnadnění své práce.
Varování z podzimu (viz výše) se bohužel neminulo účinkem – Německo dusí nerůst a
ohrožuje i Česko. Ačkoliv těsně uniklo recesi, moc důvodů k optimismu zatím není zvláště
v zemích střední a východní Evropy, na německé ekonomice značně závislých. Ta naše
rostla mezičtvrtletně jen o 3 desetiny procenta (loni o 2,5 %!), a to je jen začátek. Na
ekonomiku dopadá stagnující průmysl, především ve strojírenství či výrobě kovů. Zatím je
překvapivě slušná výroba automobilek. Přesto pociťujeme první výraznější dopady
německé recese. Nicméně obě země drží nad vodou převážně spotřebitelé. V posledních
letech dostávali lidé poměrně slušně přidáno (u nás rostou nyní mzdy zhruba
sedmiprocentním tempem) – nezdráhají se utrácet v obchodech a roztáčejí tím aspoň
trochu tuhnoucí kola ekonomiky.
Evropským firmám se trochu ulevilo, když na konci října nenastal tvrdý brexit, což se
projevilo i v opatrném nárůstu optimismu mezi podnikateli, po řadu měsíců plných skepse.
Nejsou také stále zažehnány všechny hrozby, které ohrožují evropské ekonomiky zvnějšku.
Americký prezident Trump hrozí cly na automobily dovezené z Evropy, což by mělo přímý
dopad na německé automobily, a tím i na nás. O moc jasněji však není ani v tom, jak se
vyvine přetahovaná mezi USA a Čínou.
Firmy si za levnou sílu připlatí! Ať vzroste pro příští rok minimální mzda jakkoliv, hlavním
vítězem bude na první pohled stát, který vybere totiž víc na zdravotním a sociálním
pojištění. O její výši rozhodne brzy vláda a její minimum by se mělo pohybovat mezi 14 050
a 15 000 korunami. Když se k tomu připíší uvedená pojištění, která z větší části platí
zaměstnavatel, představovalo by pro firmy zvýšení nákladů na lidi s nejnižšími příjmy o 938
až 2 211 korun. A víc z hrubé mzdy na pojistném a na dani z příjmu zaplatí i zaměstnanec.
Minimální mzdu bere 150 000 lidí (4 % všech zaměstnanců). Zaměstnavatele může potrápit
i systém zaručených mezd, odvíjejících se od té minimální. Pro některé obory by to bylo
neúnosné a ohrozilo by to existenci třeba malých prodejen potravin, zajišťujících
převážnou měrou obchodní obslužnost venkova a malých měst. Ekonomicky to těžko
zvládnou a museli by prodejny uzavřít.
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Většina analytiků potřebu zvýšení minimální mzdy nezpochybňuje, ale bylo by třeba
zohlednit kondici ekonomiky a růst produktivity při zpomalování jejího růstu. Za poslední
čtyři roky už minimální mzda vzrostla o 4 000 korun, a pokud rostoucí mzdové náklady
nebudou kompenzovány odpovídajícím růstem produktivity, nezbude firmám nic jiného
než snižovat stavy. Přiostří se soutěž o pracovní sílu vzhledem k postupnému odcházení
silné poválečné generace do důchodu a zvyšující se vzdělanosti, lidé pro pozice s nižším
vzděláním na trhu práce nebudou, a ani zvýšení uvedené mzdy by dostupnost pracovní
síly do budoucna nezvýšilo. To obecně povede k tlakům na růst mezd a zánik pracovních
pozic, které nabízejí velmi nízké mzdy, protože firmy takové pozice nebudou schopny
obsadit. Jen pro zajímavost – výše minimální mzdy je u nás na 16. místě mezi zeměmi EU
v hodnotě 523 euro, například za Polskem, před Slovenskem (520 euro), nejvýše jsou
v tabulce Lucembursko (2 090 euro), Irsko (1 656 euro) a Nizozemsko (1 636 euro).
K 30. výročí sametové revoluce se vyrojila spousta hodnocení vývoje, včetně
ekonomického. Možná je dobré se nad tím pozastavit. Společenské změny v r. 1989
zastihly české hospodářství v nelehké situaci. Podniky a další ekonomické subjekty se
musely řídit centrálním plánem. Se Západem sice socialistické podniky obchodovaly, ale
hodně přes 80 % exportu směřovalo na Východ, do zemí RVHP, kde cena a kvalita nehrály
tak důležitou roli.
Po r. 1989 se vše radikálně změnilo, staré vazby přestaly existovat. Dosavadní obchodní
partneři měli jiné starosti a přestali nejen nakupovat, ale i často platit za dodané zboží. Tak
řada českých podniků zkrachovala, velké socialistické výrobní konglomeráty začaly
propouštět a rozpadat se. Pro firmy a jejich zaměstnance to bylo těžké období. Mnoho
firem se však novému prostředí dokázalo přizpůsobit. Navíc se díky svobodě, volnému trhu
a deregulaci ekonomiky vytvořilo prostředí, které umožnilo vznik mnoha firem nových, a
po prvotním otřesu se podniky úspěšně přeorientovaly na nové trhy. Dnes jde do zemí EU
přes 84 % tuzemského exportu a například na vysoce konkurenčním německém trhu se
uplatní třetina našeho vývozu.
Jsme ekonomicky stabilní a na rozdíl od jiných zemí střední a východní Evropy jsme se
nemuseli potýkat s vysokou nezaměstnaností. Stát měl díky silnému průmyslu dobrý zdroj
daňových příjmů. Je však třeba uvést, že způsob transformace se přežil a náš průmysl
zůstává silně zapojený do dodavatelských řetězců a jsme ve střední Evropě jednou
z ekonomik nejvíce závislých na zahraničním kapitálu. Každý rok tak od nás do zahraničí
odcházejí stovky miliard korun v dividendách, které pak v ekonomice chybí. Tím jsme
chyceni v pasti „levné ekonomiky“, kdy vyrábíme hodně, ale s nízkou přidanou hodnotou.
Její růst je přitom klíčový pro zvyšování mezd, po kterém neustále volají odbory. Průměrný
Čech bere za hodinu třetinovou mzdu ve srovnání s Němcem, ale je nutno dodat, že
vytvořená hodnota, připadající na průměrného Čecha, je ve srovnání s Německem také
třetinová.
Kromě levné ekonomiky nás trápí i další problém – dokážeme si poradit se světovou
konkurencí a mohli bychom dokázat mnohem víc, kdyby nebrzdil nepružný veřejný sektor.
Neefektivní regulace, pomalé úřady a často nekompetentní rozhodování vytváří řadu
bariér. Kvůli tomu musí firmy zbytečně vynakládat energii, kterou by potřebovaly vložit do
inovací a rozvoje. Přesto je jasné, že jsme na dobré cestě a jediné co potřebujeme je
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dostatečně dlouhé období bez konfliktů, převratů a otřesů v mezinárodních organizacích,
kterých jsme členem. Díky nim se těšíme historicky bezprecedentní bezpečnosti a
prosperitě – máme čas, který by nám umožnil vrátit se mezi nejmodernější a nejvyspělejší
země světa, ke kterým jsme kdysi patřili.
Tady už končí švanda! Každý měsíc o něco, níž a hůř – tak to letos vypadá s naší
ekonomikou na konci roku. Souběh různých ukazatelů nevypadá pro naši ekonomiku
dobře, ale kupodivu na tuzemské palubě se zatím hraje a tančí! Je ale jasné, že důvěra,
kterou k ní chovají firmy či řadoví spotřebitelé, postupně, ale jistě klesá. V listopadu se opět
propadla, nejníže za období od července 2014. Poprvé za více než 5 let čeká větší počet
spotřebitelů v následujících měsících zhoršení své situace, než kolik jich očekává zlepšení.
Tzv. předstihovým ukazatelem je kromě důvěry v ekonomiku vývoj podmínek v průmyslu. I
mezi průmyslníky to jde od deseti k pěti – intenzita zhoršování provozních podmínek,
hlavně ve zpracovatelském průmyslu, nabírá nepříjemně na síle již dvanáctý měsíc v řadě,
od krizového roku 2009 (podle šetření společnosti Markit).
A světlo na konci tunelu zatím vidět není, samá temnota. Na tuzemský průmysl stále tíživěji
doléhá nejistý vývoj globální ekonomiky a osudové změny v oblasti automobilové výroby.
Několikrát již opakujeme, že na německém automobilovém průmyslu je naše ekonomika
silně závislá a musíme vzít v úvahu, že v nejbližších letech zruší automobilky celkově
minimálně 80 000 pracovních míst a podstatná část (20 000) jich bude zrušena právě
v Německu (údaje agentury Bloomberg). Důvodem je slábnoucí poptávka po
automobilech a přechod na šetrnější způsob pohonu, zejména elektromobilitu i na
striktnější regulace v rámci boje s klimatickými změnami. Svižný růst mezd, který neustále
vykazuje naše ekonomika, je právě i z důvodu oslabování autoprůmyslu neudržitelný.
Patříme totiž k největším producentům aut s tradičním pohonem na obyvatele, takže se
nás problémy dříve nebo později bolestivě dotknou. Tedy spoléhat se na své „automobily“
nemůžeme, protože z centrály může kdykoliv přijít pokyn – tu továrnu zavřete. A na to by
se mělo Česko připravit a uvědomit si, že bez práce a silné koruny je cesta dále
„zarubaná“. Také by bylo potřebí se správně rozhodnout, jestli povýšíme pracovitost nad
zahálku, podnikavost nad byrokracii, kapitalismus nad socialismus. Každopádně bez
práce, úspor a silné koruny to nepůjde. Chce to zachování podnikatelského ducha, který
se v současnosti poněkud vytrácí a narušuje to ducha kapitalismu. Když ten vznikal, bylo to
o podnikavosti lidí a o ochotě pracovat. Základem ekonomiky je podnikavý a odvážný
jedinec, a pak teprve přijde všechno ostatní. Pevnou korunu na další léta za nás
nevybuduje strejda sociální stát ani teta z Bruselu, ale bude, když budeme pracovat,
podnikat a šetřit.
Co z toho všeho plyne? Jsme na šikmé ploše – průmysl dusí dopady celní války USA a Číny
a související nejistoty podvazující průmyslovou výrobu v Německu. Musíme najít jiný
segment, má-li ekonomika dále růst. Daří se to spotřebitelskému segmentu, částečně
stavebnictví. Nálada spotřebitelů jde také dolů, na příznivé úrovni ji jakžtakž drží
pokračující růst mezd a kupní síly obyvatelstva, což však současně snižuje
konkurenceschopnost české ekonomiky. Přicházíme o ni v okamžiku, kdy neexistuje žádný
alternativní model jejího fungování, jiný než montovna tradičních aut a skladiště Evropy.
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Jako bychom pád do makroekonomické temnoty tušili a chtěli si ještě pořádně užít, než
budeme muset utáhnout opasek. Podle aktuálních údajů Eurostatu patříme k národům,
které nejvíce utrácejí za „neřesti“ – prostituci, drogy, alkohol a tabák (3. místo v tomto
nelichotivém žebříčku). Ovšem to ostře navíc kontrastuje s tím, že mezi všemi národy v EU
dáváme skoro nejmenší část svých výdajů na péči o zdraví (2. místo za Brity). Ale co – na
zítřek nehleďme, orchestr stále hraje a zatím platí Carpe diem?!
ZAMĚSTNANOST
Jsme letos za vodou, máme spíše opačné problémy. Nezaměstnanost u nás je nejnižší ze
zemí eurozóny – stabilně se drží mezi 2,5 a 3 % (například v dubnu byla 2,7 %), a její pokles
stále nekončí. Počet nezaměstnaných se snižuje – v uvedeném měsíci dubnu byl na
hranici zhruba 210 000 lidí, což je nejméně od června roku 2017. Analytici očekávají, že ve
zbytku pololetí by se mohla snížit na 2,5 %, poté prý má postupně mírně růst.
Jaká je situace v Olomouckém kraji v polovině roku? Poměr počtu nezaměstnaných a tzv.
dosažitelných uchazečů (bez zjevných příčin pro nepřijetí zaměstnání) je tady zhruba
jedna ku jedné. Ke konci června bylo v evidenci úřadů práce v regionu 11 043 lidí,
zaměstnavatelé naopak hledali 10 874 nových zaměstnanců. Podíl zaměstnanosti je 2,5 %,
což je o desetinu lepší číslo, než vykazuje celostátní průměr. Situace se zlepšila i v Litovli.
Z 30 měst Olomouckého kraje je Litovel s Plumlovem na 1. místě v poklesu podílu
nezaměstnaných osob, a to 1,4 %. (Nejhůře je na tom Staré Město se 6,8 %.) Meziměsíční
pokles nezaměstnaných byl zaznamenán ve všech okresech regionu, i na
problematickém Jesenicku dokonce ubylo v evidenci 10 % uchazečů o práci. Na trhu
práce chybí hlavně řemeslníci: elektrikáři, instalatéři, svářeči, řidiči do nákladní a
hromadné dopravy, strojaři, technici, zdravotnický personál, kuchaři a číšníci.
Kde jsou ty problémy? Novou podobu dostává přetahovaná o lidi, ke které firmy v
našem regionu dohnala nízká nezaměstnanost. Zaměstnance se snaží nalákat na vyšší
platy. I když platy místních nadále patří k nejnižším v regionu, litovelský Papcel přidával
plošně o 3 %, další navyšování pak bylo individuální, podle výkonnosti zaměstnanců a
důležitosti profesí, více než desetiprocentní. Samozřejmě důležitější, než nominální mzda je
pro zaměstnance ta reálná – tedy fakt, co si za vydělané peníze koupí. Vzhledem
k inflaci ve výši 2,4 % si v koupěschopnosti polepšili zaměstnanci v kraji o 6,7 %, oproti 6 %
na celostátní úrovni.
Ukazuje se, že peníze jsou tady skoro až na posledním místě, nabídku vyšší mzdy totiž uvádí
jako hlavní důvod ke změně práce jen 14 % zaměstnanců. Větší motivací jsou pracovní
výzvy, ať už jde o nabídku zajímavější práce či úplnou změnu oboru. A také nespokojenost
se vztahy na pracovišti, se kterou souvisí i možnost kariérního posunu. Velkou roli hraje i věk
– lidé do třiceti let mají pětkrát vyšší fluktuaci než lidé nad čtyřicet. Naopak lidé nad 50 let
preferují pracovní stabilitu a fluktuace je u nich minimální.
Na druhou stranu firmy jsou stále ve svízelné situaci a v mnoha firmách se manažeři a
majitelé dostávají do personální skepse, přestávají věřit, že hledané pozice obsadí. Lidé
využívají toho, že některé firmy v zoufalství někoho najít přeplácejí a nabízejí všemožné
benefity. Investoři lidi na nová místa prostě neseženou, nebo jen za sotva žádoucí cenu
„kanibalismu“ – přetahování zaměstnanců z již fungujících zejména malých a středních
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podniků; mnohdy nabízejí něco, co v budoucnosti nebudou moci splnit. Pravdou ale je, že
zaměstnanci poznají dobrého zaměstnavatele v době krize, nikoliv v době, kdy se daří.
Jistou možností řešení svízelné situace je zaměstnávání cizinců. U nás zaměstnaných je
stále více, zvýšil se počet těch legálních i přistižených „nelegálů“, kdy firmy riskují pokuty.
Získat legální zaměstnance z ciziny přijde poměrně draho, navíc je obvykle přitáhnou velké
firmy. Malé firmy tak často kontaktují nelegální agentury, což bývá levnější, ale za hranicí
zákona. Státní úřad inspekce loni odhalil 3 595 nelegálně pracujících cizinců a udělil
firmám pokuty za 144 milionů korun. Legálně zaměstnaných bylo loni rekordních 568 000.
Při sledování vývoje počtu zaměstnaných cizinců vidíme obrovský nárůst – 2012 158 200
z EU, 63 700 z ciziny; 2018 366 600 z EU, 202 100 z ciziny. Nejčastějšími pracovníky z EU jsou
Slováci (191 818), Poláci (44 896), Rumuni (44 099); ze zemí mimo EU – Ukrajinci 121 086,
Rusové 14 597, Vietnamci 12 558, Mongolové 5 640, Moldavci 4 556.
Průzkum ukazuje, že Češi podporují vládní výhody pro zaměstnance z Ukrajiny a pracovníci
z ciziny jim nevadí. Vždyť ekonomiku možná čeká zpomalení, hlad firem po
zaměstnancích však neutuchá – podnikům chybí přes 342 000 lidí. Podnikatelské svazy
proto přesvědčily vládu, aby jim umožnila „dovézt“ ještě větší počet pracovníků ze
zahraničí. Ale přes 57 % lidí nesouhlasí s plánem zdvojnásobit počet pracovních povolení
pro Ukrajince na 40 000 ročně, a téměř tři čtvrtiny nesouhlasí ani s tím, aby měli oproti
našincům o pětinu vyšší zaručenou mzdu. Mzdový parametr ovšem neznamená, že by
měli o 20 % vyšší mzdu, ale že cizincem je možno obsadit volné místo, kde mzda odpovídá
minimálně 1,2násobku zaručené mzdy; ta se podle náročnosti liší pro jednotlivé profese.
Důležitý je spíše fakt, že lidem zahraniční personál nevadí. Firmy uvádějí, že jim nejde o
dovoz levné pracovní síly, protože zahraniční pracovní síla jí není – vedle mzdy totiž
vynakládají nemalé prostředky na nábor, související administrativu a zaučení. Jedenáct
procent dotázaných se dokonce domnívá, že Ukrajinci jsou pracovitější než Češi a oceňují
u nich ochotu pracovat, snahu naučit se česky a začlenit se mezi místní lidi. Největší zájem
je jednoznačně o dělnické profese, kde není takovou bariérou jazyková znalost, ale spíše
zručnost. Poptávka je po nejrůznějších profesích ze segmentu obchodu, služeb,
gastronomie, zájem je i o prodavačky, uklízečky, pokojské a recepční. Některé firmy se
přímo ptají po Ukrajincích, pravděpodobně proto, že s nimi v tuzemsku máme největší
zkušenost a taky k nim máme mentálně blízko. Stát se doposud zaměřoval hlavně na ně,
později rozšířil poptávku na Filipíny, Mongolsko a Srbsko. Od září startuje nový Program
kvalifikovaný zaměstnanec, kdy k těmto čtyřem státům přibydou ještě Bělorusko, Černá
Hora, Indie, Kazachstán a Moldavsko.
Dalším problémem zaměstnanosti je to, že lidé chtějí v práci volnost a jen některé podniky
to plně chápou. Běžnými výhodami už dnes podniky zaměstnance neoslní, to co bylo
dříve velkým benefitem, stalo se normou. Vánoční večírky, firemní akce, stravenky,
občerstvení na pracovišti anebo slevy na firemní výrobky dnes zaměstnanci už nepovažují
za benefit, ale běžný standard. Protože se nezaměstnanost stále drží velmi nízko, podniky
přicházejí s celou řadou výhod, které mají stávající zaměstnance i možné uchazeče
motivovat a přilákat. Nejpopulárnější výhody ovšem nenabízí každá firma – třeba 13. plat,
finanční bonusy, flexibilní začátek a konec pracovní doby a dovolenou minimálně 5
týdnů. Další oblíbené benefity souvisejí s požadavky na větší volnost a lepší sladění
osobního a pracovního života, např. individuální rozvržení pracovní doby a možnost
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občasné práce z domova. V případě dělnických pozic je zájem hlavně o benefity
související se zdravotním volnem a proplácením prvních dnů nemocenské (karenční doba
je již řešena – pozn. kronikáře). Na trh práce má výrazný vliv takzvaná generace mileniálů,
kteří dosáhli dospělosti na počátku 21. století. Dnes je jim kolem čtyřiceti, a tito lidé mají
velký zájem o benefity spojené s trávením volného času – flexibilní pracovní doba, home
office, dovolená navíc či netradiční prostory k práci, výrazně stoupá zájem o firemní školky
nebo dětské skupiny. Mnohé podniky vymýšlejí i neobvyklé benefity – vyčleňují prostory
pro relaxaci, posilovny, luxusní jídelny, herny s kulečníkovými stoly, wellness pobyty, maséry,
osobní trenéry či možnost vzít si do práce psa. Tyto položky slouží především ke zlepšení
image firmy. Jaká škoda je být dneska už v důchodu, to by se nám to „pracovalo“!
Problém – kdo zaměstná lidi nad 50 let? V zemích, které jsou nám co do penzijního
systému dávány za příklad, je padesátiletý člověk, ovládá-li své řemeslo, na vrcholu
profesních sil. Dostává se mu patřičného uznání, neboť zaměstnavatel si velmi dobře
uvědomuje nemalou cenu schopností, vědomostí a zkušeností. U nás se naopak takovýto
člověk velmi často stává jakýmsi trpěným zlem. Vždy se podaří nalézt nějaký vhodný
důvod, proč se tento „přestárlý“ jedinec stává pro firmu nerentabilním, neperspektivním a
nepotřebným. Mládí má zkrátka zelenou a ti starší se hromadí před značkou Stop. Drtivá
většina zaměstnavatelů zcela prokazatelně upřednostňuje takzvaný mladý a dynamický
kolektiv. I přes historicky nízkou nezaměstnanost se firmy bez obalu zbavují zkušených a
kvalitních lidí nad padesát coby nepotřebných, aby pak na nejrůznější benefity složitě
lákaly mladé a profesí ještě nepoznamenané absolventy. V této situaci je prostě úplně
tristní vymýšlet jakékoliv systematické změny či dokonce handlovat s věkovou hranicí
odchodu do penze.
Když se stanete v padesáti nezaměstnatelným, z čeho si asi budete oněch 20 let „syslit“ na
důstojné stáří? Z podpory asi sotva. Z dlouhodobého průzkumu pracovního portálu
Indeed.com vyplývá, že až 36 % pracovníků se setkalo kvůli věku s diskriminací a šikanou.
To je více než třetina! Podle odborníků české firmy nechtějí či doposud neumějí s lidmi
v předdůchodovém věku pracovat a vládne v nich obecně přesvědčení, že starší osoby
brzdí rozvoj, představují zátěž a jsou neproduktivní. Zaměstnavatelé uvádějí, že se obávají
jejich malé pružnosti a nepřizpůsobivosti i nedostatečné znalosti jazyků. Tolik průzkum.
Dokud naši zaměstnavatelé tento rigidní přístup zásadně nepřehodnotí nebo nebudou
patřičnou legislativou dostatečně motivováni k tomu, aby si ho uvědomili, pak jsou
veškeré číselné rošády, mezinárodní doporučení a naše nářky nad absentujícím penzijním
systémem či logickým nárůstem invalidních důchodů jen přidruženým komickým folklorem.
A není to ale v době stále ještě trvající ekonomické konjunktury zbytečný přepych?
Už je to tady – senioři, vraťte se, žádají firmy! Čím dál více lidí v důchodovém věku se hrne
do práce a získávají všichni – firmy naplňují prořídlé stavy zaměstnanců, senioři mají
k důchodu slušné přivýdělky. Řada firem po seniorech pátrá, protože nemají dost
kmenových zaměstnanců a rozjetá práce tak zadrhává. Hlásí se především ti mladší,
kolem pětašedesáti let, nejčastěji na pozice manipulačních dělníků nebo lidé na svozy
odpadků. Záleží, na co si troufnou a mají výhodu v tom, že jsou časově flexibilnější,
dokážou být i trpělivější. Ovšem důchodcům už nejsou vyhrazeny jen pomocné práce ve
výrobě, místa vrátných, uklízeček nebo babiček k dětem. Stále více firem hledá mezi nimi
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odborníky, kteří jim pomohou udržet výrobu, služby, provozy. Poptávají šikovnost,
preciznost, spolehlivost, umění vzít za práci, ale také učit se novým věcem. Asi
nejzajímavější pro firmy je, pokud dokážou oslovit a přivést zpět, alespoň na pár hodin
denně, své bývalé spolupracovníky. Zajímavou skupinou jsou „čerství“ důchodci, kteří se
po nějakém týdnu v důchodu začínají nudit, a práce pro ně tedy není obživou, ale
zábavou. Firmy se je snaží nalákat na četné benefity, vyjít jim vstříc, nabídnout vhodné
podmínky, zpravidla zkrácený úvazek. Vedle dlouholetých zkušeností je pro tyto
zaměstnance typická vyšší míra loajality, spolehlivosti a zodpovědnosti vůči pracovním
povinnostem. Na konci r. 2018 bylo zaměstnáno v ČR 460 000 lidí starších 60 let.
Co v našem kraji? Ani doba ekonomického růstu nezměnila nic na dlouhodobém
problému se zaměstnáváním lidí po padesátce; mezi těmi, kdo aktuálně shánějí práci je
v měsíci listopadu více než třetina. A to je počet lidí bez práce v Olomouckém kraji na
historickém minimu. Firmy si stěžují na nedostatek pracovních sil, dalo by se říct, že kdo
pracovat chce, zaměstnání najde. Přesto jsou tu ti, kteří to mají těžší než ostatní, protože
firmy se padesátníků stále bojí a kvůli předsudkům se leckdy připravují o kvalitní a loajální
zaměstnance.
V regionu, kde je nyní nezaměstnanost na 2,5 %, evidují úřady práce přes 4 000 lidí ve
věkové kategorii nad 50 let. Přesněji – v kraji je 10 981 nezaměstnaných, z toho 4 026 nad
50 let, krajský průměr je 36,7 % (což je o 8 % více než v roce 2014, kdy byla nezaměstnanost
na vrcholu, a padesátníků bylo evidováno přes 10 50). Největší problém mají lidé ve věku
55 až 59 let a netýká se to jen vyučených, i když těch je nejvíce (46 %). Např. na Jesenicku
je to (42,9 %), u nás na Olomoucku jsme na tom nejlépe – nezaměstnaných je 3 652, nad
50 let 1 242 (podíl padesátníků je mezi nezaměstnanými „jen“ 34,2 % uchazečů – statistika
k 31. 10. 2019).
Ještě jedna zajímavost se v problematice zaměstnanosti objevila – přelétavost Čechů.
Zatímco firmy začínají váhat, kolik lidí a jak jsou schopny při zvedajících se platech ještě
zaplatit, zaměstnanci čile mění místa podle aktuálních výhod. V posledních 6 měsících
změnilo zaměstnání 21,7 % Čechů. Výrazně častěji odcházejí za lepším muži, nejvíce ti,
kterým je od 25 do 34 let. Místa se mění hlavně v zemědělské výrobě, chemickém
průmyslu a veřejné správě. Třináct procent lidí v průzkumech uvedlo, že cítí potřebu začít
dělat něco úplně jiného. Co je k tomu vede? Nevyhovující pracovní podmínky,
nespokojenost se zaměstnavatelem, ale také osobní touha po změně. Nespokojenost
s firmou není dána jen rovnicí dal – nedal. Mzda je sice klíčová, ovšem důležitější je pro
muže a lidi s nižšími příjmy. U žen naopak vede smysluplnost práce a dobrý pracovní
kolektiv. Stoupá i počet těch, kteří se velmi obávají, že by mohli přijít o práci. Je pro ně tak
čím dál důležitější přejít tam, kde předpokládají, že jim práci nikdo nevezme. Tradičně se
hodně obávají lidé v hotelnictví, stravování a v oblasti informačních technologií a
podnikových služeb. (Informace z průzkumu Workmonitor společnosti Ranstad z přelomu
července a srpna 2019).
Měním často páci… No a co? Houpat se ve vlnách, plynout… Vcelku něžnému významu
latinského slova flucturale dalo české tržní prostředí docela jiný náboj. Jeho odvozenina
fluktuant s koncem socialismu nehynula, ale dostává jiný rozměr. Kolik let na jedné
pracovní pozici je ještě v pořádku a kdy už personalista zbystří, že má před sebou
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notorického fluktuanta? Prý třikrát změněné místo během jediného roku je hranice, kde se
chleba láme. Nejčastějšími „přebíhači“ jsou lidé ve službách – číšníci, servírky, kuchaři, lidé
z call center, tři roky v průměru vydrží řidiči. V některých regionech se dá už mluvit o
turistice za náborovým příspěvkem, kdy lidé zůstanou po dobu 3 měsíců, nechají si vyplatit
náborový bonus a odcházejí. Velmi často se stane, že mění práci ze dne na den ještě
v době zkušební lhůty.
Ovšem ne pro každého je takové „nomádství“ to pravé. Chtějí zůstat loajálními
zaměstnanci a mít šanci na postup v hierarchii firmy. Na opačném konci žebříčku profesí
podle míry přicházejících a odcházejících jsou ty spravované státem. Z úřadů a škol se tak
snadno neodchází, za věrnost se stoupá po platovém i kariérním žebříčku. Dlouho zůstává
při starém i v soukromých ordinacích a na poliklinikách, kde jsou nyní převážně
ambulance o jednom lékaři-specialistovi a jedné zdravotní sestře (velmi typické i pro
Litovel). V nemocnicích je ale pohyb o něco vyšší. Tady začíná být stále zajímavější
generace 50+, která svou práci nemění příliš často a pokud na své pracovní povinnosti
stačí fyzicky i intelektuálně, obvykle nezvažuje jiné nabídky (píšeme o tom i na jiném
místě). Věrní jsou také mladí lidé s hypotékou, bez ohledu na obor. Jako narůstající trend
se jeví absolventi bez závazků, kteří patří naopak mezi „obávané“. Zejména mladí mezi 21
a 26 lety střídají práci bez ohledu na loajalitu, a pokud je práce nebaví, jsou netrpěliví a
jdou jinam klidně od rozpracovaného projektu i poté, co ve firmě absolvují nákladná
školení. Bohužel se to rozšiřuje i mezi střední generací – zaměstnanci jsou čím dál tím více
náročnější. Takže každá mince, i v případě zaměstnanosti, má dvě strany!

22. CENY, MZDY
Titulek novin říká, že rok 2019 bude ve znamení zdražování, a že Češi si nejvíc připlatí za
bydlení a energie. Inflace se má podle prognózy České národní banky držet na optimální
úrovni kolem dvou procent, mnohem vyšší růst cen však ekonomové čekají právě u výdajů
na bydlení nebo u některých služeb. U elektřiny se čeká nárůst o 10 %, u plynu kolem 5 %,
připlatí si i odběratelé tepla. Opět více se „prohne“ ten, kdo se chystá pořídit si vlastní
bydlení – tam prý ceny porostou až o 13 %. Developeři větří mírnější růst zhruba o 5 % a
nahoru má jít i nájemné. U potravin se nečekají velké cenové skoky, zdražit však mohou
restauratéři, kteří by si opět kompenzovali léta odříkání. Mírně mohou zdražit dovolené
kvůli povinným příspěvkům do garančního fondu.
Vyšší náklady za základní komodity potřebné k životu přinese rok 2019 i lidem
v Olomouckém kraji. Podraží voda, odpady, nájem i teplo. Jen ve výjimečných případech
se však ceny budou zvyšovat razantně. Za vodu zaplatí lidé více napříč celým regionem
asi od dvou do pěti procent; některá města zvyšují poplatky za odpady; u nárůstu
příplatku za teplo hraje cena plynu i zvýšené vstupní náklady a inflační vlivy. Nájemné se
bude zvedat především v nájemních bytech a mohlo by překročit částku sta korun za
metr čtvereční. Dobrou zprávou je, že v městské nebo meziměstské dopravě se tarify
zvyšovat nebudou, dokonce se výrazných slev dočkají děti, studenti i důchodci v rámci
KIDSOKu (Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje). Významný dodavatel
plynu, společnost INNOGY, hlásí jen mírný nárůst cen o desetikoruny měsíčně, půjde asi o
2,8 %; zvýší se sazba pro ty, kteří elektřinou netopí a neohřívají pomocí ní vodu cca o 8 %.
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To kvůli zvyšujícím se cenám na burze a díky ekonomickému boomu velké poptávky po
elektřině rostou ceny napříč celou Evropou.
Vláda ovšem potřebuje najít miliardy, a zvýšení spotřebních daní má být jednou z cest.
Čekají se dražší cigarety a alkohol, počítá se i se zvýšením spotřební daně z pěstitelského
pálení. „Cigaretáři“ varují, že naroste podíl nelegálního tabáku, zvýšení se dotkne i
řezaného tabáku a od dubna jsou zdaněny i zahřívané tabákové výrobky. Zvýšení daně
se má týkat také hazardu, konkrétně loterií a kurzových sázek a některých méně
frekventovaných her, jako je bingo a tombola. Ministerstvo financí tedy hledá cesty, jak
zvýšit některé daně a nešlápnout přitom většině voličů na kuří oko. Volí proto daně
z neřestí, aby snížilo naplánovaný schodek státního rozpočtu 40 miliard korun. Schodek by
mohl být i překročen a příčinou by pak byla ochládající ekonomika a také rychlé
navyšování některých sociálních dávek, zejména důchodů (vše z iniciativy ministryně
práce a sociálních věcí Jany Maláčové z ČSSD přezdívané Oranžová Venezuela).
Jsme v dubnu, česká ekonomika zpomaluje, ale její motor, který jede na nižší otáčky, zatím
nedokázal stlačit inflaci. Ceny meziročně rostly o 3 %, tedy nejrychleji od r. 2012. Češi to
nejvíce pociťují na výrazně vyšších výdajích za některé potraviny, dále však podražují již
enormně drahé byty. Jídlo na sebe strhlo pozornost po několikaměsíční pauze a nejvíce
vyčnívají rostoucí ceny způsobené loňskou neúrodou. Na dvojnásobek podražila cibule a
zelí, o sedmdesát procent, na bezmála 24 korun za kilogram, vzrostla cena brambor, o
desítky procent zdražil celer, ledový salát, sterilované okurky či mrkev. Naopak výrazně
lidé ušetří při nákupu cukru, vajec nebo jablek.
Největší vliv na inflaci však měly ceny nájmů, které za rok stouply o 3,6 %, a také služby
spojené s bydlením, které se tak na ní podílí z poloviny a vliv této kategorie dále roste. V
měsíci květnu se růst cen zpomalil na 2,8 %, ale je nadále v horní polovině
dvouprocentního tolerančního pásma ČNB. Dál mají působit cenové tlaky, zvýšený růst
regulovaných cen a obnovený růst cen potravin. O měsíc později konstatujeme, že
bydlení a potraviny opět meziročně zdražily, levnější jsou jen oděvy a telekomunikační
služby. Celkově spotřebitelské ceny zrychlily růst na 2,9 % a dražší je i pojištění, finanční
služby, alkohol, tabák a stravovací a ubytovací služby. Nejvíce zdražily brambory (o 88,4
%), pivo (7,2 %) a maso (2,2 %). Jestlipak ještě platí rčení, že která vláda zdraží pivo,
padne? Zdražit jej se obávali i komunisti, kteří dlouhodobě nezdražovali základní potraviny
– pečivo, maso, mléko, ale i pivo (které zdražili jen v roce 1966, a to o 30 haléřů!).
Něco málo jsme o tom již uváděli, ale situace je podobná i letos. „Bez akce ani ránu“ –
většina zboží v tuzemských obchodních řetězcích už se prodává ve slevových akcích.
Zákazníci na ně netrpělivě čekají každý týden v jiném obchodě. Prý až 54 % se prodá
v promočních neboli slevových akcích. Tato pekelná spirála se točí od chvíle, kdy
obchodní řetězce nasadily tuto v zásadě primitivní metodu podpory prodeje. Situace
dospěla v podstatě do stavu, kdy zákazník nakupuje jen výrobky zlevněné v akční
nabídce, cíleně takové výrobky vyhledává, a pokud zrovna nejsou v nabídce, je ochoten
si i počkat, až se v nabídce objeví. Obchod zpravidla dělá akci i kvůli tomu, aby na pár
typů zlevněného zboží nalákal do obchodu zákazníky a vydělal na „zbývajícím“ nákupu
za běžné ceny. Je jasné, že zákazník by normálně neutratil více, ale ušetřil by si časově
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náročnou letákovou turistiku a omezil by nesmyslné nákupy do zásoby, tedy často i „do
popelnice“.
Zatímco meteorologové doporučují v závěru července schovat se před sluníčkem,
zemědělci většinu času tráví na poli či v sadech. Loni touto dobou už byly sýpky téměř
plné a stromy otrhané; letošní počasí – vedro a sucho – ovlivnily úrodu a tím i ceny.
Nejvíce to lidé pocítí ve svých peněženkách při koupi brambor a cibule. Za zvyšující se
ceny však nemůže ani tak počasí u nás, jako v zahraničí, protože cenovou hladinu určují
dovozy. Stejně jako ovocnáři, kteří se kvůli dešti a jarním mrazům obávají nižší sklizně jablek,
očekávají nižší výnosy medu také včelaři, protože co včely nestihly v květnu, to v červnu už
nedohnaly. Máme vystaráno – je konec srpna a cibule stojí v obchodech dvakrát více než
loni, o více než polovinu zdražily květák, brambory a zelí. Kromě zeleniny spotřebitelé platí
více také za vepřové maso. Podle údajů Českého statistického úřadu proti loňsku naopak
zlevnily máslo, vejce, cukr a ovoce. Podle analytika Czech Fund Lukáše Kovandy tlak na
růst cen potravin nepolevuje a příští rok má být růst cen potravin ještě markantnější!
A další pecka – vláda připravuje zdanění uhlí a plynu tzv. uhlíkovou daní. Ta se má týkat
topení uhlím a zemním plynem. Vláda slíbila Bruselu, že sníží emise skleníkových plynů, a
teď bude muset sliby plnit. Uhlíková daň míří na paliva k vytápění a má lidi a podniky
odradit zejména od využívání uhlí, které produkuje z běžně užívaných paliv nejvíce CO2
na tunu paliva. Nedotklo by se to dálkového vytápění, protože teplárny už daň platí
v emisních povolenkách a promítají ji do svých cen. Mělo by se vybrat nejméně 3 a
nejvíce 17 miliard ročně, podle sazby. To by znamenalo, že v rodinném domku (spotřeba
kolem 65 GJ ročně), kde se topí v klasickém kotli na uhlí, by daň přišla zhruba na 4 500
korun ročně, v případě účinnějšího kotle na zemní plyn by to bylo 1 300 korun. Takovou
daň již zavedla Francie a další zhruba desítka zemí v Evropě, nejnověji o ní uvažuje
Německo.
Za kolik budeme topit? Nejprve tu špatnou zprávu – většina českých domácností zaplatí
přes zimu za energie víc než loni. A teď tu dobrou – elektřina nemá podražit skokově o
takovou pálku jako na přelomu roku. A navíc, ceny některých surovin nemusejí doznat
žádných změn, mohou dokonce mírně zlevnit, což je případ zemního plynu či dřeva.
V posledních dvou letech někteří dodavatelé upravovali ceníky pro domácnosti i vícekrát
za rok, aby do nich promítli prudký vzestup velkoobchodních cen, které tlačí nahoru
stoupající ceny emisních povolenek. Zhruba před rokem se však rychlý růst zastavil a
burzovní ceny se nyní pohybují kolem 50 eur za megawatthodinu. Proto by zdražení
nemělo překročit cca 5 %. Srovnáním aktuálních loňských tarifů ukazuje, že elektřina
podražila meziročně v průměru o 17,5 %. To znamená, že domácnosti, které elektřinu
používají k vytápění v rodinném domě, si připlatí více než pět tisícovek. Více peněz si letos
musí připravit i domácnosti, které vytápějí uhlím, které také podražilo, ovšem stále patří
k nejlevnějším způsobům vytápění. Kůrovcová kalamita tlačí dolů ceny dřeva, což se
odráží v nižších cenách za dřevěné pelety nebo brikety. U cen plynu je situace pro
koncové zákazníky v porovnání s elektřinou lepší – cena plynu se stabilizovala. Plyn tedy
prožívá šťastné období – burzovní ceny jsou nízké – nemělo by se tedy zdražovat. Před
růstem cen se dá bránit změnou dodavatele a určitou „jistotu“ představuje zafixování
ceny silové elektřiny na dva či tři roky. Potom bude mít zákazník jistotu, že se ho cenové
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změny dodávky nedotknou, ale klient se musí psychicky připravit na cenový skok po
skončení fixace (při dlouhodobém poklesu cen může být ale situace i opačná).
Na začátku října je bouřlivě projednáván daňový balíček a poslanci rozhodli, že dražší má
být alkohol, cigarety i katastr. U alkoholu to má být asi o 9 korun na půllitr 40% pálenky
(ovšem u točeného piva má klesnout DPH z 21 na 10 %!); krabička cigaret se kvůli zvýšené
spotřební dani zdraží zhruba o 11 Kč a zdraží také tzv. bezdýmné tabákové výrobky; za
vklad do katastru nemovitostí zaplatíme dvojnásobek, tedy 2 000 Kč. Poslanci rozhodovali
také o tom, že výhry z loterií nad milion budou nově zdaněny 15% daní. Nejspornějším
bodem balíčku je ale zdanění technických rezerv, které si pojišťovny odkládají pro
budoucí výplaty klientům.
Naopak příznivé daňové zprávy slaví vařiči piva a uživatelé domácích kotelen. Piráti
prosadili, aby bylo možné doma uvařit 2 000 litrů piva osvobozených od daně, místo
stávajících 200 litrů, a plyn určený pro vytápění v domovních kotelnách bude i nadále
osvobozen od energetické daně.
Daňový balíček i zvýšení rodičovského příspěvku na 300 000 korun ještě musí schválit
Senát, je ale pravděpodobné, že návrh vrátí Sněmovně, a ta ho bude muset přehlasovat.
Navzdory nejistotě, zda a kdy se vyšší daně podaří odsouhlasit, s nimi už vláda počítá ve
státním rozpočtu, který čeká ve Sněmovně na druhé čtení.
Nedobré zprávy se objevují během podzimu. Například ta z poloviny října, že
spotřebitelské ceny jsou o 2,7 % vyšší než před rokem a že se na tom podepsaly především
ceny potravin, ze kterých nejvíce zdražily hlavně ovoce a nealko nápoje. Hlavní vliv na
růst cen má ovšem i nadále vyšší nájemné, dražší elektřina a ceny spojené s bydlením.
Meziměsíční ceny obnovily růst a stouply o 0,5 %.
I přes výše uvedené zvyšování cen potravin, jsou u nás páté nejlevnější ze všech zemí EU.
Přesto je u nás jídlo po bydlení druhou největší položkou spotřebních výdajů. Průměrný
Čech za rok projí a propije 54 100 korun a dle průzkumů jde o mnohem větší podíl z příjmů
než v jiných členských státech. Za běžné nákupy potravin do domácnosti podle portálu
datové žurnalistiky Evropa v datech utratí průměrný Čech za rok 35 100 korun, přes 15 000
ročně nechá v restauracích a za 4 000 Kč si pořídí nealkoholické nápoje. To dohromady
činí si 14,5 % jeho spotřebních výdajů. Cena tuzemských potravin dosahuje v poměru k EU
84 %.
V rámci regionu jsou na tom Češi ještě dobře. Z visegrádských zemí podle údajů Eurostatu
utratí za potraviny více než my všichni ostatní členové, tedy Slováci, Poláci i Maďaři.
Ovšem největší část příjmů utrácejí v Unii paradoxně Rumuni (36,4 %), ačkoliv tamní ceny
potravin a nealko nápojů jsou z celé EU nejnižší, druhou nejnižší cenovou hladinu má
Polsko, třetí je Bulharsko. Z dat vyplývá, že čím chudší je země, tím více utrácejí její
obyvatelé za jídlo. Lidé tak řeší primárně nezbytné výdaje, potřebují se nasytit a někde
bydlet, ovšem na kulturu, restaurace nebo dovolené jim pak už nezbývá moc peněz.
Proč? Restaurace dále zdražují, i kvůli vyšším mzdám. Začalo to před třemi lety, kdy
elektronická evidence tržeb (EET) způsobila paniku mezi restauratéry. Část z nich musela
narovnat účetnictví a zdražit, ale ceny se nakonec zvyšovaly plošně na celém trhu a lidé si
připláceli na jídlo zhruba o 14 %. Pak se situace uklidnila, ale dál se zdražuje hlavně kvůli
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rostoucím mzdám pro nedostatkový personál, ale i vyšším nákladům na výrobu, vyšší je
cena práce, energií a dalších vstupů. Od srpna restauratéři a hoteliéři zvedli ceny o 4,1 %,
což je nejvíc po bydlení (podle údajů Českého statistického úřadu). Achillovou patou
restauratérů je obrovský nedostatek personálu – kuchařů, číšníků, servírek a barmanů.
Mnoho podniků má dlouhodobý podstav – letos jim chybí 13 826 pracovníků. Zájemci o
práci se do oboru nehrnou také kvůli mzdám, které jsou v gastronomii jedny z nejnižších,
když jsou lehce pod průměrem trhu na 19 536 Kč. Začarovaný kruh!
Jsme na konci roku. Takový cenový skok jako v listopadu už Češi dlouho nezažili. Ceny
zboží stouply ve srovnání s předchozím rokem o 3,1 %, což představuje největší meziroční
vzestup za více než 7 let. Podle statistiků opět podražovaly lidem především potraviny a
elektřina. Cukr o 14 %, elektřina o 11,5 %, dvouciferný růst zaznamenaly také ceny
vepřového masa, ovoce, zeleniny či uzenin. Zvedají se i další výdaje související s bydlením
– za teplo či za vodu, které přitom tvoří podstatnou část rodinných rozpočtů.
Ceny potravin zřejmě porostou i nadále. Přijde zdražování vepřového masa, jehož
důvodem je silná čínská poptávka po vepřovém a epidemie afrického moru.
Nedostatečná nabídka pak tlačí ceny vzhůru po celém světě. Za vyššími cenami ovoce je
letošní horší úroda – proto zdražují i pálenky, zatím o 5 – 10 %. Rostou ceny brambor (+ 25
%) či mouky (+ 7 %), protože i jim sucho uškodilo.
Růst přes 3 % představuje překročení tolerančního pásma ČNB, ale podle analytiků není
jisté, jestli centrální bankéři sáhnou k dalšímu zvýšení úrokových sazeb, aby se inflaci
pokusili stáhnout zpět. Hrubě podražilo i cukroví – tak příjemné svátky vánoční!
Vynalézaví Češi se dovedou vždy nějak zaopatřit. Velkým hitem se znovu stávají nákupy
v cizině, především masa v Polsku a drogerie v Sasku, kdy se jim to může vyplatit i tehdy,
pokud cestují jen desítky kilometrů. Pokus redaktorů MF DNES s nákupem 36 druhů stejného
zboží ve srovnatelných obchodních řetězcích, včetně čerstvých i trvanlivých potravin,
alkoholu a drogistického zboží v Česku vyšel na 3 831 korun. V Polsku, které ze srovnání
vyšlo jako cenový vítěz, stál tentýž koš o 843 korun méně. Levněji je i v Německu, kde
stejný nákup vyšel o 573 korun levněji, když ještě příznivější ceny mají Němci s přihlédnutím
k faktu, že tamní čisté mzdy jsou k těm českým téměř trojnásobně vysoké. Nejblíže České
republice jsou ceny v obchodech na Slovensku, kde nákup stál jen o 11 korun víc.
Rakousko stojí na opačném konci a Čechy svými cenami spíše odrazuje od jednodenních
zájezdů do supermarketů – rozdíl proti nákupům v Česku byl +639 korun.
Kde hledat příčiny rozdílů? Například všechny okolní země mají nižší daň z přidané
hodnoty (Německo – 7 %, Polsko – 5 %), ale u nás je to 10 respektive 15 %. Potravináři to
vidí jinou optikou, podle které vliv DPH na cenu nemá podstatný vliv, ale rozdíly dělá výše
marží v maloobchodě. Markantní rozdíl je třeba ve srovnání s Německem, kde se
průměrné marže pohybují kolem 20 až 25 %, kdežto v Česku jsou výrobky, kde je marže i
150 až 200 %, a to už s cenami zacvičí. Tuzemští obchodníci o tučných přirážkách na zboží
nechtějí ani slyšet. Co ale ten vodopád akčních nabídek, ve kterých jsme mistry Evropy?
Tak úplně jiné částky zaplatí ten, kdo bude cíleně vyhledávat jenom zboží ve slevě. Pokud
je však cíleně nevyhledáváte, měla by platit rovnice, že v Německu a Polsku se vyplatí
nakoupit. Úspora se pochopitelně snižuje s větší dojezdovou vzdáleností.
149

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2019
Modelovou situací je například cena vánoční večeře. Ta letos podraží nejvíce za
uplynulých 7 let (od r. 2012), jak vyplývá ze srovnání cen 20 položek v modelovém
nákupním koši. Ten letos vyšel na 2 179 korun, tedy o 97 korun více než loni. Polovina
potravin sice zlevnila, ale výrazně nahoru šly ceny masa. Češi pětiprocentní nárůst
vstřebají snadno, o letošních Vánocích mnoho z nich tolik útraty neřeší, naopak rádi si
připlácejí za dražší vína, pravé šampaňské, exotické mořské plody, speciálně sušené šunky
a vyzrálé sýry.
Stokorunová částka se navíc lehce ztratí ve stále silném růstu platů, i když ten už
zpomaluje. Průměrný Čech má na výplatnici o 2 181 korun více než loni. Ovšem ceny
vepřového podražily o 16 Kč (vepřová kýta je za 138 Kč/kg), kilogram kapra oproti loňsku
podražil o 15 Kč na 96 Kč/kg. Mezi 9 položkami, které meziročně zlevnily, je většina surovin
pro přípravu bramborového salátu: vejce, cibule, mrkev, tatarská omáčka, ale podražily
například brambory, šunkový salám a sterilované okurky. S Vánocemi ovšem také vrcholí
to pravé slevové šílenství. Řetězce se snaží klienty přitáhnout lákavými nabídkami.
V prosince se totiž utrácí více než jindy a prý padne desetina ročních výdajů za jídlo.
MZDY
Od r. 2015 mzdy u nás rostou nebývalým tempem, a pokaždé když o tom statistici zveřejní
výsledky, politici i odbory se hlásí o zásluhy. Odbory i socialisté s komunisty navíc vždy chtějí
jít dále – nestačí jim, že v minulých letech mzdy vlastně rostly rychleji, než oni sami
požadovali a mluví o dlouhodobém zaostávání české mzdové úrovně za nejvyspělejšími
zeměmi a dosažení německé úrovně mezd si zvolili za vysněný cíl. Je v tom i hezký kus
populismu, který se vztahuje k produktivitě práce. Produktivita je ovšem přibližně stejná, ale
německý dělník má mzdu přepočtenou směnným kurzem mnohem vyšší. Ten rozdíl se
schoval do zisku podnikatelů, kteří pak mají vyšší životní úroveň než jejich zaměstnanci, ti
zahraniční odvádějí zisky do ciziny. Tolik na vysvětlenou.
Uplynulý rok byl k zaměstnancům nebývale štědrý. Firmám se slušně dařilo, přetahovaly se
o lidi – a to se odrazilo v rekordním vzestupu průměrné mzdy o více než 8 %. Letos se to už
podle všeho nezopakuje. Výdělky sice porostou dál, ovšem pomaleji. Ekonomové
předpokládají, že to bude mezi 6 – 7 %, tedy po odečtení vyšších cen jde zhruba o 4% růst.
Průzkum ČSOB mezi malými a středními firmami ukazuje, že mzdy se zvednou v průměru o
necelá 2 %. Skoro polovina menších podniků nehodlá se mzdami vůbec hýbat, asi pětina
chce zaměstnancům přidat mezi třemi a pěti procenty, o více než 5 % jde u 12 % menších
podnikatelů. V průměru půjde asi o 1,8 %. Ovšem ve 43 % firem přidávají jen „vyvoleným“ –
vybraným pracovníkům v obavě odchodu strategických zaměstnanců.
Lidem však stále nahrává napjatá situace na trhu práce, kde je volných míst pořád více
než vhodných adeptů a minimálně v první polovině roku se to příliš nezmění. Své jisté mají
přitom zaměstnanci ve veřejném sektoru – učitelé mají přislíbený růst platů o 15 % (10 %
přímo na platy, 5 % na ohodnocení pedagogů). Na vyšší skok v tabulkách (asi o 10 %) se
může těšit i zdravotnický personál v nemocnicích, kterého je tragický nedostatek (kdopak
ale může za zpackanou reformu zdravotnického školství?). Následky ochlazení ekonomiky
se asi projeví v nižším růstu mezd v automobilovém průmyslu, ale budou se týkat spíše
dodavatelů autodílů než automobilek.
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Jak v našem regionu? Tady je efekt (ne)zaměstnanosti – hodnota průměrné mzdy vůbec
poprvé v Olomouckém kraji překonala „magickou“ hranici 30 000 na 30 685 korun Za
poslední rok tak poskočily hrubé výdělky o 7 %, tedy více než o 2 000 korun. Jde o jeden z
nejrychlejších růstů v rámci Česka, ale je nutno dodat, že ve srovnání s celorepublikovým
průměrem mzdy v regionu dál pokulhávají. Průměr v celém Česku je o 3 800 Kč vyšší a v
porovnání krajů zůstává ten náš třetí od konce.
Podle odborníků se pod nárůst podepisuje především přetrvávající nedostatek lidí. Firmám
v kraji chybí na 11 000 lidí! Zaplnit volné pozice jde ztuha, v prvních měsících roku klesla
míra nezaměstnanosti na 3,4 %. V evidenci úřadů práce je sice 11 000 lidí, ale zaplnit volná
míst se firmám ani tak nedaří. Vzájemná provázanost nízké nezaměstnanosti a růstu mezd
je více než zřejmá. Počet uchazečů o zaměstnání se třeba v únoru snížil o více než čtyři
stovky na zhruba 15 000, ale současně je stále 10 762 volných míst – příležitostí je tedy
dostatek. Další faktor, který žene průměrné mzdy vzhůru je i plošné navyšování mezd ve
veřejném sektoru a zvyšování počtu úředníků. Ten tak firmám vysává zaměstnance.
Současný stav představuje pro firmy značné riziko, když navyšují mzdy na hranu svých
možností, a ne v souladu se zvyšující se produktivitou a růstem – může je to přivést při
oslabení ekonomiky do existenčních potíží.
Kolem poloviny roku platy dále rostou – někde raketově. Lektorkám, jeřábníkům,
manažerům hotelů, v dopravě řidičům kamionů, v logistice a finančnictví, strojvedoucím,
kuchařům a dalším profesím se platy od Nového roku zvedají o tisíce měsíčně. Zatímco
česká ekonomika podle analytiků šlape už několik měsíců na brzdy, růst platů jede stále
na plný výkon. Dovolit zvolnit si nemohou především výrobní podniky, a i když se snaží
vyvážit peníze velkorysými benefity a bohatým bonusovým programem, plat je stále
klíčový. Kde se nepřidává, přebíhají zaměstnanci rychle za lepším.
Všechno je z jiného pohledu i trochu jinak. Polovina lidí v Česku nebere důstojnou mzdu –
podle výzkumníků by měli lidé vydělávat kolem třiceti tisíc korun (v Praze o tři tisíce víc).
Nejde jen o to, aby člověk měl co jíst, aby bez většího stresu pokryl potřeby domácnosti a
nemusel se stydět, že si nemůže dovolit to co sousedé, aby děti ve škole nesklízely
výsměch, že nemohou jet s ostatními na lyžařský kurz nebo nemají vybavení. To by sice
měla důstojná mzda umožnit, jenže u nás pobírá tak vysokou mzdu jen necelá polovina
zaměstnanců. Mzdový medián, tedy suma, kdy polovina lidí bere více a druhá méně, leží
zhruba o čtyři tisíce níž.
Podle statistik rodinných účtů zjistil Český statistický úřad z přehledu výdajů na bydlení,
potraviny, oblečení a obuv, dopravu a další potřeby, že největší výdaj tvoří bydlení. A pro
důstojný život by jedinec měl mít možnost zaplatit nájem nebo splácet hypotéku. Vedle
těchto základních výdajů by měla být i nadstavba, například možnost zaplatit dětem
tábory, kroužky či občasné doučování, u dospělých možnost uhradit si vzdělávací kurz,
jazykovku, zajít si do kina nebo někomu pořídit drobný dárek. Měl by mít možnost dopřát si
členství v zájmovém spolku, schopen odkládat si finance stranou na nepředvídatelné
výdaje, na pojistky či důchod. A důstojná mzda by měla umožnit výživu ještě další jedné
osoby – třeba dítěte – nebo pomoc rodičům v penzi. Nabízejí se sice souvislosti s minimální
mzdou, ta důstojná by ji neměla suplovat. Nízké mzdy v některých regionech mají dopady
i na lokální ekonomiku. Lidé upřednostňují cenu před kvalitou, nakupují hlavně v
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nadnárodních řetězcích, bývá tam méně místních kaváren, restaurací, menší obchody
mají problém se udržet.
Začíná podzim, evropské ekonomiky zpomalují, české firmy však stále štědře přidávají na
mzdách. Průměrná mzda ve 2. čtvrtletí meziročně vzrostla o 7,2 % na 34 105 Kč. Mzdy
rostou rychleji, než odhadovala ČNB a někteří analytici, v příštích měsících však může
tempo zpomalit. Je jasné, že většina Čechů ale na průměr nedosáhne, blíží se spíše
mediánu, který není ovlivněn platovými extrémy. Medián vzrostl na 29 127 Kč a polepšil si
meziročně o 6,9 %.
Motorem růstu je z velké části státní sektor. Roli v tom sehrálo navýšení minimální mzdy, ale
i platů učitelům, kteří si polepšili procentuálně nejvíc – o 3 435 Kč na 33 639 korun (oproti
loňsku jejich plat vzrostl o 11,4 %). Nejvíce si vedle kantorů polepšili pracovníci v
administrativě, realitní makléři, lidé z pojišťoven i zdravotníci (v těchto oborech se mzda
zvýšila o více než 8 %). Firmy jsou stále opatrnější v situaci, kdy se zhoršují jejich vyhlídky, a
ani přetrvávající nedostatek zaměstnanců je nepřinutil k prudkému navýšení mezd plošně.
Zpátky na zem! U nás sice rostou mzdy třikrát rychleji než v Německu, kde loni stouply na 3
880 eur (100 000 Kč), ale rozdíl je stále propastný.
Češi díky pokračujícímu silnému růstu mezd dál bohatnou a platí to navzdory stoupajícím
cenám v obchodech. Reálně měli na výplatnici ve 2. čtvrtletí o 4,3 % více peněz než loni,
to znamená o 1 400 Kč. Ekonomika se tak bude opírat o silnou spotřebu domácností i v
době, kdy čelí nejistotám v podobě obchodní války či brexitu. Faktem také je, že mzdy
rostou zejména díky rekordně nízké nezaměstnanosti, která moc firmám nedává na výběr.
Lepšími finančními nabídkami lákají nové zaměstnance nebo si chtějí udržet ty stávající.
Také se zde projevuje politika státu, který letos zvýšil minimální mzdu a znatelně i platy
zaměstnanců ve veřejném sektoru. Nyní jsou nejvyšší mzdy v peněžnictví a pojišťovnictví
(téměř 64 000 Kč), naopak nejnižší se stále drží v sektoru ubytování, stravování a
pohostinství (19 947 Kč).
V tomto desetiletí Češi solidně bohatnou, zejména v jeho druhé polovině. Na začátku září
hrubá měsíční mzda ve čtvrtletním sledování poprvé v historii překonala úroveň 34 000
korun (jak uvedl ČSÚ). V porovnání se začátkem desetiletí (rokem 2010) je dnes průměrná
mzda výše o zhruba 45 %, když v daném období vzrostla o více než deset tisíc korun z 23
504 na 34 105. Ovšem v letech 2010 až 2015 poskočila jen o 12 %, zato ve zbytku období o
29 %. To však hovoříme o mzdách nominálních, bez zohlednění inflace. Když ji započteme,
tedy obecný růst spotřebitelských cen, platí, že reálná mzda v letech 2010 až 2014 rostla
průměrně tempem 0,3 % ročně, od r. 2015 do r. 2018 pak 4% tempem ročně. A letos si to
nepokazí – v 1. pololetí byla o 4,4 % vyšší než ve stejnou dobu loni, a za letošní rok by měla
vykázat nárůst o 4 %. Takže s největší pravděpodobností bude platit nakonec to, že v
letech 2015 až 2019 rostla kupní síla Čechů zhruba čtyřprocentním tempem ročně, tedy
více než 13x rychleji než v letech 2010 až 2014. Ať už se na to díváme z kteréhokoliv úhlu
pohledu, představuje to znatelné zrychlení naší životní úrovně, ale také přivírání nůžek mezi
zaměstnanci s těmi vyššími platy a těmi s výdělky nižšími – lépe placení pracovníci tedy
zvyšují svůj výdělkový náskok oproti těm s nižšími příjmy.
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Klíčový podíl na tom má platová politika státu a zejména navyšování minimální mzdy –
mezi lety 2010 a 2019 o bezmála 67 %, z 8 000 Kč na současných 13 350 korun. Odbory
přitom žádají od příštího roku navýšení minimální mzdy na 15 000 Kč, což by znamenalo
nárůst oproti počátku dekády bezmála o 90 %. Netřeba připomínat, že pro
zaměstnavatele to představuje pořádnou „dardu“, která je přiměje rychleji automatizovat
a robotizovat výrobu, a hlavně je v době citelného ekonomického útlumu donutí k
rychlejšímu propouštění, než jaké by nastalo při pomalejším růstu minimální mzdy.
Čtyřprocentní růst kupní síly obyvatelstva výrazně přispívá k udržování popularity politiků,
které si veřejnost s érou „prosperity pro všechny“ spojuje ponejvíce Andreje Babiše a
Miloše Zemana. Lze tedy konstatovat, že prosperita nahrává právě Babišovi!
Ani na podzim růst mezd nekončí a boj o lidi pokračuje! Firmy se sice začínají chystat na
to, že ekonomika zpomaluje, a s obavami pozorují stále poměrně vysoký růst mezd. Příští
rok zřejmě prověří, kdo ze zaměstnavatelů má dobře nastavený (a tedy výdělečný)
byznys, a kdo už na vlastní zaměstnance nemá a půjde raději dělat na sebe. Loňský
průměrný růst mezd dosáhl 8,1 %, letos to bude o něco méně, přes 7 %. Není čemu se divit,
mzdy dohánějí resty z minula, kdy stagnovaly. Navíc zuřící boj o pracovní sílu jejich růst
popohání. Mzdy totiž mají za ekonomickým růstem zpoždění – jak v recesi, tak v
konjunktuře. Očekávání zaměstnanců je po právu vysoké, a tak budou na firmy pořád
tlačit.
Pokračující růst v následujících letech negativně pocítí zejména malé firmy, které jsou už
teď rychlými nárůsty mezd vyčerpané. Nejvíc jsou ohroženy ty s nízkou přidanou hodnotou,
například služby a malé i střední podniky pracující v subdodávkách pro velké, často
zahraniční firmy. Nejsou schopny si od nich dodatečně vyjednat navýšení cen. Vyšší mzdy
jdou tak na úkor investic a provozu. Pokud by ale firmy nezvedaly mzdy, zaměstnanci
utečou. Některé pak jdou při najímání lidí až za hranici zákona – rezervoárem nelegální
pracovní síly jsou lidé s exekucí, kterým se kvůli srážkám ze mzdy nevyplácí pracovat
oficiálně a jsou ochotni dělat načerno. Firma tak za ně ušetří na sociálním a zdravotním
pojištění, které dnes představuje třetinu mzdových výdajů. Je to velmi rizikové a nejvíce se
využívá ve stavebnictví, úklidových službách a gastronomii. Co ale bude, až budou
dotyční žádat o důchod?

23. ŽIVOTNÍ STANDARD
Začněme širším záběrem – svět prý jede po špatné koleji, uvedlo téměř 60 % lidí
v celosvětovém průzkumu agentury IPSOS. Taková vlna pesimismu tady hodně dlouho
nebyla, naposledy při finanční krizi před 12 lety, jenže to bylo něco jiného. Ekonomika
šlape, a tak za to asi může všeobecná situace, což je špatné. Na bohatém Západě je
paradoxně situace horší než například v Číně, kde je nespokojeno jen 6 % lidí, zatímco ve
zdánlivě spokojeném Německu či Švédsku vidí vývoj negativně 72 % a 74 % lidí, a kromě
nich jsou v Evropě nespokojeni i Francouzi, Španělé či Belgičané. Naopak mnohem
optimističtější ohledně směřování státu jsou v Evropě země mediálně líčené jako
nespokojené – Srbové, Poláci, Italové, a dokonce i Rusové. Čísla jistě reagují na
momentální politický vývoj, ovšem ukazuje se, že dlouhodobý trend je stejný.
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Lidé dostali sadu 17 problémů, z nichž měli vybrat 5 nejtíživějších. Vyšly z toho korupce,
nezaměstnanost, bída a nerovnost, zločin a zdravotní péče. Dále se v žebříčku objevily –
školství, daně, kontrola migrace, úpadek morálky, inflace, znečištění, terorismus, změna
klimatu, extremismus a dětská obezita. Podle očekávání se ukázalo, že Evropa a Západ
celkově vidí problémy jinde, než asijské nebo latinskoamerické země. Dobře je to vidět na
migraci – zatímco zbytek světa nijak nevzrušuje, ukazuje se jako jeden z nejnaléhavějších
problémů pro Němce (38 %), Belgičany či Italy (shodně 33 %), ale i pro Švédy či
Kanaďany. Bohužel, v průzkumu nejsou údaje za Česko, ale každý si může udělat obrázek
sám – v podstatě si vzhledem k ostatním ani nemáme na co stěžovat.
Je to asi i tím, že se máme dobře. Nezastavitelný dávkomat za éry ministryně práce Jany
Maláčové (ČSSD) se zřejmě zapíše do dějin jako nejvyšší zvyšování dávek. Její představou
je počínaje rokem 2020 vyčlenit na dávky meziročně nejméně o 40 miliard více.
Ekonomika roste a rostou i příjmy státního rozpočtu, nicméně divokému navyšování chybí
jakákoliv koncepce. Slibují se štědré dárky všem – rodičům i důchodcům, neřeší se ale,
kde se na to vezme.
Pro ministerstvo je prioritou podpořit obě skupiny, ale z pohledu státního rozpočtu se
rozhodnutí ministerstva práce dát přednost štědrému růstu důchodů než doplatit
„rodičák“ všem rodičům malých dětí jeví výrazně bolestivěji. Na všech důchodech se má
letos vyplatit 461 miliard korun (včetně invalidních penzistů)! Nakolik se tato obří suma
promítne i do příštích let, bude záviset na způsobu navýšení. Maláčová plánuje zvyšovat
také životní a existenční minimum, a to o 11 %, takže na těchto dávkách spadajících do
hmotné nouze by se vyplatilo dalších 3,4 miliardy korun. Všechna tato navýšení nezatíží
rozpočet jednorázově, ale budou se opakovat další roky. Chtělo by to přijít s koncepcí,
která navyšování dávek obhájí a vylepší jejich účinnost, ale nic takového se zatím neděje
a ministryně práce důchodovou reformu neplánuje. Je báječné, že se zvyšuje naše životní
úroveň – životní standard, ale maminka mi vždycky říkala: jen jak kapsa stačí!
Také říkala, že není všechno zlato, co se třpytí. Z výzkumu společnosti Kruk, který na její
popud uskutečnila agentura Kantar TNS v 7 evropských státech včetně ČR vyplývá, že
výsledky Česka těsně kopírují průměrné údaje ze všech sledovaných zemí. Průzkum ukázal,
že čtvrtina obyvatel sotva vystačí se svým měsíčním příjmem. Zhruba 43 % Čechů se svým
platem sice vyjde, ale jakýkoliv neplánovaný výdaj je dostane do velkých potíží. Pouze
jedné třetině dotázaných zbývají po uhrazení každodenních výdajů peníze, které mohou
spořit. Bez jakéhokoliv strachu o peníze žijí pouze 4 % dotázaných.
Finanční zabezpečení do budoucna je přitom jednou z priorit skoro 60 % našich obyvatel.
Rezervu si častěji tvoří muži a vzdělanější lidé s vyššími příjmy. Alespoň jeden měsíční plat
má v zásobě čtvrtina Čechů. Krátkodobá rezerva je přitom důležitá, pokud pravidelný
příjem náhle vypadne, ať už kvůli ztrátě zaměstnání nebo nemoci. Lidé by neměli
vyčkávat na podnět, který je přesvědčí o tom, že finanční rezervu budou nutně
potřebovat. Ideální by bylo začít si ji tvořit hned, když získají pravidelný příjem. Déle než 6
měsíců by v případě výpadku příjmů vyžilo pouhých 13 % Čechů! Více než třetina
dotázaných vůbec nevěděla, jaké má finanční rezervy a na jak dlouho jim vydrží. Zase je
tu vzpomínka na maminku, která mluvila o tom, že se má myslet na zadní kolečka. Pokud
dojde k výpadku příjmů, přichází na řadu půjčka. Letos ji má v plánu 45 % obyvatel Česka.
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Nejčastěji si chtějí půjčit na nákup vlastního bytu či domu, na pořízení automobilu a ostatní
investice do bydlení a nemovitostí. Naopak si příliš nechtějí půjčovat na nákup domácích
spotřebičů nebo elektroniky, jako jsou mobilní telefony, počítače nebo tablety, ale ani na
dovolenou nebo dárky k Vánocům. Že by už trošku přišli k rozumu?
Možná jde jen o marginálii, ale zajímavou. Prý pětina Čechů vykazuje znaky syndromu
vyhoření a jako intenzivní znaky syndromu jsou uváděny únava, cynismus a ztráta smyslu
života. Míra ohrožení záleží na fungujících mezilidských vztazích, ale i na typu zaměstnání.
Nejohroženější jsou vrcholoví manažeři, lékaři a učitelé naopak vysokou míru odolnosti
vykazují duchovní. Syndrom vyhoření je reakcí na dlouhodobý stres a každý tu prázdnou
baterku někdy zažije. Je jenom otázkou, zdali tu baterku ještě znovu nabije nebo na ni
jede. Prvním varovným příznakem vyhoření je ztráta smyslu toho, co dotyčný dělá, začíná
být unavený a cynický. Vyhoření postihuje více než třetinu (38 %) vyšších manažerů, téměř
třetinu lékařů (lékařů) a pětinu učitelů (19 %). Nejdůležitější prevencí jsou mezilidské vztahy
– nejen v rodině, ale i k přátelům, sousedům, kolegům, prodavačům i lidem, které člověk
potkává. Podstatné je také jasně oddělovat práci od volného času, kvalitně spát a mít
koníčky. Nejvíce tímto syndromem trpí obyvatelé Moravskoslezského kraje (28 %
dotazovaných), Hanáci nejsou v žebříčku uvedeni – asi máme jinou náturu?
Jak se máme v našem regionu? 176 300 korun na jednoho člena za rok si mohly
v průměru v roce 2018 utratit domácnosti v Olomouckém kraji, přičemž příjem na hlavu je
v mezikrajském srovnání pátý nejnižší. Vyplývá to z průzkumu životních podmínek za rok
2018, který uveřejnil Český statistický úřad. Největší zátěží jsou náklady na bydlení.
Nejvíc domácností mělo čistý příjem mezi 10 a 12 tisíci korunami na hlavu (23 %), zhruba
pětina domácností uvedla příjem v rozmezí 12 až 15 tisíc a stejná skupina mezi 15–20 tisíci
korunami. Nejméně, do 6 000 Kč na jednotlivce, vykázalo 1,2 % domácností, a naopak
nejvyšší příjmy nad 50 000 uvedlo necelé procento dotázaných. Podíl domácností, které se
svým příjmem vycházely s velkými obtížemi a měly problémy s platbou běžných výdajů
nebo splácením půjček, byl čtyři procenta. Region se tak pohybuje téměř o procento pod
republikovým průměrem. Třetina domácností ve statistikách naopak uvedla, že pro ni
nebyl problém s příjmem vyjít, s menšími obtížemi pak vychází s penězi o procento
domácností méně. Naopak velmi snadno vychází s penězi, které mají k dispozici, asi 3 %
domácností, což je 4. nejvyšší podíl v mezikrajském srovnání.
Počet členů domácností v kraji se dlouhodobě snižuje. Zatímco v roce 2005 bylo v každé
rodině 2,51 člena, vloni to bylo už jen 2,43. Čistý příjem na hlavu se však za stejnou dobu
zvedl téměř na dvojnásobek. Jak již bylo uvedeno, nejvyšší nákladovou položkou je
bydlení, když průměrná domácnost zaplatí včetně vody a energií 5 140 korun měsíčně. To
tvoří v průměru 14,4 % z čistých peněžních příjmů domácnosti, takže není divu, že jako
velkou zátěž označilo náklady na bydlení téměř 21 % dotázaných a pouze pro 13 %
domácností nebyly žádný problém. Významné části domácností také dělají problémy
neočekávané či mimořádné výdaje. Více než čtvrtina dotázaných si tak nemůže dovolit
zaplatit naráz 10 700 korun a stejné množství si pak nemůže užít každý rok týdenní
dovolenou.
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V polovině roku se malinko mění preference problémů. Z posledního výzkumu
Eurobarometr, který pravidelně zadává Evropská komise je zřejmé, že za největší evropský
problém považují obyvatelé unijních zemí migraci, teprve jako druhé téma je zajímají
klimatické změny. Průzkum se uskutečnil po květnových eurovolbách a v něm 34 %
dotázaných preferovalo jako problém migraci. Vloni a letos sice došlo k postupnému
snižování počtu migrantů (2015 – více než 1 milion; 2018 – 150 000), ale prohlubují se
problémy se soužitím s nimi a lze jen konstatovat, že multikulturalismus zachází na úbytě.
Nejvíce lidí se migrantů bojí na Maltě, v České republice (?), Estonsku, Slovinsku a
Nizozemsku. NA druhé místo se v této sondáži prosadila otázka klimatických změn – její
dopady označilo jako vážný problém 22 % dotázaných. Téma zajímá především lidi
v severských zemích. Teprve potom následují ekonomická situace, stav veřejných financí,
terorismus (všechny po 18 %), životní prostředí (13 %), nezaměstnanost (12 %), vliv EU ve
světě (12 %), životní náklady (10 %), kriminalita (9 %), energetická bezpečnost (5 %), penze
a daně (po 4 %).
Průzkum Českého statistického úřadu z poloviny roku vypovídá – Češi se cítí šťastnější než
dřív! Takže s kvalitou života jsme stále více spokojeni. Na stupnici od 0 do 10 hodnotili
dotazovaní svůj život známkou 7,4, což je o půl bodu více než před pěti lety. Nejvíce šťastní
jsou lidé v hlavním městě a v Karlovarském a Libereckém kraji, naopak nejméně obyvatelé
Ústeckého, Pardubického a Moravskoslezského kraje.
Lidé starší 16 let z více než 9 tisíc domácností hodnotili svou finanční situaci, zaměstnání,
volný čas či osobní vztahy a také pocity či nálady. Zatímco v roce 2013 zažívaly stálé či
časté štěstí dvě pětiny Čechů. Loni to byla více než polovina dotázaných. Mezi pohlavími
se přitom hodnocením téměř nelišilo, ženy i muži posuzují své životní pocity v podstatě
shodně pozitivně. Zcela nespokojených, tedy těch, kteří jednotlivé aspekty svého života
hodnotilo nulou, bylo půl procenta. Stejně jako v roce 2013 mezi nejméně spokojené
spadali i loni nezaměstnaní a důchodci. Naopak desítkou ohodnotilo svůj život 13 %
Čechů. Nejspokojenější vrstvou společnosti stejně jako před pěti lety byli studenti, když
jejich hodnocení přesáhlo známku 8. S tím koresponduje i struktura hodnocení podle věku,
neboť průměrná známka dotazovaných ve věku 16 až 24 let dosahovala 87,2.
S přibývajícím věkem hodnocení klesalo – v produktivním a čerstvě důchodovém věku se
spokojenost držela nad hranicí známky 7, po dosažení věku 75 let však spokojenost slábne
na 6,7.
Při známkování jednotlivých oblastí života byli Češi nejméně spokojeni se svou finanční
situací, kterou v průměru hodnotili číslem 6,7 a podobně byli nespokojeni s množstvím
volného času, kterého mají málo. Naopak neoptimističtější byli lidé, co se týče osobních
vztahů v rodině, s přáteli a sousedy. Průměrná známka zde dosáhla 8,3. Zcela spokojených
žen v tomto ohledu bylo 17 a mužů 13 %. Muži byli naopak se svým zaměstnáním více
spokojeni.
Mnozí jsou spokojeni, mnozí ne. Ale česká společnost pociťuje zklamání, v lidech roste
nedůvěra v demokracii, a zvláště u méně vzdělaných lidí sílí nostalgie po socialismu. To je
výsledek průzkumu společnosti NMS Market Research pro Paměť národa, který mapuje
nálady ve společnosti 30 let po Sametové revoluci.
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Jednoznačně kladně ji hodnotí jen 36 % lidí nad 40 let. Názory na ni, a dobu před rokem
1989, se liší podle vzdělání i věku. Starší a méně vzdělané osoby předrevoluční dobu
vnímají pozitivněji, ovšem mladá generace komunismus odmítá, klonila by se k zákazu
KSČM. Pozitivněji vidí sametovou revoluci vysokoškoláci (57 %) než Češi s nejnižším
vzděláním (22 %). Pro čtvrtinu Čechů neměla na jejich život žádný vliv a téměř pětina (17
%) si myslí, že jejich život změnila k horšímu. Častěji si to myslí ti s nejnižším vzděláním (24 %)
než středoškoláci (13 %) a vysokoškoláci (9 %). Průzkum v podstatě potvrzuje polarizaci
české společnosti, která je patrná v posledních letech u parlamentních a prezidentských
voleb.
Na závěr možná bezbožná úvaha. Proč není naše země nejbohatší, když Češi jsou téměř
nejschopnější národ na světě, a tedy právem mají být i nejbohatší! To bychom ovšem
museli fungovat efektivně a nestřílet se do vlastních nohou, a to obzvlášť masochistickým
způsobem! V souvislosti s 30. výročím „Listopadu“ se ve veřejném prostoru hodně
diskutovalo i o tom, proč je ekonomické přibližování Česka k Západu tak pomalé, téměř
stagnující. Politici i ekonomové jednohlasně mluví o tom, že je třeba „nějak“ pohnout
ekonomiku k vyšší přidané hodnotě. Většinou to ale sklouzává jen k obecným návrhům
typu více inovací, digitalizace, peněz do školství, vědy a výzkumu, do infrastruktury atd.
Problémem je ta skutečnost, že přes obecné teoretizování o opaku nemá mnoho
zájmových skupin (včetně politiků) o potřebnou transformaci ekonomiky zájem, protože
dnes vytěžují větší ekonomickou i politickou rentu. Proto zůstáváme „v pasti“
subdodavatelské levné ekonomiky a nízkých příjmů.
Je řada důvodů, proč v takové pasti jsme. Tak třeba hanlivě omílaný pojem „montovna“ –
většinu investorů k nám přilákaly pobídky i levná pracovní síla, a nedalo se očekávat, že
investoři k nám budou přesouvat výrobu s vysokou přidanou hodnotou (alespoň v první
fázi). Stavební povolení se vyřídilo za kratší dobu než na rodinný domek – ukázalo se, že
když je „zájem“ najednou to jde. Ale když jde o dostupné bydlení pro mladé rodiny,
důchodce, lidi trpící hustou dopravou ve městech aj., najednou se vyrojí stovky
argumentů, pro rychle stavět nelze.
Je tristní pohled na města obklopená
prefabrikovanými králikárnami v cirkusových barvách, kde si byt nepořídí ani příslušník
střední třídy či na „satelitní městečka“ v podnikatelském baroku. Spousty mladých rodin,
studentů či důchodců přitom žijí v totálním životním stresu.
Češi nejsou hloupí – minimálně intuitivně chápou, že jejich příjmy, mzdy a důchody jsou
uměle a systematicky drženy nízko. Ale nesmyslně dlouhé držení fixního kurzu po většinu 90.
let a kurzový závazek v letech 2013 až 2017 nutně udělaly své. Jsou tu znehodnocující se
úspory i nemovitostní bublina, které každým dnem srážejí reálné bohatství Čechů. Naše
země si takový osud nezaslouží a měla by se totálně proměnit a zefektivnit. Strategickou
vizí by měl být více koncentrovaný urbanismus, skutečně efektivní infrastruktura, propojení
vysokorychlostními tratěmi, zalesňování, konec se zabíráním orné půdy a radikálním
zlepšení udržování vody v krajině.
Jsme možná nejschopnější národ na světě, ale bohužel v rozletu nám brání střílení se do
vlastních nohou. Nikdy nebyly potřeba žádné investiční pobídky. Bez skutečně radikálního
uvolnění územní a stavební regulace, bez zamezení svévolného znehodnocování koruny
centrální bankou a odprodeje nadbytečných devizových rezerv budeme ještě nadlouho
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devalvovaným národem. A pokud si to politici neuvědomí, pak zůstanou v pasti levné
ekonomiky a nízkých příjmů ještě i další generace.

24. ZDRAVÍ
Nejprve pozitiva: protikuřácký zákon zatím zafungoval na mladé lidi, starší Češi kouří dál.
Zákaz kouření v restauracích platí přes dva roky a podle dat ministerstva zdravotnictví už
má příznivé výsledky. U nejnižší věkové skupiny, od 15 do 24 let, kdy tento návyk vzniká, se
dá mluvit o poklesu počtu kuřáků až o 15 % a již nejsou skupinou, kde je kuřáků nejvíc.
Jinde už není změna registrována, protože pro člověka, který kouří třeba 40 let, je velmi
složité se svou závislostí něco udělat. Díky nekuřáckým podnikům máme i mnohem méně
lidí, kteří jsou ve vysokých koncentracích vystaveni pasivnímu kouření. A to se přímo odráží
na zdraví. Konkrétně jde o pokles akutních srdečních selhání a hospitalizaci kvůli astmatu.
V Česku loni podle odhadů odborníků denně kouřily asi dva miliony lidí, což je čtvrtina
populace starší 15 let. Proti r. 2016 jsou sice odhady zhruba o 400 000 nižší, ale i proto by do
budoucna mohl protikuřácký zákon ještě zpřísnit – mluví se o omezení kouření za volantem,
pokud je v autě osoba mladší 18 let nebo na zahrádkách restaurací. Méně radosti mají ze
zákona starostové obcí, protože evidují mnohem častější stížnosti obyvatel na hluk
především v noci, kdy kuřáci vycházejí za cigaretou ven na ulici či na zahrádku. Mnozí
mladí přecházejí na jiné formy tabáku, například na zahřívaný tabák v elektronických
cigaretách.
V žebříčku spotřeby alkoholu na obyvatele dominuje Litva, kde člověk starší 15 let ročně v
průměru vypije 12,3 litru stoprocentního lihu, následují Rakousko a Francie. Podle
aktuálních údajů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj ČR zaujala 4. místo a
Slovensko 15. příčku. Česko kleslo z druhé příčky v předchozí zprávě, nynější čtvrté místo
znamená spotřebu 11,6 litru na osobu. Vysoce rizikově pije alkohol asi 900 000 Čechů,
kolem 600 000 pije denně. Spotřeba a denní užívání alkoholu jsou u nás dlouhodobě
vysoké. Mladí lidé častěji pijí nadměrné dávky, starší pijí méně, ale častěji. Proto stát chce
po zákazu kouření v restauracích omezit také dostupnost alkoholu. Relevantnější, než
protikuřácký boj je boj proti alkoholu, protože tam k žádnému poklesu nedohází, naopak
jsme na předních příčkách spotřeby. Počty rizikových pijáků zůstávají nadále vysoké a
zvýšil se také počet rizikových uživatelů nelegálních drog. Uvažuje se o omezení reklamy
v televizi, kde je prezentován jako něco, co je součástí společnosti, kde jsou lidé spokojení
a šťastní, přitom v reálu je to úplně naopak, způsobuje to rozvraty rodin a další pohromy.
První zkušenosti s alkoholem u nás bohužel mládež získává už ve 12 letech a takového
člověka propracovaná reklama může snadno ovlivnit. Debatuje se i o omezení
v internetových médiích, novinách a časopisech. Odborníci také doporučují i nějakou
restrikci dostupnosti alkoholu, takže s prohlášením ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha
„Po tabáku si políčím na alkohol,“ se nedá nesouhlasit.
Zajímavý je mechanismus přerozdělování peněz zdravotních pojišťoven. Péče o
průměrného pojištěnce stojí letos podle odhadů pojišťovny kolem 30 000 korun. Polovina
peněz zdravotních pojišťoven přitom směřuje do nemocnic, asi čtvrtina jde na léky, 5–6 %
dostávají praktičtí lékaři, 7 % ambulantní specialisté a 6 % zubaři. Zbytek se dělí mezi lázně,
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dopravu a laboratoře. Balík vybraného pojistného se průběžně přerozděluje mezi zdravotní
pojišťovny, které za své klienty hradí péči zdravotnickým zařízením podle tabulky ze
zákona – nejlevnější jsou z hlediska nákladů na zdravotní péči ženy a muži mezi 20. a 24.
rokem života, a tudíž na ně pojišťovna dostane nejméně peněz. S přibývajícím věkem se
také zvyšují náklady, nejvyšší jsou pochopitelně za seniory. Ovšem zhruba každý osmdesátý
Čech patří mezi takzvané nákladné pojištěnce a za jeho léčení se platí ze zdravotního
pojištění v průměru přes 206 000 korun ročně.
Takže nejčastějšími zabijáky jsou nemoci srdce, rakovina a demence. Skrytým zabijákem,
hlavně kuřáků, je pak chronická obstrukční plicní nemoc; ti se vlivem chronického zánětu
průdušek doslova udusí (píšeme o tom na začátku kapitoly). Máme k dispozici údaje (MZ
ČR) o příčinách úmrtí za rok 2018 v ČR. Čísla hovoří jasně – nemoci srdce 32,3 %, zhoubné
novotvary 24,5 %, cévní nemoci mozku 7,1 %, cukrovka 3,8 %, nehody 3,4 %, chřipka a
zánět plic 3,3 %, Alzheimerova nemoc a jiné demence 3,2 %, chronické nemoci dolní části
dýchacího ústrojí 3,1 %, chronické onemocnění jater a cirhóza jater 1,8 %, ateroskleróza
1,4 %, ostatní 16 %. Celkem zemřelo u nás v tomto roce 112 920 lidí.
Nejnovější čísla (listopad 2019) ukazují, že lidé v Česku umírají později než před několika
lety a úmrtnost se snižuje především ve středním a vyšším věku. Koncentruje se postupně
stále do čím dál vyššího věku. Příčiny úmrtí obyvatel Česka se liší také podle pohlaví. Muži
nejvíce umírají na nemoci srdce (33, 9 %), zhoubné novotvary (22,4 %), cévní nemoci
mozku (8,2 %) a pod pět procent následují – nehody, demence, cukrovka, chřipka a zánět
plic, nemoci dýchacího ústrojí, chronické onemocnění jater a cirhóza, nehody,
ateroskleróza a primární hypertenze. Také u žen jsou na prvních 3 místech stejné nemoci
srdce (30,7 %), zhoubné novotvary (26,6 %), cévní nemoci mozku (6 %). Další již jsou pod
pěti procenty v pořadí Alzheimerova choroba, nehody, nemoci dýchacího ústrojí,
cukrovka, chřipka a zánět plic, nemoci jater, demence a sebevraždy.
Prý manželství prospívá zdraví? I tak lze interpretovat statistická data o úmrtnosti Čechů.
Šanci, že se dožijí vyššího věku, mají ženatí a vdané, svobodní pak umírají dříve. Konkrétně
rozdíl mezi ženatými a svobodnými muži je až 8,5 roku (ještě, že jsem se oženil!), u žen 6 let.
Dlouhodobě se údajně ví, že život v partnerském svazku a v rodině je ochranným faktorem
a souvisí to s osamělostí, která je silně riziková. A lidé, kteří žijí sami, jsou podle údajů MZ ČR
častěji hospitalizováni než ti, kteří mají rodinu. Podle statistiků se v tomto ohledu liší i příčiny
úmrtí. Svobodní mají větší pravděpodobnost, že zemřou třeba na aterosklerózu nebo
diabetes, u rozvedených je to na nemoci jater a Alzheimerovu chorobu. Té a jiných
onemocnění spojených s demencí přibývá, a to až sedminásobně za posledních deset
let!!!
Velmi zajímavé je, že na umírání má vliv i roční období. Z pohledu sezónnosti lidé na různé
choroby a neduhy umírají v zimních měsících a v březnu, nejméně v teplejší části roku od
května do září. Počty úmrtí v důsledku dopravní nehody narůstají k maximům během
června až do září a v podzimním a zimním období zase klesají. Podle výzkumu ve Švédsku
a USA se ukazuje, že část úmrtí na srdeční choroby lze také připsat spíše na úkor svátkům
než klimatickým faktorům! Jsou asi skutečným rizikovým faktorem, protože v té době
miliony lidí náhle změní své způsoby cestování, stravování, pití, cvičení, práce a dovolené.
Studie také ukázaly, že lidé odkládají vyhledání pomoci, nechtějí si kazit sváteční pohodu.
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To všechno může ovlivnit průběh a rozvoj srdečních chorob, a tedy i následnou úmrtnost.
Čísla od statistiků jsou i pozitivní, každým rokem umírá méně lidí – úmrtnost za posledních
10 let poklesla zhruba o sedminu. A to vše díky tomu, že Češi se dožívají vyššího věku – za
uvedenou dobu stoupla takzvaná šance na dožití u mužů o 2, u žen o 1,6 roku.
Ale pozor! Zdravotnictví hrozí kolaps, protože do systému směřuje málo peněz. Jak odbory,
tak sociální demokraté či komunisté často mluví o tom, že Česko vydává málo peněz na
zdravotnictví v poměru k HDP, a to i ve srovnání s Evropou. Podle dostupných dat
Eurostatu je Česko v žebříčku evropských zemí s podílem 7,15 % HDP až na začátku
poslední třetiny, když průměr EU dosahuje 9,9 %.
Krizový štáb, který vedou tuzemské odbory, vidí řešení neutěšené situace ve „zvýšení
objemu peněz v českém zdravotnictví na úroveň 9 % HDP, což umožní zachovat krachující
nemocnice, zkvalitnit péči o pacienty, zlepšit pracovní podmínky, a především
odměňování zaměstnanců‘‘. Dvě třetiny zdravotnického rozpočtu jsou příjmy zdravotních
pojišťoven (včetně odvodů za tzv. státní pojištěnce – děti, důchodce, nezaměstnané,
rodiče malých dětí), 20 % tvoří výdaje ze státního rozpočtu, finance z krajských a
městských rozpočtů), přímé platby z domácností (poplatky za léky na předpis, volně
prodejné léky a ostatní medikamenty, příplatky u zubařů, za pohotovost, potvrzení, platby
za nadstandardní služby včetně lázeňských příplatků aj.) – 14 % a zbývající 3 % jsou ze
soukromých zdrojů (cestovní pojištění, preventivní péče). To vše dohromady dělá výše
zmíněný podíl 7,15 % HDP. V mezinárodním srovnání sice patříme s výdaji na zdravotní
péči až do spodní třetiny evropských zemí, ovšem co se týče podílu veřejných a státních
zdrojů, jsme na místě pátém. Problém je, že české domácnosti v posledních zhruba 10
letech nezvyšují svůj podíl výdajů na péči na celkových výdajích, kdy dosahuje stabilně
2,2 až 2,4 %. Jinak řečeno, Češi prý se podílejí na financování zdravotnictví ze svých kapes
nejméně v Evropě, a to je jednou z hlavních příčin nízkých výdajů na zdravotnictví u nás.
Hrozí, že se naše zdravotnictví dostane do hlubokého deficitu a v r. 2030 bude chybět 82
až 114 miliard korun (propočet Ústavu zdravotnických informací a statistiky a Institutu
ekonomických studií UK).
Pokud by se tento deficit vyrovnával zvýšením odvodů na zdravotní pojištění z výdělků,
stane se cena práce v ČR nekonkurenceschopnou. Zdravotnictví sice čekají nutné
strukturální změny – vylepšení organizace práce a péče, změna poměru lůžek ve
prospěch následných oproti akutním, posílení primární péče, usměrnění sítě ambulantních
specialistů atd. Receptem je podle MZ hledání více zdrojů financování zdravotnictví, jako
záruka stability a udržitelnosti, zejména v obdobích zhoršení ekonomické situace. To ale
nebude příliš platné, protože, když si KSČM prosadila do svého programového prohlášení
závazek, že se nebude zvyšovat spoluúčast pacientů, je tato cesta neprůchodná. V blízké
budoucnosti se ale diskusi o sociálně citlivém zvýšení spoluúčasti zřejmě nevyhneme.
Ještě novina. V českých nemocnicích se od příštího roku začne testovat nový systém
úhrady. S pacientem „přijdou“ do nemocnice i peníze na jeho léčbu. Pro nemocnice to
bude jistota, že pojišťovna zaplatí skutečné náklady léčby, pro pacienta o něco snazší
dostupnost špičkových specializovaných center. Nemocnice jsou nyní omezeny
naplánovaným balíkem peněz, do kterého se musí s výdaji na léčbu každý rok vejít. Nový
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systém – tzv. případový paušál, by mohl změnu přinést jako součást úhradové vyhlášky pro
rok 2020.
Zatím dochází k tomu, že do některých nemocnic se pacienti sami doslova „hrnou“, a
jejich rozpočty jsou kvůli tomu velmi napjaté. Protože platí rovnice, že čím víc pacientů
s náročnou léčbou, tím vyšší náklady. Paušál bude pro pacienta nadějí na větší
dostupnost péče i na její kvalitu a pro zdravotnické zařízení určitá předvídatelná jistota,
kolik dostane peněz za souhrn výkonů nutných k odléčení pacienta. Očekávaná částka,
kterou lékaři v novém režimu vykážou, se odhaduje na 500 milionů Kč, a může se týkat asi
3 148 hospitalizací z celkového počtu více než 1,9 milionu za rok u nás (údaje ze systému
DRG – třídění a oceňování nákladů lůžkové péče).
Jak to vypadá u nás s obslužností lékařů? Vycházíme z jejich seznamu, uvedeného v LN
1/2019, str. 16, 17 – zdravotnictví, kde je nabídka uvedena v abecedním pořadí. Pokud
není v závorce uvedena adresa, je pracoviště lékaře na Poliklinice Kollárova 664:
alergologie – MUDr. Zuzana Fegyveresová, MUDr. Hana Ostrčilová (pracoviště Nábřežní
970); angiologie – MUDr. Kateřina Juranová; dětští lékaři – MUDr. Nora Hradská, MUDr. Věra
Křížová, MUDr. Šárka Nesetová Šmakalová, MUDr. Elena Vacová (Sušilova 171);
diabetologie – MUDr. Jiřina Kočí (Vítězná 183), MUDr. Radana Syslová; gynekologie –
MUDr. Milan Dostál, MUDr. Zuzana Týralová, MUDr. Lada Peterková, MUDr. Jarmila
Fousová, MUDr. Jan Harašta (Vítězná 183), MUDr. Vojtěch Konečný (Příčná 1256/3);
chirurgie – MUDr. Vladimír Štefka; interní lékařství – MUDr. Petra Mašková, MUDr. Ladislava
Fryšáková, MUDr. Jan Bajorek, MUDr. Antonín Gaja; kardiologie – MUDr. Dalimil Horalík
(Komenského 687); kožní lékařství – MUDr. Iveta Fremlová (1. máje 788); logopedie – Mgr.
Jana Papulová, Mgr. Ivana Garlíková, Mgr. Jitka Šmakalová (Jungmannova 732);
nefrologie – MUDr. Jana Zahálková, Ph.D.; neurologie – MUDr. Silvie Navrátilová; nutriční
poradna – Radomíra Drábková; (Vítězná 183); oční lékařství – MUDr. Andrea Dostálová,
MUDr. Sylvie Kalábová st. (Komenského 687), MUDr. Pavlína Sekerková; onkologie – MUDr.
Blanka Gajová, MUDr. Jarmila Kovaříková, MUDr. Josef Kovařík; ortopedie – MUDr. Roman
Tkatchik (Vítězná 183), MUDr. David Baciak; plicní ambulance – MUDr. Marcel Ruprecht
(Kollárova 805/5); praktičtí lékaři – MUDr. Kamila Beilová, MUDr. Renata Hovorková, MUDr.
Alice Přibylová, MUDr. Petr Vočka, MUDr. Věra Katzerová (Studentů 242), MUDr. Alena
Šromová a MUDr. Petr Šrom (1. máje 791/4); rentgen – MUDr. Josef Hacar; revmatologie –
MUDr. Jarmila Bačová (Vítězná 183), MUDr. Antonín Gaja; urologie – MUDr. Barbora
Látalová; ORL – MUDr. Jana Žižková; zubní lékaři – MUDr. Petr Vojanec, MUDr. Olga
Vojancová, MUDr. Jitka Čamková (všichni Boskovicova 781); MUDr. Michal Schmalz
(Dukelská 303/22), MUDr. Simona Pavlíková (Havlíčkova 15), MUDr. Ludmila
Wiedermannová (nám. Přemysla Otakara 756), MUDr. Iva Koupilová, MUDr. Jana
Lémáková (ortodoncie), MUDr. Josef Přibyl st., MDDr. Josef Přibyl ml., MDDr. Jan Přibyl
(všichni Nábřežní 970); laboratoř Agellab a Aeskulab. Jde o 56 lékařů, 3 odborné
pracovnice v logopedii, 1 v nutriční poradně a zaměstnance laboratoří.

161

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2019
25. CHARITA ŠTERNBERK, STŘEDISKO LITOVEL
ZDRAVOTNÍ SLUŽBY, DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE/HOSPICOVÁ PÉČE
Vrchní sestrou je Miroslava Svozilová. Cílovou skupinou jsou lidé všech věkových kategorií,
indikačních a diagnostických skupin, kteří jsou z důvodu změněného zdravotního stavu
plně či částečně odkázáni na odbornou péči a pomoc druhé osoby (senioři, osoby
s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, nevyléčitelně nemocní a
umírající). Péče je poskytována všem bez rozdílu věku, rasy, pohlaví, náboženské
či politické orientace. Rozhodující je zdravotní stav a celková potřebnost péče.
V rámci charitní ošetřovatelské služby je zajišťována veškerá potřebná odborná zdravotní
péče – léčebná, preventivní, ošetřovatelská a rehabilitační. Tato péče je poskytována na
základě ordinace praktického lékaře nebo na základě indikace nemocničního zařízení.
Péče je poskytována formou návštěvní služby u nemocného. Odborné výkony jsou
hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Služba je poskytována nepřetržitě, 7 dnů
v týdnu, 24 hodin denně.
Pracovní tým tvoří vrchní sestra, 2 všeobecné sestry a 2 zastupující všeobecné sestry na
DPP. Oblastí působnosti je Litovel, Březové, Chořelice, Chudobín, Myslechovice,
Nasobůrky, Nová Ves, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory, Unčovice, Víska, Bílá Lhota, Červená
Lhota, Hrabí, Hradečná, Měník, Pateřín, Řimice, Bílsko, Bouzov, Bezděkov, Blažov, Doly,
Hvozdečko, Jeřmaň, Kadeřín, Kovářov, Kozov, Obectov, Olešnice, Podolí, Svojanov,
Červenka, Dubčany, Haňovice, Cholina, Loučka, Luká, Březina, Javoříčko, Ješov,
Střemeníčko, Veselíčko, Měrotín, Mladeč, Nové Zámky, Sobáčov, Náklo, Lhota nad
Moravou, Mezice, Olbramice, Pňovice, Příkazy, Hynkov, Senice na Hané, Cakov, Odrlice,
Senička, Slavětín, Střeň, Vilémov a Prátná.
Počet klientů byl 234, počet návštěv 4 803, počet výkonů 8 666 a počet najetých kilometrů
39 932. Službu podpořily organizace: město Litovel, Olomoucký kraj a Výbor dobré vůle –
Nadace Olgy Havlové.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Vedoucí projektu je Ing. Ludmila Zavadilová, vedoucí stanice Zita Stinglová.
Cílovou skupinou jsou uživatelé se sníženou soběstačností v základních životních
dovednostech z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, senioři se sníženou soběstačností z důvodu
věku v základních životních dovednostech, zejména se sníženou schopností zajistit péči o
svou osobu a domácnost. Služba je poskytována obyvatelům se sníženou soběstačností
z důvodu věku nebo zdravotního stavu. Jedná se o pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu
domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Služba je
poskytována v pracovní dny od 7.00 do 15.30 hodin. V případě požadavku uživatele a
volné personální kapacity zařízení lze čas poskytování služby po domluvě rozšířit.
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Oblastí působnosti je Litovel a obce litovelského regionu: Bílá Lhota, Bílsko, Bouzov,
Červenka, Dubčany, Cholina, Loučany, Loučka, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Náměšť na
Hané, Olbramice, Pňovice, Příkazy, Senice na Hané, Senička, Slavětín, Střeň, Vilémov.
Počet klientů byl 87, počet vyhláškových výkonů 10 769, počet fakultativních výkonů 257,
počet hodin péče 7 257, celkový počet hodin strávených na cestě za uživatelem 742,
počet najetých kilometrů 55 727. Na projekt byla poskytnuta dotace Ministerstva práce a
sociálních věcí a podpořily jej – město Litovel, Olomoucký kraj a Nadace Taťány
Kuchařové.
Pečovatelská služba dala klientům možnost setrvat i přes jejich zdravotní problémy
v domácím prostředí. Často nahradila nebo oddálila hospitalizaci v nemocnici nebo
umístění v sociálním zařízení, protože mnohdy zdánlivě jednoduché činnosti běžného
života tito lidé vlastními silami těžko zvládají. Nejčastěji poskytovanými výkony byly pomoc
při osobní hygieně, příprava a podání jídla, dovoz jídla, nákupy a pochůzky, pomoc
s úklidem domácnosti, doprovod klienta k lékaři, na úřady a podobně. Z celkového počtu
uživatelů bylo 76 % žen a 24 % mužů. Věkové složení uživatelů služby bylo: 3 % lidé do 65
let, 33 % lidé mezi 65 až 80 lety a 64 % lidé nad 80 let.
JILORO-SRDÍČKO – sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Vedoucí služby byla Mgr. Jana Smyčková (od 1. 11. Mgr. Blanka Jurdiová). Služba
poskytovala základní činnosti výchovné, vzdělávací a aktivizační, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, sociálně-terapeutické činnosti a pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních činností. Počet rodin 18,
počet osob v rodinách 9, počet zájemců o službu 22, počet výkonů 615, počet hodin
přímé práce 525, délka přesunů v hodinách 109, délka přesunů v km 2 064. Oblast
působnosti: Litovel, Bílá Lhota, Bouzov, Červenka, Dubčany, Cholina, Luká, Měrotín,
Mladeč, Náklo, Pňovice, Příkazy, Slavětín, Střeň, Vilémov, Strukov, Liboš, Štěpánov, Horka,
Křelov.
Charitní poradna NEDLUŽÍM – odborné sociální poradenství.
Vedoucí služby byla Bc. Dana Vrzalíková. Služba je určena pro osoby, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, zejména v důsledku dluhové
pasti, a je poskytována ambulantní a terénní formou. Mezi základní činnosti poradny patří
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (odkazy a zprostředkování,
informační servis, doprovod), sociálně-terapeutická činnost (poradenství zejména v oblasti
práva – oblast dluhové problematiky, poradenství v oblasti sociálních systémů a pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Počet
klientů byl 78 (z toho 32 žen a 46 mužů), počet hodin přímé práce 2 260.
MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA
Vedoucí projektu Ing. Ludmila Zavadilová, animátorka: Jarmila Dospivová.
Cílová skupina – rodiče s dětmi do šesti let. MC poskytuje rodičům na mateřské dovolené
možnost setkávání se mezi sebou, sdílení svých starostí i radostí, pro děti nabízí možnost
pomalu si zvykat na další autority a zjednodušuje jejich nástup do mateřských škol.
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Provozní doba – pondělí až pátek od 8 do 12 hodin. Počet zaregistrovaných rodin byl 134,
dospělých návštěvníků programu MC 1 980, dětí 1 848, uskutečněných přednášek a
seminářů 5, diskusních skupin 240 hodin = 120 setkání a počet hodin poskytnutého
rodinného poradenství 80.
Pravidelný dopolední program vedený animátorkou nabízel jednak různé tréninkové
aktivity a diskusní skupiny, jednak aktivity k posilování společné činnosti rodičů s dětmi –
cvičení rodičů s dětmi, zpívání a výtvarnou činnost pro děti, loutkové divadlo apod.
Jedenkrát týdně byla klientkám nabídnuta poradna v oblasti sociální, finanční, právní a
také poradna a zdravotní cvičení pro těhotné maminky. Do programu bylo zařazeno i
několik přednášek (první pomoc, přednášky o výchově dětí a vzájemných vztazích v
rodině.). V odpoledních hodinách probíhaly další volnočasové aktivity – kurzy šití, výtvarné
kurzy, cvičení pro maminky apod.
V průběhu celého roku byly pořádány i různé mimořádné akce – Dětský karneval, bazary
dětského oblečení, knižní bazary, cyklovýlety, Den otevřených dveří, „Uspávání broučků“
(lampičkový průvod – rozloučení s přírodou před začátkem zimy a seznámení dětí
s životem zvěře v lese), Mikulášská besídka, návštěva ekocentra a soukromé farmy,
Svatováclavské farmářské trhy či letní příměstské tábory. Na projekt Mateřské centrum
Rybička byla poskytnuta dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ze státního rozpočtu
v oblasti podpory rodiny pro rok 2019. V roce 2019 tuto službu podpořilo město Litovel.
PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK Kontaktní osoba Bc. Ivana Nevrlá.
CHARITNÍ ŠATNÍK Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Kargerová, Dis.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tu každoročně pořádá Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i
distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi,
školami či různými mládežnickými organizacemi. Do ulic obcí a měst vychází více než 14
tisíc kolednických skupinek (přibližně 50 000 dobrovolníků). Úspěch celé sbírky závisí na
aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách
obyvatel. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a letos jsme ji uspořádali už
po devatenácté. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to ze
jména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně
určena také na humanitární pomoc do zahraničí. Výnos Tříkrálové sbírky 2019 byl 660 546
Kč. Využití: přímá pomoc 30 000 Kč, podpora MC Rybička 328 000 Kč.
VÝZNAMNÉ AKCE
XVI. Charitní ples v Nasobůrkách (9. 2.). Díky za krásnou tombolu, kterou podpořilo město
Litovel, okolní obce, místní podnikatelé. Maškarní karneval (10. 2.) pro koledníky Tříkrálové
sbírky a děti z MC Rybička, byly připraveny soutěže, vyhlášení nejlepších masek i malá
tombola. V listopadu se uskutečnil tradiční „Lampičkový průvod“ – uspávání zvířátek a
broučků v lese. Letos se ho účastnilo 160 dětí se svými rodiči.
Zprávu podala Ing. Ludmila Zavadilová, vedoucí střediska Litovel.
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26. BYTY, BYDLENÍ
Tady snad svítá na lepší časy? Bytová výstavba zrychluje, přírůstky jsou snad nejvyšší
v historii samostatné České republiky. Nová výstavba hlavně ve městech bují i proto, že
povolovací procesy jsou mnohem kratší. Ovšem bytovým deficitem trpí nadále celá
republika. Nyní to vypadá na necelých 36 000 bytů ročně, ale například v roce 2008 se
jich vybudovalo 47 000, a všechny se prodaly. A to tehdejší poptávka byla výrazně slabší
než dnešní. Bytů by se mělo dnes stavět nejméně o polovinu více. Podle největší tuzemské
realitní kanceláře M+M Reality však už nyní hrozí, že developeři rozestavěné byty neprodají
kvůli rostoucím cenám i nízké kupní síle obyvatel. Za poslední roky také došlo k obratu na
trhu, když výrazně vzrostly ceny stavebních prací či materiálu.
Drahota ovšem žene Čechy do nájmu, a pronajmout byt asi nebylo nikdy v historii
jednodušší. Majitelé si mohou vybírat ve velkém pro kritický nedostatek nájemních bytů.
Zájem narůstá především ze strany zahraničních pracovníků, které zaměstnávají personální
agentury a na jednu nabídku okamžitě odpoví desítky zájemců. Česko se tak blíží
standardům západních zemí, kde dlouhodobě bydlí v nájmu zhruba polovina lidí. Kromě
vysokých cen nemovitostí tomu dnešní mladou generaci vede i touha po flexibilitě. Svou
roli při nabídce nájmu hraje i trend posledních let, kdy se byty hodně prodávaly na
investici, tedy přímo se záměrem výhodného pronájmu. Nejrychleji nyní rostou ceny nájmu
v novostavbách, především u nejpopulárnější dispozice 2+kk, podraží však i ceny ve starší
zástavbě a panelácích.
Byty v Česku dál zdražují a hledání vhodných kupců je stále těžší. Najít zájemce,
ochotného zaplatit vysokou cenu, teď trvá déle než dříve (v porovnání s minulým rokem se
doba prodeje prodloužila o 9 %). Výrazně déle trvá také prodej bytu v Olomouckém kraji.
Jedním z důvodů vlekoucích se prodejů je překotný růst cen nemovitostí z posledních let.
Prodávající asi žijí v domnění, že ceny porostou donekonečna, a často požadují
přemrštěné částky. Velká část kupujících si však nemůže dovolit zaplatit více a čeká na
zlevnění. Výsledkem pak je, že se počet transakcí na trhu postupně snižuje. K současné
situaci přispěla také i přístupnost hypoték. Propad zaznamenaly i realitní kanceláře, nyní
prý se zájem poněkud zvýšil. Kvůli vysokým cenám a vlekoucím se prodejům zkouší řada
kupujících o konečné ceně smlouvat, makléři jsou ohledně možného zlevňování většinou
skeptičtí. K výraznějšímu zlevňování bytů může vést jedině větší nabídka.
Jsme na začátku podzimu a zdá se, že růst cen bytů se konečně zastavil, poptávka klesá.
Za poslední měsíce skutečně klesla, a to z důvodu zdražování úvěrů. Úrokové sazby šly sice
jen mírně nahoru, ale ne každý na úvěr dosáhne. Nejtypičtější byt je panelák 3+1 po
rekonstrukci na sídlišti, jehož cena je například v Praze kolem 4 milionů (před 5 lety stál o
milion méně). Ovšem podle Prahy lze jen těžko posuzovat zbytek republiky, protože je
růstem cen skutečně výjimečná a stala se „druhým Londýnem“; nárůst byl percentuálně
nejvyšší. Ceny nemovitostí ale rostly celorepublikově z již uváděného důvodu výhodných
úvěrů. Co bude dělat nyní střední třída, když jsou pro ni byty ke koupi čím dál méně
dostupné? Většinou bude usilovat o koupi, protože u nás stále převládá trend vlastnění.
Češi mají lepší pocit, když vidí, že nevyhazují peníze oknem za nájem. Asi u nás také chybí
větší pocit důvěry mezi nájemníkem a majitelem. Lidé nemají pocit, že jsou ve vlastním, a
byty jsou pořád ještě dostupné. Ale nyní by žadatel neměl vynakládat na splátku více než
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45 % měsíčního příjmu, to už znamená mít našetřené statisíce. Člověk musí mít našetřeno
na daň z nabytí nemovitosti, což je třeba 150 až 200 000 korun, akontaci a také nějakou
rezervu, když by mu banka udělala nižší odhad. Dříve to lidé dofinancovali stavebním
spořením, ale tomu chce nyní ČNB rovněž zamezit. Takže s ještě hůře dostupnými úvěry
opět klesne poptávka. Naspořeno nemají především mladí, kteří ovšem chtějí co
nejrychleji bydlet a dostupnost vlastního bydlení pro mladé rodiny se stále zhoršuje. Mohou
ale narazit, protože hypotéku od banky nedostanou. Výše hypotéky se pohybuje
v milionech a našetřeno musíte mít alespoň 300 000 Kč, raději však milion. Úlevu jim slibuje
stát v návrhu zákona, který počítá s tím, že by se na mladé do 36 let vztahovaly méně
přísné limity pro udělení hypotéky.
Když se byty tak zdražují, zvyšuje se alespoň jejich kvalita? Prý se zvyšuje určitě – hodně
bytů už je rekonstruovaných, vylepšují se interiéry, domy se zateplují. Zajímavým se stává
rekreační bydlení – hodně Čechů si kupuje druhou nemovitost, aby mohli třeba na hory
(vyšší střední třída na to určitě peníze má).
Objevuje se další fenomén na trhu s byty. V poslední době roste podíl lidí, kteří k žádosti o
hypotéku přizvou rodiče nebo příbuzného, kteří úvěr navíc zajistí svou vlastní nemovitostí.
Jde o logickou reakci na to, že ČNB již několik let netoleruje stoprocentní hypotéky.
V praxi to znamená, že padne omezení ohledně výše vlastních zdrojů a klienta pak
omezují už jen kritéria, která poměřují výši dluhu a splátek k jeho příjmům. Takový postup
pochopitelně není bez rizika a čertovo kopýtko se skrývá v tom, že když se klient dostane
do problémů se splácením, může rodina přijít o obě nemovitosti. Namístě je proto vědomí,
že nemovitost zatíženou zástavou nelze prodat, aniž by se na tom s bankou domluvil a
jako zástavu poskytl jinou nemovitost. Proto makléři doporučují jistou zdrženlivost.
Maximální procento z hodnoty nemovitosti, která slouží jako zástava pro hypoteční úvěr,
nyní činí 80 %.
Úvěr na byt? Pokud by se mladý pár nyní rozhodl ušetřit dost peněz, aby si mohl vzít
hypotéku na třípokojový byt, úvěr na byt v novostavbě by mohl v Olomouckém kraji získat
při průměrné mzdě 28 643 korun (čisté 21 802 Kč). Při složení 20 % vlastních prostředků
může dosáhnout obvyklé sazby hypoték pro byty s dispozicí 2+1 a 3+kk. Pak by zaplatil
v novostavbě 4,05, v cihlovém domě 2,35 a v panelovém domě 1,62 milionu korun. Pokud
by bezdětný pár ze svých čistých výdělků (průměr je 43 604 Kč) odkládal polovinu na
koupi bytu, dočkal by se bytu v novostavbě za 3,1, v cihlovém domě za 1,8 a v paneláku
za 1,2 roku. Nejlevnější alternativou pro zájemce o vlastní bydlení zůstávají tak starší byty
v panelácích. Zde jim nahrává i vývoj na realitním trhu, kde se růst cen zpomaluje a
v některých oblastech dochází i ke stagnaci či zlevňování. Silná poptávka z posledních let
totiž vyhnala i ceny starých bytů tak vysoko, že konkurovaly i novostavbám. A to nebylo
vzhledem k rozdílné kvalitě, stáří a vybavenosti adekvátní.
Stavební spoření ožívá – vyplatí se? Statistiky to říkají jasně: stavební spoření je opět v kurzu.
Důvodů je pro to víc, například jeho stabilita a bezpečnost. Nepodléhá externím vlivům, a
proto bez problémů ustálo všechny finanční i ekonomické krize, je téměř nezávislé na
vývoji ekonomiky. Navíc jsou vklady na něm ze zákona pojištěny až do výše 100 000 eur,
tedy zhruba do 2,6 milionu korun. Lákavý je i výnos, kterého lze dosáhnout zejména díky
státnímu příspěvku, a ten činí až 2 000 korun ročně. Konečná výše ročního výnosu bude
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záležet na úrokové sazbě odvíjející se od zvoleného tarifu. U čistě spořících smluv je úrok
obvykle 1,2 %, u tarifu s budoucím plánovaným využitím 0,5 %. S plnou státní podporou tak
lze na stavebním spoření dosáhnout zhodnocení až 3,8 % ročně v závislosti na poplatcích
za vedení účtu, ovšem v případě, že klient vydrží spořit celých 6 let. Pak je možno si
vložené peníze vybrat, včetně úroků státní podpory, a použít je na cokoliv. Ovšem pokud
byste peníze potřebovali vybrat dříve než za 6 let, musíte počítat s tím, že o státní podporu
přijdete. Přesto všechno je to výhodné, ne? O tom svědčí i to, že letos v období leden až
srpen bylo sjednáno 317 425 nových smluv v celkovém objemu cílových částek 136,2
miliardy Kč.
Jsme na konci roku a trh s byty neslábne ani v našem kraji. Ceny bydlení jsou
vyšroubované na maximum, na zájmu kupců se to však příliš neprojevuje a developerům
mizí dokončené jednotky pod rukama. Kupci nových bytů mají zatím zdánlivě neslábnoucí
apetit. Největší hlad je po menších bytech, a tak developeři staví především jedno a
dvoupokojové byty. O ty má zájem asi 60 % lidí v seniorském věku nad 60 let, dalších 40 %
jsou mladí do 30 let, pro které jsou tyto byty startovací. Mnohdy je zájem třeba o dva
dvoupokojové, které jsou variabilní, a dají se později spojit do jednoho čtyřpokojového.
Velký zájem je také o byty ve vyšším standardu.
Podle realitních makléřů jsou ceny bydlení v kraji mezi nejvyššími v Česku a zřejmě dosáhly
maxima. Ceny se ustálily a nic nenasvědčuje dalšímu růstu. Není pro to potenciál, protože
ekonomika se dostává na svou hranici, a stejně tak i mzdy. Je možno očekávat, že příští
rok ceny mírně poklesnou asi o 10 %, byť zatím nezlevňují developeři ani jednotliví majitelé,
kteří byty prodávají. Pokud ale přijde krize, nastane obava z budoucnosti, zájemci budou
víc vyčkávat a ceny půjdou dolů rychleji.

27. PRŮMYSL, PODNIKÁNÍ
BRAZZALE MORAVIA a.s., Tři Dvory 98
Statutárním orgánem a.s. je předseda představenstva Ing. Antonín Gec. Průměrný počet
zaměstnanců společnosti je 368. Novinkami na trhu se v roce 2019 staly nové příchutě
jogurtů, sýr Gran Moravia Riserva (zrající minimálně 24 měsíců) a sýr na grilování Grilami.
Z hospodářského hlediska šlo o běžný rok s kladným výsledkem. V posledních třech letech
vzrostla výroba sýrů Gran Moravia o více než 40 % - jedná se rekord. Úspěchy
zaznamenává řetězec La Formaggeria Gran Moravia, když se v žebříčku KPGM ze sta
značek poskytujících nejlepší zákaznickou zkušenost umístil na 2. místě. Byly otevřeny nové
prodejny řetězce La Formaggeria Gran Moravia v Hradci Králové, Ostravě a Jihlavě.
Oceněné výrobky sýrárny: sýr Grilami se jako Mléčný výrobek roku 2019 umístil na 1. místě
v kategorii sýrů na grilování a získal 3. místo mezi Novinkami roku; máslo Burro Superiore
Fratelli Brazzale bylo na 3. místě v kategorii Cena médií.
Firma vyplácí od roku 2017 speciální zaměstnanecký příspěvek Baby bonus ve výši 25 000
Kč za každé narozené dítě; pokračuje ve spolupráci se SOŠ Litovel ve studijním oboru
potravinář – mlékař v praxi pro odborný výcvik; podpořila ZUŠ Litovel finanční částkou
50 000 Kč na pořízení klavíru do koncertního sálu ZUŠ a dosáhla mimořádného výsledku
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uhlíkové neutrality – stala se Carbon neutral. Inventář uhlíku byl ověřen mezinárodní
certifikační institucí DNV Gl.
Zprávu podala Mgr. Věra Křížová Ph.D., asistentka představenstva.

ROOT IT PROFESIONAL TEAM, Kollárova 808/5
Organizační změny – firma se rozšířila o 1 technika. Nedošlo k žádným změnám ve
výrobním programu, ani nebyly uvedeny žádné novinky na trh. Průměrný počet
zaměstnanců byl 7, mzdy se snížily o 1 %. Při zhodnocení hospodářských výsledků bylo
v roce 2019 dosaženo historicky rekordních výsledků.
Hlavní prioritou v oblasti IT byly bezpečnost provozních sítí. Úspěchem bylo získání statutu
Silver partner Sophos a vítězství ve dvou výběrových řízeních na dodávku sítě, serverů a
zabezpečení pro místní základní školy.
Zprávu podala Marta Mazalová, asistentka marketingu a obchodu.

STAVEBNÍ FIRMA VYMĚTAL s.r.o., Pavlínka 4/5
Statutárním zástupcem je i nadále Ing. Jiří Sedláček. K žádným změnám ve výrobním
programu nedošlo. Průměrný počet zaměstnanců byl 39. Zhodnocení hospodářských
výsledků je kladné, obrat firmy za účetní období byl přibližně stejný jako v roce 2018.
Firma realizovala významné projekty jako stavební úpravy haly 91, energetické úpravy a
přístavba kompresovny, vše v areálu firmy Siemens Mohelnice, s.r.o. a rekonstrukce školní
jídelny Studentů 91 (pro města Litovel) za 195 milionů Kč.
Informace poskytla Jana Salajová, asistentka statutárního zástupce.

ALIBONA, a.s., Svatoplukova 909
Ředitelem firmy je i nadále Ing. František Toman. K žádným organizačním změnám
nedošlo, stále zůstává hlavním předmětem podnikání výroba konzervovaného ovoce a
zeleniny. Průměrný počet zaměstnanců byl 98 a jejich průměrný měsíční plat byl 18 230 Kč.
V roce 2019 bylo dosaženo srovnatelných výkonů ve srovnání s předchozím rokem – tržby
za výrobky, zboží a služby dosáhly 149 milionů korun. Nakupovaného zboží se prodalo
méně, prodej vlastních výrobků byl vyšší. Výroba vlastních výrobků, vyjádřeno
v objemových ukazatelích se zvýšila o 5%. Dosažené výsledky byly ovlivněny ztrátou
stálých zákazníků, pokles produkce neúrodou způsobenou suchem. Efektivnost výroby a
prodeje klesla kvůli prudkému nárůstu nákladů na energie a mzdy. Z těchto důvodů
vykázala společnost záporný hospodářský výsledek. Slabá úroda ovoce pak zapříčinila
zpracování menšího množství ovocného kvasu v pěstitelské pálenici než v roce 2018.
V oblasti investic byl tento rok zaměřen na zvýšení produktivity výrobních prostředků.
Informace podal Ing. Radomír Typovský, ekonomický náměstek.
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VÁPENKA VITOUL s. r. o. Mladeč
Organizační změny v tomto roce žádné nebyly a výrobní program zůstává stejný jako
v předešlém roce. Vyrobeno bylo 96 000 tun mikromletého vápence ve 13. třídách podle
ČSN. Zákazníky jsou firmy v oboru stavebnictví a budování silnic a dálnic, dále společnosti
v oblasti gumárenské a plastikářské technologie. V zemědělství jsou výrobky používány na
výrobu hnojiv a krmných směsí pro hospodářská zvířat, slouží též k odsiřování tepláren a
elektráren.
Počet zaměstnanců byl 31. Průměrný plat je 35 000 Kč. Třináctý plat ve výši 25 000Kč byl
vyplacen každému pracovníkovi v červnu, jako příspěvek na dovolenou. Čtrnáctý plat byl
vypočítán součtem všech měsíčních platů v roce a podělen 12 a vyplacen v prosinci. Už 9
let dostávají zaměstnanci pravidelně měsíčně 2 500 Kč na penzijní připojištění.
V březnu bylo slaveno 106 let od založení firmy. V listopadu dostala společnost na
Pražském hradě diplom za nejlepší firmu v kategorii „Stavebnictví a doprava“ a zařadila se
na 47 příčku mezi „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH – CZECH 100 THE BEST“ ze všech firem v celé
České republice.
Informace poskytl Ing. Ladislav Vitoul, ředitel společnosti.

SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s., Uničovská 133
Manažerem podniku je nadále Ing. František Poštulka, ke změně došlo k 1. 4., kdy na místě
vedoucího výroby pan David Filípek vystřídal Jiřího Loníčka. Za rok 2019 bylo vyrobeno
10 089 tun sladu. Sortiment k prodeji zůstal stejný – vyrábělo se 5 druhů karamelových sladů
a 2 druhy barevných. Stále dochází ke zlepšování technologického procesu máčení
sladu. Připravuje se výměna zařízení pro klíčírnu (posuvnou hromadu) a vše směřuje ke
zlepšení hygieny a sanitace použitím nerezových materiálů. Průměrný počet 21
zaměstnanců se nezměnil.
Zprávu podal Ing. František Poštulka, plant manager.

KIMBERLY-CLARK, s.r.o., Čihadlo 1361/17, 784 01 Litovel
Dne 1. 1. 2019 se stal ředitelem závodu pan Miroslav Bogusch. Primární snahou a úkolem
firmy je maximální bezpečnost zaměstnanců, kteří vyrábějí hygienické výrobky ve
výrobních závodech po celém světě. V roce 2019 se podařilo navázat na předchozí
úspěch v odpracování kalendářního roku bez hlásitelného úrazu (bez navazující
neschopenky od lékaře) a tím zvýšit prestiž závodu v pohledu na bezpečné pracovní
prostředí. Na začátku roku bylo nejenom v závodě v Litovli, ale i v celé korporaci Kimberly
Clark zavedeno nové bezpečnostní pravidlo, a to nošení bezpečnostních brýlí ve všech
provozech výrobních závodů. Toto pravidlo zvyšuje bezpečnost našich zaměstnanců v
ochraně nejdůležitějšího lidského smyslu, zraku. Zároveň se závod zaměřil na důsledné
třídění odpadů tak, abychom naplňovali požadavky tuzemské legislativy, ale i zvýšené
požadavky globálního vedení KC. Ochrana životního prostředí je důležitou součástí
bezpečnostní politiky KC.
Výrobní závod v Litovli patří mezi světově uznávané výrobce hygienických výrobků pro
ženy, a proto je snahou rozšiřovat i nejmodernější trendy výroby pomocí robotických
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zařízení. Velkým úspěchem byla v loňském roce instalace plně automatizované balící
linky, která je světovým unikátem. Zároveň firma reagovala na požadavky zákazníků a
představila další novou řadu výrobků Kotex Active.
V roce 2019 se podnik na základě průzkumu spokojenosti zaměstnanců zaměřili na
zlepšení pracovního prostředí závodu (např. nový asfaltový povrch vnitřního prostoru
závodu), na zlepšení komunikačních prostředků, na navýšení počtu benefitů, pro 322
zaměstnanců závodu.
Podnik jako jeden z největších zaměstnavatelů ve městě stále podporuje litovelské
prvňáčky a podílí se na fungování sportovního a kulturního života Litovle jak finančními, tak
věcnými dary. V roce 2020 se litovelský závod přiblíží k dalšímu svému milníku, a to k
dovršení 25 let existence výrobního závodu Kimberly Clark v tomto regionu.
Zprávu podala Jitka Valouchová, asistentka a manažerka.

PIVOVAR LITOVEL a. s., Palackého 934
Pivovaru Litovel se v roce 2019 dobře dařilo. Ředitelem pivovaru je Ing. Lumír Hyneček a
na kvalitu piva dohlíží sládek Ing. Petr Kostelecký. Pivovar zaměstnává 200 stálých
zaměstnanců a 45 sezónních brigádníků, kteří letos uvařili 204 tisíc hektolitrů piva.
Podobně jako v loňském roce pivovar odolával tuzemskému trendu, kdy se větší oblibě
těší lahvovaná piva nad čepovanými. Prodej sudových piv a piva v lahvích a
plechovkách byl udržován v poměru 55 ku 45 procentům. Ačkoliv tedy Češi nyní raději pijí
pivo u sebe doma, na pivo z Litovle rádi zajdou do restaurace nebo hospody. Největšímu
zájmu pivařů se v roce 2019 těšilo světlé výčepní pivo Litovel Moravan a světlý ležák Litovel
Premium. Třetí místo v žebříčku nejprodávanějších piv obsadilo pivo Litovel Classic.
Z hanáckého pivovaru putovalo do zahraničí přes 30 procent jeho produkce, tedy více
než 61 tisíc hektolitrů. Nejvíce se za hranicemi prodávalo pivo Litovel Premium a Litovel
Classic.
Nejvíce popularity si však litovelské pivo stále získává u pivařů z Litovle a jejího blízkého
i vzdálenějšího okolí. Odtud také pochází kvalitní suroviny, z nichž Pivovar Litovel zlatavý
mok vaří, především křišťálově čistá voda z Litovelského Pomoraví a kvalitní chmelové
odrůdy z tršické a žatecké oblasti.
Pivovaru se velmi dařilo na degustačních soutěžích. V roce 2019 se zúčastnil několika
degustačních soutěží, ze kterých si přivezl řadu důležitých ocenění. Hned na počátku roku
zaujal světlý ležák Litovel Premium na 29. ročníku uznávané soutěže Zlatá pivní pečeť, kde
obdržel bronzovou medaili. Krátce na to zabodoval Pivovar Litovel na Zlatém poháru
PIVEX v Brně, kde jeho jméno zaznělo při vyhlašování výsledků hned pětkrát. Zabodoval
tam výčepní Litovel Moravan, druhou příčku v kategorii tmavých piv obsadilo pivo Litovel
Premium Dark. Další dvě medaile získal v kategorii míchaných piv, a to stříbrnou za Litovel
Pomelo a bronzovou za Litovel Červený Pomeranč.
V září se jedno z litovelských piv stalo nejlepším tmavým ležákem na světě. Litovel Premium
Dark ovládlo svou kategorii na mezinárodní soutěži World Beer Awards 2019 v Londýně, a
bylo jejím absolutním vítězem. Krátce nato se konalo degustační klání České pivo, kde se
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Pivovaru Litovel zadařilo s výčepním pivem Litovel Classic a tmavým ležákem Litovel
Premium Dark. Oba výrobky obdržely po bronzových medailích. Sérii podzimních soutěží
uzavřela Evropská pivní hvězda, na níž Litovel Premium zabodovalo v kategorii BohemianStyle Pale Lager, a obhájilo tak druhé místo z předešlého roku.
Mezi pivními speciály přibyla novinka, když Pivovar Litovel vařil tradiční oblíbené pivní
speciály. U příležitosti svátku všech Josefů připravil stejnojmenný nefiltrovaný ležák a krátce
na to mohli milovníci piva vyzkoušet zelený ležák Litovel Patrik, kterým litovelský pivovar
každoročně oslavuje jaro a čas Velikonoc. Léto patřilo především ochuceným pivním
mixům, které v horkých dnech výborně osvěží. Nejoblíbenější mezi pivaři byl Litovel Černý
Citron, Litovel Pomelo a Litovel Červený Pomeranč. Během Dnů českého piva, které se
konají v září na počest svatého Václava, patrona českých pivovarníků a sladovníků, mohli
lidé okusit světlý nefiltrovaný ležák Litovel Václav. Během prosince se na čepu vybraných
gastronomických zařízení objevil také třináctistupňový polotmavý Svatomartinský speciál.
V zimním období pak Pivovar Litovel potěšil své příznivce dvěma novinkami. Poprvé pro ně
uvařil dvanáctistupňový Zimní ležák a také jim zkrátil čekání na Vánoce pivním adventním
kalendářem s pestrou paletou piv, která vybíral litovelský sládek.
Zprávu podal Ing. Lumír Hyneček, ředitel Pivovaru Litovel.

LITOVELSKÁ CUKROVARNA a.s., Loštická 131
Ve vedení a.s. nedošlo ke změnám - Ing. Leopold Klabalje dále předsedou
představenstva a Ing. Václav Řehák ředitelem. K organizačním, ani změnám ve výrobním
programu nedošlo. Průměrný počet zaměstnanců za rok 2019 byl 100 (zvýšení oproti roku
2018 o 1 zaměstnance), průměrný výdělek činil 31 600 Kč.
Hlavní prioritou je co nejefektivnější výroba cukru při zachování špičkové kvality. V roce
2019 došlo k nakoupení investičního majetku, a to kompresoru ve výši 1 012 tis. Kč, řepního
výtahu za 1 962 tis. Kč, řezačky za 645 tis. Kč a mechanické difuze za 1 863 tis. Kč. Náklady
na opravy činily 7 494 tis. Kč. Kampaň byla zahájena 12. září a ukončena 29. prosince
2019. V této kampani bylo vyrobeno 34 963 tun cukru. Bylo vykoupeno 271 310 tun
cukrové řepy o průměrné digesci 15,79 % od 55 stálých dodavatelů. Společnost dosáhla
za rok 2019 tržby ve výši 440 476 tis. Kč a zisk po zdanění 596 585,- Kč.
Zpracoval Ing. Leopold Klabal, předseda představenstva a.s.

HAJDO spol., s.r.o., Čihadlo 951/5, Příčná 22
Společnost má 50 zaměstnanců, z nichž asi polovina je ve výrobních procesech, ostatní
v administrativě, obchodu a managementu. Portfolio zákazníků je ustálené, zajišťovány
jsou požadavky z papírenského a potravinářského průmyslu, automobilové a železniční
dopravy. Jednatelem společnosti je nadále pan Jiří Hlavinka, společníky paní Věra
Lukáčová a Jaroslav Dohnal ml. Společnost zajišťuje výrobu, dodávku a montáž strojů a
zařízení pro papírenský a textilní průmysl, elektrotechniku, automobily, obchod a služby,
hydrauliku a pneumatiku, strojní obrábění, CNC ohýbání trubek a dělení materiálů vodním
paprskem, dynamické vyvažování, šroubení Eaton/Waitersched, kardany – výroba i servis,
zámečnictví a nástrojářství, montáž, opravy, revize i zkoušky elektrotechnických zařízení,
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plynových zařízení a plnění nádob plyny, projektovou činnost na výstavbu, opravy
silničních vozidel. Základní kapitál je 100 000 Kč. Podobně jako u jiných větších firem jsou tu
problémy dát do souladu naplnění kapacit s ohledem na poptávky, kvalitu a kompetenci
zaměstnanců.
Informace poskytl Bc. Jaroslav Dohnal ml., obchodní ředitel.

AMS-intes s.r.o.
Společnost AMS-intes, s.r.o. vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 21.5.1997.
Statutárním orgánem společnosti je od 21.5.2019 jednatelka Miloslava Pěrušková, 100%
podíl. Společnost se specializuje na výrobu strojního zařízení, opravy pracovních strojů,
kovoobrábění, zámečnictví, výrobu ozubených kol, řetězová, šneková, kuželová kola,
výrobu montáž, opravu a revize elektrozařízení, revize elektrických spotřebičů. Oblast
kovoobrábění a oprav je ve společnosti hlavní činností cca 65 %, elektro cca 35 %. Mezi
významné zákazníky společnosti patří potravinářské firmy: NESTLÉ Česko s.r.o., MAKRO
Olomouc, Sladovny SOUFLET ČR a.s. Prostějov, K+S Czech Republic a.s., Olomouc –
nedošlo k poklesu objemu zakázek. Další zákazníci Celpap Morava s.r.o., HAJDO s.r.o,
Mateřské školky Gemerská, Frištenského, ZŠ Nasobůrky a další.
Strojní vybavení společnosti odpovídá potřebám zaměstnanců a je obsluhováno
pracovníky, kteří jsou vyučení v oboru a již dlouhodobě pracují ve společnosti AMS-intes,
s.r.o. K 31.12.2019 měla společnost 4 zaměstnance.

MJM agro, a.s., Cholinská
Skupina firem MJM Litovel je nyní součástí skupiny Reticulum a byla přejmenována na
MJM agro, a.s. a je součástí skupiny společností s obratem kolem 4 miliard Kč. Litovelská
část mí 220 zaměstnanců a stále podniká v oblasti služeb zemědělství. Hlavní obory
činnosti jsou|: precizní zemědělství, agroslužby (vápnění, postřiky, hnojení polí), prodej a
aplikace hnojiv, výkup a prodej komodit s následným uskladněním v silech nebo
zpracováním.
Zprávu podala Mgr. Zdeňka Václavíková, referentka vnitřních věcí.

Následující firmy byly řádně osloveny žádostí, urgencí a mailovou korespondencí, ovšem žádnou zprávu nepodaly.
Údaje jsou staženy z webových stránek internetu.

SEV LITOVEL, s.r.o., Palackého 34
Vyrábí gramofony v kvalitě Hi-Fi, autoelektriku a omývače čelních skel automobilů,
elektronické regulace vysavačů a kuchyňských strojků a statory a rotory pro firmu Märklin.
Klíčovou činností je dále výroba gramofonů pro rakouskou společnost Audio Systems,
která je prodává ve více než 60 zemích světa pod značkou Pro-Ject. Společnost Ing. Jiřího
Mencla pracuje i pro značky Thorens, Music Hall a Block. Firma zaměstnává kolem 350
pracovníků.
V roce 2019 byl oceněny gramofony Pro-Ject X1 a Pro-Ject Juke Box S2 cenou EISA 2019.
Bohužel ale pokračoval pokles prodeje gramofonů (prodáno jen 80 000 kusů) a firma se
propadla do minusových čísel a desetimilionové ztráty.
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HTM Sport s.r.o. Litovel, Palackého1160/34
Závod v Litovli se zabývá výrobou lyžařské obuvi, potápěčských ploutví, částí lyžařského
vázání a lyžařských potřeb značek HEAD a TYROLIA. Je součástí mezinárodní společnosti
HTM Sport GmbH v Rakousku. Vyrábí lyžařské boty od dětských modelů až po špičkové
modely závodní. Kromě lyžařských bot je lyžařské vybavení v rámci stejného koncernu
vyráběno v Českých Budějovicích (lyže) ave Valticích (lyžařské vázání), vše pod
celosvětově známou značkou HEAD, která reprezentuje jedny z nejlepších sportovních
výrobků na světových trzích. Průměrná roční výroba je kolem 640 000 párů a v tuzemsku je
v oboru zaměstnáno 600 lidí.
Základní kapitál je 90 milionů korun. Generálním ředitelem je Ing. Josef Weithaler,
prokuristou Ing. Josef Popelka. Jednateli pak Ing. Klaus Hotter, Günter Hagspiel a Ing. Erwin
Martiner, prokuru tvoří Daniel Vajbar a Radka Vašutová. Společníky jsou společnosti Head
Sport s.r.o. České Budějovice a HTM Sport GmbH Schwechat.
AUTO HLAVÁČEK, Litovel Svatoplukova 963
Má 8 poboček, z nichž jsou nejvýznamnější v Olomouci, Zlíně, Litomyšli a Zábřehu na
Moravě. Provádí prodej nových i ojetých vozů a náhradních dílů vozů Škoda, KIA,
Volkswagen a Audi a servis – opravy vozů, lakování, karosářské práce. Poskytuje služby
autobazaru, přestavby vozů na LPG a přípravu na STK.

EUROPASTA SE, DIVIZE ADRIANA, Tři Dvory
Divize Adriana je součástí společnosti Europasta SE, která je největším výrobcem těstovin,
nudlí, makaronů, špaget a polévkových těstovin ze 100% semoliny ve střední a východní
Evropě. Divize Adriana je nejmladší firmou koncernu, ovšem s nejvyšší kapacitou. Závod je
vybaven špičkovou italskou technologií se systémem T.A.S. umožňující používání velmi
vysokých teplot (až 120 °C), proto jsou vyrobené těstoviny téměř sterilní.
Jsou vyráběny těstoviny typu Classica (16 druhů), Express (2), Tricolore (2), Tradizionale (3),
Bio (1), Spgetti (2) a celozrnné (2). Semolina je pšeničná krupice umletá z tvrdé pšenice
pro výrobu kvalitních těstovin. Obsahuje více lepku a méně škrobu.

Informace o podnikání ve městě, nově vzniklých či uzavřených firmách lze nalézt v kapitole Odbory MěÚ – Živnostenský
odbor.
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KAUZA PAPCEL 2019
PAPCEL ZTRATIL DŮVĚRU BANK A JDE DO INSOLVENCE
Litovelská Společnost PAPCEL, vyrábějící papírenské stroje, na sebe 20. 8. kvůli vysokým
dluhům podala insolvenční návrh. V něm vedení PAPCELU uvedlo, že ke konci měsíce
července mělo u 443 věřitelů dluh 418 milionů korun. „Společnost podala insolvenční
návrh do jednoho měsíce od zastavení plateb proto, aby se vyhnula odpovědnosti za
škodu věřitelů v případě jeho nepodání,“ řekl serveru E15.cz, advokát Bystrík Bugan
z právní kanceláře Bugan Legal. „Snažíme se, aby dopady na zaměstnance byly
minimální, a děláme maximum pro to, abychom zajistili další pokračování,“ uvedl majitel
David Dostál.
K insolvenci vedla nedůvěra bank a spory v Bělorusku. PAPCEL má sice nasmlouvané
zakázky v hodnotě stovek milionů korun, ale důvěru bank ztratil, a bez bankovních záruk,
proti kterým by inkasoval platby od zákazníků, se dostal do patové situace. Firma navíc od
roku 2017 řeší arbitráž s jednou běloruskou firmou, kde má uplatněnou bankovní záruku
zákazníka za deset milionů korun. Podle firmy je však toto uplatnění neoprávněné, řeší se
právně a je o něm informována policie jako o neoprávněném čerpání.
Firma se v různých problémech zmítá již od loňska, kdy hospodářské výsledky za rok 2018
zůstaly významně za očekáváním, zejména v důsledku storna některých projektů
z finančních důvodů na straně zákazníka. Firma přišla o dva důležité zákazníky ve
Vietnamu a Indii, a tak původně plánované tržby ve výši 1 miliardy nebyly naplněny. Jak
vyplývá z výroční zprávy, skutečné tržby za rok 2018 byly ve výši 799 milionů korun.
Problémy se zakázkami vedly také k tomu, že z původních skoro 280 zaměstnanců v r. 2017
jich na konci roku 2018 bylo jen 230. Firmě jistě nepomohly ani spory jeho majitelů.
„Významnou část roku byla také společnost prakticky paralyzována akcionářskými spory,
které narušily důvěru financujících bank a došlo ke zpoplatnění části úvěrů a omezení
nového bankovního financování,“ uvádí Ing. Dostál v insolvenčním návrhu. Druhým
akcionářem PAPCELU byla firma BHM Group miliardáře Tomáše Krska. Ta koupila poloviční
podíl firmy v r. 2016 a letos v březnu svůj podíl prodala Ing. Dostálovi.
Článek Jakuba Mikela, redaktora MF DNES, z 23. 8. 2019 v části Olomoucký kraj, str. 15.

KAUZA PAPCEL POKRAČUJE: VĚŘITEL ŽÁDÁ SOUD O USTANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉHO SPRÁVCE
Firma Swiss Forfait požádala jako věřitel firmy PAPCEL Litovel Krajský soud v Ostravě o
ustanovení předběžného insolvenčního správce PAPCELU, který na sebe v srpnu podal
insolvenční návrh. Soud o návrhu zatím nerozhodl. Podle jednatele Swiss Forfait Daniela
Mikuly by předběžný správce měl zjistit rozsah majetku PAPCELU. Někteří věřitelé totiž soud
upozornili, že na seznamu majetku litovelského výrobce papírenských strojů chybí zásoby
hutního materiálu za desítky milionů korun, což může v případě prohlášení konkurzu
poškodit věřitele.
Vedení PAPCELU v insolvenčním návrhu uvedlo (jak píšeme již výše), že firma má 443
věřitelů a dluhy 418 milionů korun. Uvedená firma je jedním z největších věřitelů a přihlásila
zajištěné pohledávky za 37,6 milionu. Požaduje také, aby jejich zástupce byl přizván do
prozatímního věřitelského výboru. Na nesrovnalosti v seznamu majetku upozornily i další
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věřitelské firmy (Fajners, Nerezové výpalky). Na dotazy o soupisu majetku a připomínky
věřitelů vedení PAPCELU neodpovědělo, a tak jej soud vyzval, aby se k informacím svých
věřitelů vyjádřilo a sdělilo, zda je na seznamu uveden veškerý majetek a pokud některé
položky chybí, má je doplnit.
Předseda představenstva PAPCELU David Dostál v insolvenčním návrhu uvedl, že firma je
v úpadku pro platební neschopnost. Podnik má dohodnuté zakázky za několik stovek
milionů korun, které však kvůli nedůvěře bank není schopen realizovat.
Článek v MF DNES z 12. 9. 2019, část Olomoucký kraj, str. 15, zpráva ČTK (kráceno).

DRAVEC NAD PROPASTÍ
Kauza PAPCEL stále v centru pozornosti, protože firma bojuje o svou budoucnost. Soud
rozhodl 16. 9. o jeho úpadku. Přitom ještě nedávno se o tomto podniku hovořilo jako o
dravci byznysu s papírenskými technologiemi. Firma od r. 2012 rostla raketovým tempem,
dosahovala miliardových obratů a provedla řadu akvizic po světě. Spolkla například
konkurenční továrny v Itálii nebo Francii, dceřiné společnosti má také v Rusku a Indii. Jenže
poslední rok a půl se zmítá v problémech, které ji dohnaly k podání insolvenčního návrhu.
„Vsadili jsme na růst a do růstové strategie jsme dali všechno. Přineslo to nové zkušenosti,
ale také nové problémy,“ říká majitel PAPCELU David Dostál.
Za současnou krizí stojí podle Dostála více událostí – spor s jedním z běloruských zákazníků,
táhnoucí se již od r. 2017; akcionářské spory gradující v r. 2018, které firmu prakticky
paralyzovaly tak, že původně plánované tržby ve výši jedné miliardy byly naplněny pouze
ve výši 799 milionů korun či problémy se splácením některých bankovních úvěrů. „Podařilo
se uzavřít dohody, které to měly uklidnit, sehnali jsme zakázky. Tyto nové projekty byly
v hodnotě přes 500 milionů korun, ale nenašla se banka, která by je zafinancovala,“ říká
dále Dostál. Firma se tak dostala do situace, že ačkoliv měla nasmlouvané zakázky, banky
odmítly poskytovat záruky, které jsou u zakázek na více let a v objemu stovek milionů
korun běžně vyžadovány zákazníky kvůli ochraně investic.
Právě vyhlášení úpadku nyní umožní firmě jednat o další budoucnosti. „Teď budeme
komunikovat s insolvenčním správcem a předběžným věřitelským výborem o dalším
postupu. Mělo by se rozhodnout, zda dokončíme ty rozdělané zakázky a zda
minimalizujeme ztráty,“ doplňuje Dostál.
Už teď ale firma pociťuje dopady složité situace – během srpna a půlky září se počet
zaměstnanců snížil z 230 na 150. Starosta Litovle Viktor Kohout uvedl, že na Litovelsku je
díky velké koncentraci firem o lidi stále velký zájem. „Tady se firmy o lidi perou, nečekám,
že by nenašli uplatnění jinde,“ říká Kohout.
Článek v MF DNES z 18. 9. v části Olomoucký kraj, str. 13, autor Jakub Mikel (kráceno).

Kauza PAPCEL na pokračování…
„NĚMECKÁ NADĚJE PRO LIDI ZE STROJÍREN“
V areálu PAPCELU by mohla do měsíce znovu naplno fungovat výroba. Firma je sice od
půlky září v úpadku a byla nucena propustit desítky zaměstnanců, vedení podniku však
v současné době jedná s německou společností, která o část závodu projevila zájem a
mohla by dát práci až 80 lidem. Nový nájemce v případě, že jednání klapnou, nastoupí
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podle majitele Dostála do stávajících prostor a bude pokračovat ve výrobě strojů. Začít by
se mělo v průběhu měsíce listopadu.
Insolvenční řízení stále pokračuje, přihlašují se věřitelé, jsou odsouhlasovány jejich
pohledávky a je snaha minimalizovat škody u nedokončených zakázek. V insolvenčním
rejstříku je vedeno 133 přihlášek, sám PAPCEL při podání návrhu na úpadek uvedl 433
věřitelů s dluhy 418 milionů korun.
Do insolvenčního řízení vstoupilo i státní zastupitelství, které tam vstupuje jen v případech,
že chce chránit veřejný zájem (především u konkurzů velkých společností), kdy nejen
chrání veřejný zájem, ale dbá na zákonnost insolvenčního řízení a jedním z kritérií je
celostátní nebo regionální význam dlužníka. A PAPCEL skutečně je velká a významná
společnost. Některé úkony provádí i policejní orgán, který se zabývá snahou běloruského
klienta podniku o nucené vyplacení bankovní záruky 10 milionů eur.
Článek Jakuba Mikela, redaktora MF DNES, z 26. 10. v části Olomoucký kraj, str. 17 (kráceno).

V kauze PAPCEL ještě nekončíme…
PAPCELU HÁZÍ ZÁCHRANNÉ LANO NĚMECKÝ KONKURENT
Dobrá zpráva pro 79 lidí měsíc před Vánoci. I tak lze pohlížet na poslední vývoj okolo
někdejšího papírenského dravce. Firma je v úpadku kvůli déle než rok trvajícím finančním
problémům a byla donucena propustit desítky lidí. Nyní podle smlouvy s německou firmou
Bellmer pronajme část závodu prostřednictvím dceřiné společnosti založené v České
republice. Ta by měla pokračovat ve výrobě technologií pro papírenský průmysl. Součástí
smlouvy je i dohoda o přechodu 79 zaměstnanců PAPCELU pod Bellmer.
Za pronájem závodu bude Bellmer platit od ledna do konce příštího roku 15 000 eur
měsíčně (383 000 Kč). V lednu 2020 by měl věřitelský výbor PAPCELU rozhodnout o řešení
insolvence. Jako nejpravděpodobnější se jeví vyhlášení konkurzu a rozprodání majetku.
V takovém případě Bellmer podle ředitele Dostála avizoval, že by majetek PAPCELU,
včetně obchodní značky, koupil. Zatím bude v Litovli řešit vlastní zakázky.
Kdo je Bellmer? Tato společnost je, podobně jako PAPCEL, rodinná forma, která vznikla již
v r. 1842. V současné době ji řídí tři bratři Kollmarovi, potomci zakladatele Carla Bellmera.
Podnikají v papírenských a separačních technologiích a firma má několik poboček
v různých zemích světa. Papcel vznikl v 50. letech minulého století jako státní podnik.
Počátkem 90. let jej získala v privatizaci rodina Dostálových. Firma začala s expanzí do
zahraničí a od r. 2016 do letošního března byla akcionářem i BHM Group miliardáře
Tomáše Krska. Akcionářské spory v průběhu roku 2018 vedly podle Dostála ke zhoršení
zdraví firmy a spolu s nastartovanou arbitráží v Bělorusku prohloubily nedůvěru bank, což
nakonec způsobilo úpadek PAPCELU a dluhy přesahující 400 milionů korun.
Článek redaktora Jakuba Mikela v MF DNES z 26. 11. v části Olomoucký kraj, str. 13 (kráceno).
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28. INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA
Seznam investičních akcí v přípravě do roku 2024 (v milionech korun):
Litovel: dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449
v zastavěném území města Litovle (termín realizace 2020 – 2022, předpokládané náklady
30 milionů Kč); regenerace sídliště Uničovské předměstí 4. etapa (termín realizace 2019 –
2020, předpokládané náklady 17); regenerace sídliště Uničovské předměstí 5. etapa
(termín realizace 2020 – 2021, projektová dokumentace 2019, odhad 10); cyklistická stezka
podél II/449, k. ú. Litovel (termín realizace: 2019 – 2020, předpokládané náklady 12,5);
cyklistická stezka Tři Dvory – Litovel v souběhu s II/447 (termín realizace 2020 – 2021,
předpokládané náklady 24); Litovel – Nasobůrky - smíšená stezka v profilu II/635 (termín
realizace 2022 – 2023, předpokládané náklady - odhad 6); Litovel ul. Novosady –
rekonstrukce uličního prostoru (termín realizace: 2020 – 2022, předpokládané odhad 7);
Kanalizace Litovel – stoka B7 a B7-2 ulice Hrnčířská a Vítězná (termín realizace 2020 – 2021,
předpokládané náklady 7); revitalizace historického centra v Litovli, stavba č. IV
komunikace a chodníky - dokončení ulic Havlíčkova, Komenského Revoluční, Vlašímova,
nám. Svobody, Švédská – výjezd z města (je zpracována prováděcí dokumentace,
náklady 13, termín realizace 2020 – 2022); Litovel – úprava ulic Šmakalovy a Čs. armády
(předpokládané náklady 12, termín realizace 2024); Litovel – místní komunikace (MK)
Studentů (předpokládané náklady 5, termín realizace 2020 – 2021); Litovel – místní
komunikace Čihadlo (předpokládané náklady 14, termín realizace 2020 – 2021); Litovel
Rybníček – rekonstrukce komunikace (předpokládané náklady 3,5, termín realizace 2020 –
2021); Litovel - úpravy místní komunikace ulice Pavlínka (předpokládané náklady 3,5;
termín realizace 2020 – 2021); oprava chodníku sídliště Vítězná v Litovli (předpokládané
náklady 1, termín realizace 2020 – 2021); Litovel – výstavba chodníku a odstavných ploch
ulice Palackého (předpokládané náklady - odhad 5, termín realizace 2023); Litovel –
chodník Olomoucká (předpokládané náklady 4,5; termín realizace 2022); most přes
Mlýnský potok na MK Palackého Litovel (předpokládané náklady 7, termín realizace 2020).
Součet: 180,5 mil. Kč.
STUDIE (je nutné rozhodnout, zda se budou dále rozvíjet nebo budou odloženy mimo toto
volební období připravené studie z roku): areál koupaliště ve volné přírodě – Nová Ves
(2002); Litovel: nové využití objektu – náměstí Přemysla Otakara 726/6 - Záložna (2017);
malometrážní byty ulice - B. Němcové (2017); revitalizace parku Míru (2016); autobusové
nádraží (2010); studie křižovatky ulic Žerotínova, Červenská, Sušilova (2017); Litovel okružní
křižovatka ulic Olomoucká- Svatoplukova – Palackého (2017); Pavlínka – II. etapa výstavby
RD – urbanistická studie (2017). Odhad nákladů 180 milionů Kč.

MÍSTNÍ ČÁSTI
Nová Ves - odkanalizování a likvidace odpadních vod (termín realizace 2020 – 2025,
předpokládané náklady 27 milionů Kč); Savín - odkanalizování a likvidace odpadních vod
(termín realizace 2020 – 2025, předpokládané náklady 30); zásobování místní části pitnou
vodou – (termín realizace 2020 – 2025, předpokládané náklady 35); Myslechovice úprava autobusové zastávky (termín realizace 2019, předpokládané náklady 1,8); Březové
- kabelové vedení veřejného osvětlení, místní rozhlas a obecní komunikace (termín
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realizace dle požadavku ČEZ - odhad 2021, předpokládané náklady - odhad 3); Unčovice
- rekonstrukce komunikace západ včetně dešťové kanalizace I. část (termín realizace
2020 – 2022, předpokládané náklady 13 včetně kanalizace), dešťová kanalizace střed – II.
část (termín realizace 2022 - 2025, předpokládané náklady 14), kanalizace – doplnění a
opravy stokové sítě - dešťová (předpokládané náklady 28, termín realizace 2025), dešťová
kanalizace střed a jih (předpokládané náklady nejsou dosud vyčísleny, odhad 15, termín
realizace 2025); Rozvadovice – kanalizace – doplnění a opravy stokové sítě - dešťová
(předpokládané náklady 13, termín realizace 2025); Březové - kanalizace + doplnění a
opravy stokové sítě (předpokládané náklady 11, termín 2025); Víska - dešťová kanalizace
(zatím v projekci, odhad nákladů 4); Chudobín – oprava místních komunikací
(předpokládané náklady 5,5; termín realizace 2020 – 2021); Chořelice – chodník do obce
(předpokládané náklady 4,4; termín realizace 2020); Savín - oprava autobusových
zastávek podél silnice II/373 v katastru obce (zpracována studie, předpokládané nálady
nejsou zatím známé, odhad 5, termín realizace 2023), prodloužení chodníku v místní části
(předpokládané náklady - odhad 2, termín realizace 2021); Rozvadovice – Chořelice nasvětlení cyklostezky (zatím projektová dokumentace k realizaci, předpokládané
náklady 1,35); Odhad nákladů - součet: 194,65 mil. Kč.
Akce nutné k projekční přípravě: Litovel – 3. etapy smíšené stezky pro chodce a cyklisty
(Červenská – Sušilova; Gemerská – Novosady; Novosady – Červenská; včetně rekonstrukcí
chodníků); křižovatka ulice Palackého – Příčné (včetně parkovišť a chodníků); revitalizace
parku Míru (včetně chodníků).
Strategie investičních akcí místních částí města Litovel v majetku města v oblasti
infrastruktury, kulturních domů a hřišť (kompetence odboru MH a SI): Březové: rekonstrukce
veřejného osvětlení a MR (v projekční přípravě); výhledové akce: vestavba nového
sociálního zařízení pro kulturní dům, oprava stávající dešťové kanalizace, rekonstrukce
místních komunikací a chodníků, parkoviště a parkování v místní části, výstupní místo pro
vodáky a cyklostezky – směr Litovel a Unčovice; Unčovice: sokolovna – obnova fasády,
hřiště na malou kopanou, dokončení sportovního areálu a rekonstrukce místní komunikace
– západ vč. nové dešťové kanalizace (vše v projekční přípravě); výhledové akce dešťová kanalizace – stoka „C“ včetně retenční nádrže, dešťová kanalizace – jižní část,
rekonstrukce místní komunikace a propojení cyklotrasy směr Senice na Hané;
Rozvadovice: rekonstrukce veřejného osvětlení i MR a osvětlení cyklostezky směr Chořelice
(v projekční přípravě), výhledové akce - doplnění a rekonstrukce dešťové kanalizace,
nová komunikace – nové rodinné domy a prodloužení chodníku od hospody po náves;
Chořelice: chodník od autobusové zastávky po náves včetně parkování (v projekční
přípravě); výhledové akce - rekonstrukce komunikace – směr Rozvadovice, výstupní místo
pro vodáky včetně odpočívadla, zpevnění povrchu chodníku od ul. Frištenského a
výměna svítidel VO (dotační akce); Tři Dvory: cyklostezka do Litovle (v projekční přípravě),
výhledové akce - rekonstrukce komunikace a chodníku ve směru k železniční trati, úprava
chodníku podél silnice pro možnost pojezdu cyklistů a úprava návsi – komunikace včetně
parkování, vjezdů a zeleně; Nasobůrky: oprava stavidla na Loučce (v projekční přípravě),
výhledové akce - smíšená stezka pro chodce a cyklisty od Alibony v profilu II/635 po
okružní křižovatku, spoluúčast na řešení uličního prostoru se SSOK (dlážděná silnice);
opravy komunikací (Kozí a za Křížem); Víska: výhledové akce - rekonstrukce dešťové
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kanalizace, rekonstrukce místních komunikací a VO a MR; Myslechovice: úprava
autobusové zastávky, dešťová kanalizace – doplnění sítě a oprava 1. etapa (v projekční
přípravě), výhledové akce - dešťová kanalizace – oprava 2. etapa, rekonstrukce
veřejného osvětlení a MR, revitalizace návsi a nová výstavba rodinných domků;
Chudobín: prodloužení chodníku u objekty školy a nová komunikace „Za sklepem“ (v
projekční přípravě), výhledové akce - rekonstrukce místní komunikace – „Kozí ulice“,
rekonstrukce místní komunikace a chodníku - „K Zámku“, chodník podél silnice směr
Haňovice, chodník pro chodce a cyklisty ve směru do Nasobůrek a úprava autobusových
zálivů u silnice; Nová Ves: splašková kanalizace a chodník „Pod lípou“ (v projekční
přípravě), výhledové akce - oprava stavidla, rekonstrukce dešťové kanalizace,
rekonstrukce autobusového zálivu, cyklistická stezka směr Haňovice a obnova sportovního
areálu; Savín: prodloužení chodníku k silnici a rekonstrukce autobusových zálivů (v
projekční přípravě), výhledové akce - cyklistická stezka směr Nová Ves, rekonstrukce
veřejného osvětlení a MR, rekonstrukce místních komunikací včetně parkování a
rekonstrukce kulturního domu.
Informace poskytl Mgr. Lubomír Broza, místostarosta města.

Některé investiční akce jsou letos ještě rozpracovány např. – výstavba kanalizační sítě
v Myslechovicích (zde bylo v roce 2018 provedeno cca 50 % kanalizačních stok), v tomto
roce bude stavba dokončena na občané se na ni napojí v 1. pololetí roku 2020. Stavba
mostu na Pavlínce-objevila se nutnost dodatečných prací, když statistik potvrdil nestabilitu
levé opěrné zdi, a proto nebyla dokončena silnice na most – omezení potrvá do konce
května. V lokalitě Komárov byly postaveny 3 tenisové kurty s oplocením a studnou – letos
bude stavba pokračovat sociálním zázemím a parkovištěm. Poslední rozpracovanou
stavbou je 3. etapa výměny oken na budově GJO (celkové náklady výměny budou 12,5
milionu Kč).
Letos je v plánu rekonstrukce dešťové kanalizace u sokolovny v Unčovicích,
v Rozvadovicích bude postaven chodník podél krajské silnice a parkovací místa na návsi.
Pokud se podaří získat finanční prostředky z externích zdrojů, se bude rekonstruovat lesní
cesta z Pavlínky po odbočku na Střeň. V plánu je i oprava kulturních památek –
restaurování sloupu Nejsvětější Trojice na Staroměstském náměstí; doplnění balustrády u
kříže na návsi v Myslechovicích či oprava hradební zdi v ulici Smyčkově.
Nové akce, které chce město letos realizovat – rozšíření kanalizace v Uničovské ulici;
smíšená stezka pro chodce i cyklisty od okružní křižovatky u Modré hvězdy ve směru na
Papcel až na hranici katastrálního území s Červenkou (asi až v roce 20020); opravna
kotelny v kulturním domě v Nasobůrkách a oprava stavidla na potoce Loučka; kompletní
rekonstrukce veřejného osvětlení, městského rozhlasu a položení chrániček pro optický
kabel v Unčovicích (stavba si vyžádá na 5 milionů Kč). Připravované akce s delším
časovým horizontem – cyklostezky do Třech Dvorů, Nasobůrek a v Litovli podél ulic
Dukelské a Uničovské.
Využito informací pana Miroslava Skácela, vedoucího odboru MHaSI v LN Č. 1/20219, str. 3.
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Realizace kanalizace v Myslechovicích – od začátku roku bylo vybudováno 735 m
kanalizační stoky, 40 kanalizačních odboček, revizní šachta a byla vystrojena a
zprovozněna čerpací stanice. V srpnu byla zahájena finální úprava povrchu komunikací a
začala se dláždit komunikace III/3732 a lokálních chodníků i obnova travnatých povrchů.
Celá stavba by měla být dokončena v listopadu. V Rozvadovicích se mohou již od dubna
pochlubit novými chodníky a místy pro parkování. Práce realizovala stavební společnost
STRABAG, celkové náklady činily 1,26 milionu Kč.
Pavlínský most je po rekonstrukci k 30. 5. konečně otevřen. Stavba byla zahájena v dubnu
2018 vynucenou přeložkou plynovodu. Samotná demolice starého mostu 25. června a
poté se začalo se stavbou mostu nového vrtáním pilot, betonáží opěr a mostovky. Pro
nevyhovující stav stávající opěrné zdi bylo nutno postavit novou železobetonovou, což
vyvolalo časový posun dokončení díla. V pracích se pokračovalo v březnu 2019 a byly
dokončeny asfaltové povrchy na komunikacích a prováděly se dokončovací práce –
chodníky, kamenný zához břehů aj. Dne 14. 5. proběhla předepsaná zatěžovací zkouška
mostovky na zátěž 80 tun – s vyhovujícím výsledkem. Most byl dokončen a předán k 30. 5.
Stavbu prováděla firma IDS – Inženýrské a dopravní stavby OLOMOUC, a.s. a vyžádala si
celkové náklady 26,7 milionu Kč. Tak ať nám všem slouží nejméně dalších 100 let
Informace z MHaSI v LN č. 6/2019 na str. 5 a 6.

REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JÍDELNY
Studenti gymnázia od začátku nového školního roku chodí do opravené budovy školní
jídelny. ZML zařadilo opravu mezi prioritní investiční akce roku 2019. Na začátku prázdnin
byly zahájeny práce na kompletní demontáži původního opláštění budovy (i z důvodu
přítomnosti nebezpečného azbestu v panelech, které tvořily původní plášť). Po statickém
zpevnění konstrukce se přistoupilo k vyzdění, osazení oken a zateplení. Poté následovaly
úpravy ve vnitřních prostorech. Vše bylo nasměrováno k prvnímu dni nového školního roku
tak, aby mohla školní jídelna nejen vařit, ale i vydávat jídlo strávníkům. Skutečně, 2. září
byly vnitřní prostory se souhlasem Krajské hygienické stanice a Hasičského záchranného
sboru předány k užívání.
V první polovině září byly dokončeny práce na barevném provedení fasády, opraven
malý sklad a zhotovena nová rampa. Na popud pana starosty byl opraven i chodník před
budovou a zídka tak, aby bylo vše na úrovni. Barevné řešení je dílem Ing. arch. Braunera,
celou rekonstrukci měla na starosti Stavební firma Vymětal, která vše provedla s vysoce
profesionálním přístupem,
Článek Ing. Vlastimila Habermanna, vedoucího Odboru školství, kultury a sportu v LN 10/2019 str. 2 (kráceno).
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29. SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI LITOVELSKÉ POMORAVÍ
Organizace Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště
Olomoucko, Lafayettova 13, Olomouc nezaznamenala v r. 2019 žádné personální ani
organizační změny. Struktura organizace je konsolidovaná a zůstává také beze změn.
V průběhu roku došlo k navýšení počtu pracovníků (včetně CHKO Jeseníky) na 39 osob,
což je ve srovnání s loňským rokem o 3 více.
Hlavní prioritou činnosti byla ochrana přírody a výkon státní správy v kompetencích
vymezených legislativou České republiky. V r. 2019 se s CHKO LP zaměřila právě na tyto
činnosti a dále na zprostředkování dotací v oblasti ochrany přírody a životního prostředí,
zejména z prostředků Státního fondu pro životní prostředí.
Vedle plnění běžných povinností se pokračovalo v dlouhodobém řešení problematiky
deficitu vody v lužních lesích Litovelského Pomoraví a eskalace kůrovcové kalamity, a to
zejména v severní části území spravovaného regionálním pracovištěm Olomoucko (v
CHKO Jeseníky). Naopak v jižní části území (v CHKO LP) pokračovaly zvýšené těžby jasanů
ztepilých jako důsledek napadení houbou voskovičkou jasanovou (Hymenoscyphus
pseudoalbidus) a rovněž smrkových porostů napadených lýkožrouty.
Byla dokončena rekonstrukce správní budovy v Litovli. V Karlově Studánce byl převzat do
péče areál geologické stezky, kde vznikne informační bod AOPK ČR pro oblast Jeseníků.
Problematika ochrany přírody byla propagována v hromadných sdělovacích
prostředcích, a to v 1 televizní reportáži, 8 rozhlasových vystoupeních a mnoha zprávách
v tisku s regionální i celostátní působností. Celkem 80 přednášek pracovníků navštívilo 4
103 posluchačů a bylo uskutečněno 17 exkurzí pro 1 120 osob. Dále se pracovníci AOPK
ČR podíleli na 12 akcích ve spolupráci s jinými subjekty, kterých se zúčastnilo 3 606 osob
(Akce Pet, Zlatý list, Den lesa na Flóře, konference k 50. výročí vyhlášení CHKO Jeseníky
aj.).
V územích spravovaných organizací je provozováno 7 naučných stezek s roční
návštěvností asi 450 000 osob. Dalších 10 naučných stezek mají v těchto územích
instalovány jiné subjekty.
V Informačním centru Šargoun byla uspořádána výstava „Králický Sněžník – neklidná
krajina“ a pracovníci se podíleli na přípravě výstavy „Obojživelníci ve svém živlu" v Pevnosti
Poznání v Olomouci. Další 4 výstavy proběhly v Domu přírody Litovelského Pomoraví (dále
jen DPLP) v Horce nad Moravou: „Zažíváme změny klimatu“, „Tajný život odpadu“, „Jak
na Sluňákově kreslilo Slunce“ a „Záchranný program orla skalního v ČR“. Byl dokončen
dokument o přírodě regionu „Z kraje Praděda a krále Ječmínka“, financovaný
Olomouckým krajem.
Návštěvnost DPLP není vzhledem k jeho formě (částečně volně přístupné objekty v krajině)
možné přesně evidovat. Reálně lze ale odhadnout, že sedmi branami Litovelského
Pomoraví v areálu u Horky nad Moravou a informačním centrem v hájence u Šargounu
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prošlo přibližně 12 000 návštěvníků organizovaných akcí: komentované prohlídky – Den
dřeva v Domě přírody, Soví noc, Kterak se bobři v Domě přírody usadili, Kvákání v Domě
přírody, Vítání ptačího zpěvu, Jananas v Rajské zahradě, Mezinárodní noc pro netopýry,
Den vody v Domě přírody, Jak na Sluňákovcě kreslilo Slunce, Tajemství noční oblohy, Zimní
spánek Sluneční hory a také další vzdělávací akce a koncerty. Těch se zúčastnilo 3 674
návštěvníků a dalších 1 465 dětí přišlo na speciální výukové programy. V areálu DPLP byly
v r. 2019 doplněny informační tabulky, dále byl vyčištěn prostor u výpusti rybníka Rozvišť i
samotná výpusť. Byla opravena zábrana proti vnikání bobrů do výpustního objektu a
instalováno nové molo u výpusti.
Za Regionální pracoviště Olomoucko zprávu podal RNDr. Jiří Šafář.

30. ŠKOLSTVÍ
ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ
ZŠ JUNGMANNOVA, Jungmannova 655
Jde o příspěvkovou organizaci města. K žádným personálním změnám ve vedení školy
nedošlo – ředitelkou je i nadále Mgr. Eva Hrachovcová, zástupkyní ředitelky Mgr. Milena
Jindrová a vedoucí vychovatelkou Alena Albrechtová.
Základní škola Litovel, Jungmannova ul. 655, okres Olomouc má právní subjektivitu, je
příspěvkovou organizací a je zařazena do sítě škol. Je to plně organizovaná městská škola
s dlouholetou tradicí s titulem Ekoškola. Zřizovatelem školy je město Litovel. Výuka probíhá
v jedné budově, její součástí je i školní družina a školní výdejna.
Školu ve šk. r. 2018/2019 navštěvovali žáci nejen z Litovle, ale i z okolních obcí – celkem 434
žáků, během roku se jejich počet mírně změnil. Nejvíce dojíždějí do školy žáci
z Rozvadovic, Haňovic, Chudobína, Choliny, Červenky, Mladče a Nasobůrek. Naplněnost
se blíží kapacitě školy (440 žáků).
Na škole se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu „Učíme se vzájemné
komunikaci…doma i ve světě“, který byl zaměřen na výuku jazyků a informačních a
komunikačních technologií. Od 1. ročníku je vyučován anglický jazyk, od 7. ročníku
volitelně jazyk německý a ruský. Škola po celý rok zařazovala do výuky metodu CLIL a
podporovala komunikaci v anglickém jazyce za pomoci eTwinningu a projektů z dotací
EU. Na škole jsou podporovány environmentální aktivity žáků, které jsou součástí školního
preventivního programu, zpracovaného metodikem prevence sociálně-patologických
jevů a plánu EVVO. Ve spolupráci se společností TEREZA se škola účastnila celoročního
projektu „Menu pro změnu“. V rámci doplňkové činnosti školy jsou nabízeny žákům
kroužky.
Vedení školy úzce spolupracuje s výborem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a se školskou
radou. Během roku pracovala pedagogická rada jako poradní orgán vedení školy.
S vedením školy spolupracuje Ekotým = žákovský parlament. Zastoupeny jsou třídy od 2. do
9. ročníku. Členové Ekotýmu se scházejí pravidelně a přinášejí podněty a připomínky
k chodu školy, svoje názory a postřehy přenášejí do svých tříd a komunikují a konzultují své
návrhy s vedením školy.
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Škola komunikuje s rodiči prostřednictvím školního informačního systému EDOOKIT a
webového portálu, kde nabízí kromě informací pro rodiče, žáky i pracovníky školy jako
službu rodičům elektronickou žákovskou knížku i omluvenku, možnost odhlášení a přihlášení
obědů, kontrolu výběru ovoce, zeleniny, mléčných výrobků a zadání domácích úkolů s
informacemi o prověřování učiva pro jednotlivé třídy a učební materiály k samostudiu.
Škola umožňuje žákům i zaměstnancům využití Office 365 včetně poštovní schránky a
webového prostoru.
Vzdělávání žáků a jejich pobyt v budově, včetně výdeje jídla, zajišťovalo celkem 27
pedagogů, 9 asistentek pedagoga, 4 vychovatelky školní družiny (z toho jsou 2 zároveň i
asistentkami) a 7 THP pracovníků, z toho jedna na DPP. Učitelský sbor je stabilizovaný. Ve
školní družině pracuje vedoucí vychovatelka, částečné úvazky byly rozděleny mezi tři
vychovatelky. Ve škole pracuje koordinátor ICT, metodik ICT, dvě výchovné poradkyně,
koordinátorky pro tvorbu ŠVP a EVVO a metodik prevence sociálně-patologických jevů,
všichni s absolvovaným specializačním studiem.
Zápis do 1. ročníku pro šk. r. 2019/20 se konal ve dnech 5. a 6. dubna. K zápisu se dostavilo
59 dětí, z toho bylo přijato do 1. ročníku 44 dětí, zákonní zástupci 15 dětí požádali o odklad
školní docházky o jeden rok.
Přijímací řízení na střední školy: počet žáků v přijímacím řízení byl celkem 59. V prvním kole
bylo na osmileté gymnázium přijato 12 žáků, na maturitní obor 22 a do učebního poměru
s výučním listem 21. Nejvíce jich bylo přijato na GJO Litovel 13, na SPŠ a SOU Uničov 5, SPŠS
Olomouc 3, OA Mohelnice 2, SZŠ Hranice 2 – u ostatních škol šlo vždy o 1 absolventa.
Roční plán práce byl zaměřen na podporu žáků v učení a komunikačních kompetencích,
součástí podpory byl projekt z „Šablon“ – Zkvalitňujeme výuku na ZŠ Jungmannova Litovel
a podpora vlastního hodnocení žáků. Škola se zaměřila na podporu učitelů při přípravě a
během vyučovacího procesu, na podmínky jejich práce a vzdělávání. Během roku byla
členem celoročního projektu Menu pro změnu, ve kterém se rozvíjí environmentální
výchova, a pokračuje v práci v projektu Ekoškol. Pokračovalo se ve spolupráci s družební
školou v Revúci na Slovensku výměnou žáků.
Odborná výuka probíhala v odborných učebnách – učebna pro výuku fyziky a chemie,
přírodovědná s koutkem živé přírody, počítačová s 25 pracovními stanicemi pro žáky, 3
učebny s interaktivní tabulí a školní knihovnou pro žáky, 2 učebny cizích jazyků, školní
kuchyňka, učebna výtvarné výchovy, keramická dílna a kmenové třídy. V každé třídě
pracoval třídní učitel. Ve třídách byly využívány interaktivní dataprojektory. V učebně
přírodopisu je instalována stálá výstavka živé přírody, želva zelenavá /živočich registr.
CITES/, želva nádherná, pavouk Lasiodora Parahybana.
Opravy a rekonstrukce: ve školním roce proběhla rozsáhlá a náročná rekonstrukce
elektrorozvodů školy, konektivity, datových rozvodů, zvonků a kamerového a poplašného
systému. Z prostředků IROP byla financována rekonstrukce 7 odborných pracoven – fyziky
a chemie, přírodopisu, počítačová pracovna, učebna vaření, učebna dílen a dvě
pracovny pro výuku jazyků, bezbariérového sociálního zařízení a úpravy a osázení školního
dvora. Rekonstrukce elektrorozvodů proběhla během prázdnin (školní rok byl ukončen o
týden dříve), učebny, sociální zařízení a školní dvůr byly rekonstruovány během školního
roku.
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Velká pozornost byla věnována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami – jsou pro
ně vypracovány individuální plány nebo plány pedagogické podpory, mají nastavena
podpůrná opatření na základě vyšetření v PPP. Žáci jsou v rámci nich podpořeni nákupem
pomůcek, pedagogickou intervencí nebo předmětem speciálně pedagogické péče.
Přednostně byli zařazováni do aktivit z projektu Šablon – doučování a školní kluby.
Neustále se zvyšuje počet asistentů ve škole.
Škola prezentuje svoje výsledky vzdělávání a informuje žáky, rodiče i širokou veřejnost
prostřednictvím webových stránek školy a regionálního tisku. Na webových stránkách je
umístěna schránka důvěry on-line, k ostatní komunikaci mezi učiteli, žáky a rodiči slouží
školní informační systém EDOOKIT. Každý žák druhého stupně se může prostřednictvím
webových stránek přihlásit do svého profilu Office 365 a využít cloudového prostoru
zároveň s e-mailovou schránkou. Články o škole vycházejí především v Litovelských
novinách (měsíčně) a v Olomouckém deníku či na webových stránkách města. Ekotým
pravidelně zveřejňuje články dokumentující svou činnost v časopisech vydávaných
sdružením Tereza s národnostní působností.
Školní družina (dále ŠD) je školské zařízení, které poskytuje zájmové vzdělávání žákům
prvního stupně podle vlastního vzdělávacího programu, který umožňuje výrazně se
profilovat podle zájmu a potřeb dětí. ŠD slouží k výchově, vzdělávání, rekreační, sportovní
a zájmové činnosti v době mimo vyučování ve známém prostředí, které dává dětem pocit
bezpečí, velkou nabídku aktivit. ŠD napomáhá prohloubit školní znalosti, rozvíjí klíčové
kompetence i osobnost dítěte. V tomto školním roce ji navštěvovalo 120 žáků ve věku 6–
10 roků ve čtyřech odděleních. Pro svou činnost využívala nejen své prostory, které jsou
vhodně upraveny, kde děti mohou trávit příjemné chvíle po vyučování, ale i různé
odborné učebny, dílnu keramiky, hřiště i dvůr školy. Pro rodiče je ŠD finančně dostupná.
Klasifikace za 2. pololetí školního roku 2018/2019: bylo klasifikováno 434 žáků (204 chlapců,
230 dívek) z nich 258 prospělo s vyznamenáním, 173 prospělo a 3 neprospěli. Chování měli
všichni velmi dobré (známka 1). Absence byla 22 691 hodin, průměr na žáka 51,86,
neomluveny byly 3 hodiny.
Na začátku šk. r. jsou dětem nabízeny kroužky (nejméně pro 10 zájemců); kluby byly
nabízeny žákům zdarma, staly se součástí projektu Šablon. V nabídce se objevily kluby
čtenářský, deskových her, zábavné logiky a Hravá věda. Z kroužků to byl výtvarný,
gymnastiky a rytmiky, dramatický – Rolnička; dílny a pomoc žákům při přípravě na
přijímací zkoušky z českého jazyka. Žákům byl nabízen nepovinný předmět – Náboženství.
Náboženství je vyučováno ve spolupráci s farností Litovel a ZŠ Vítězná 1250 v Litovli. Učitele
náboženství zajišťuje farnost církve římsko-katolické, výuka probíhá v prostorách ZŠ Vítězná
a v ZŠ Jungmannova. Žákům byl umožněn i výběr volitelných předmětů z nabídky:
konverzace v anglickém jazyce, přírodovědný seminář, matematický seminář, výtvarné
činnosti a německý a ruský jazyk.
Výchovné poradenství: na škole pracují dvě výchovné poradkyně. Mají rozdělené
kompetence v práci související s péčí o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a při
řešení výchovných problémů. Organizace péče o žáky se speciálními výchovnými
potřebami vychází z Vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných. Výchovné problémy jsou řešeny dle potřeby ve spolupráci
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s vedením školy, třídními učiteli a s metodikem prevence, o jednáních jsou pořizovány
záznamy. V případě potřeby jsou k jednáním zváni zákonní zástupci žáků. Žáci mají
možnost využít elektronickou schránku důvěry nebo schránku důvěry umístěnou na
chodbě školy. Školní poradenské pracoviště (ŠPP) pracuje od roku 2017 ve složení
výchovné poradkyně, metodik prevence a speciální pedagog. Byl vytvořen program
poradenských služeb ve škole a rozděleny kompetence mezi členy ŠPP.
Ve šk. r. 2018/2019 byly cíle a klíčové kompetence EVVO plněny dle stanoveného plánu
EVVO, který je vypracován na jeden školní rok. Cílem bylo pochopení nezbytnosti
postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu
odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince. Cíle byly realizovány v rámci
tematických plánů jednotlivých předmětů, formou exkurzí, výletů, soutěží, výukových
projektů, tematických dnů a projektů pro celou školu. Environmentální výchova a otázka
udržitelnosti byla součástí veškerého života školy, učebních osnov a předmětem
pedagogických porad. Devátým rokem jsou žáci ve třídách vedeni ke třídění odpadu,
účastní se projektu Recyklohraní a jsou zapojení do kampaně Věnuj mobil. Žáci ve svých
domácnostech sbírali tenkostěnný hliník, hliníkové plechovky a víčka od PET lahví, která
byla využívána jako pomůcky ve výuce a zbytek byl věnován na charitu.
Školní projekty, tematické dny, výukové programy, exkurze: škola v přírodě v centru
ekologických aktivit Sluňákov Horka nad Moravou (září 2018) – výukový program pod
názvem Zelený ostrov sloužil současně jako adaptační kurz; akce na výstavišti Flora
Olomouc – Oslavy lesa; Podzimníčkův lampionový průvod (1. 11.); Recyklace hrou (17.
12.); výukový program „Seznamte se s netopýrem“ (22. 1. 2019); výukový program
„Vypečená houska“ v centru ekologických aktivit ve Sluňákově (22. 1.); vítání jara na
chatě Doubravka (8. 4.); Den Země v Rozáriu Olomouc (16. 4); základní kolo soutěže Zlatý
list (9. 5.); Den Země, zaměřený na téma dopravy (10. 5.); terénní exkurze pro žáky 8.
ročníků do Litovelského Pomoraví (16. 5.); výukový program „Kdo žije pod vodní hladinou“
a „Ze semínka rostlinka“ ve Sluňákově (23. 5.); exkurze žáků 2. ročníků do Arboreta v Bílé
Lhotě (6. 6.).
Mezinárodní program Ekoškola: cílem práce v projektu Ekoškola bylo zaměřit se na
zvyšování kompetencí a dovedností nových členů Ekotýmu, zapojit je do zpracování
analýzy, sestavení plánu činností, do organizace akcí školy a pokračovat v činnostech,
které díky programu ve škole úspěšně fungují. Zástupci Ekotýmu se zúčastnili
Mezinárodního setkání Ekoškol, které proběhlo koncem listopadu na ZŠ Trávník v Přerově,
kde pět z deseti týmů přijelo ze zahraničí, konkrétně z Malty, Finska, Bulharska, Litvy a
Portugalska. Uskutečněna byla i akce pro veřejnost pod názvem Deskohraní, aneb kapka
ekologie (26. 3.) a Ekotým se podílel na přípravě a organizaci tradiční jarní akce Vítání jara
a Dne Země. Za devět let práce v programu Ekoškola byly vytvořeny přátelské vazby
s okolními Ekoškolami a ZŠ Hrabová navštívili členové sdílet své zkušenosti a zážitky.
Projekty a významné aktivity: slavnostní zahájení školního roku (3. 9.); Dental Prevention
(25. 9.); Vánoční jarmark (22. 11.); předzápis pro děti z mateřských škol (27. 3.); Evropský
den jazyků (12. 10.); dopisování se školou v Taiwanu (během celého roku); Jazykový kurz a
CLIL – proběhly čtyři pětiměsíční kurzy anglického jazyka vedené dvěma lektorkami 2.
stupně. Každý kurz obsahoval 25 výukových jazykových lekcí, ve kterých účastníci
zdokonalovali své jazykové dovednosti, a 5 hodin zaměřených na metodu CLIL ve výuce;
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Adaptační kurz pro žáky 6. ročníků – hlavním cílem celé této akce bylo vzájemné
seznámení a vytvoření kolektivních vazeb v rámci nově vzniklých tříd (6. – 7. 9.); zeměpisná
beseda s cestovatelem panem Václavem Arnošem o cestování po jihovýchodní Asii (10.
10.); tradiční vánoční turnaj žáků základních škol ve florbalu za účasti ZŠ: Jungmannova,
Vítězná, Bílá Lhota, Náklo a GJO Litovel, naše škola obsadila 3. místo (19. 12.); lyžařský kurz
v Hynčicích pod Sušinou (7. – 11. 1.); běžecký závod „Běh Litovelským Pomoravím“ (24. 4.);
celodenní přírodovědná exkurze ze zeměpisu a přírodopisu (16. a 30. 5.); 22. – 25. 5.
návštěva partnerské školy ve slovenské Revúci pro žáky 8. a 9. ročníků na základě
dlouhodobé partnerské spolupráce obou škol (22 – 25. 5.); turnaj v malé kopané chlapců
pořádaném ZŠ Náklo, škola se umístila na 4. místě (7. 6.); turnaj ve vybíjené na hale ZŠ
Vítězná (7. 6.); Výtvarný projekt v TIC Litovel (4. 6. – 26. 6.); výstava Kamarádství (jaro 2019);
exkurze výstavy Sport Life – veletrh sportovního vybavení a volnočasových aktivit (9. 11.);
zájezd do předvánoční Vídně (7. 12.); Ewinning a Evropský den jazyků (26. 9.); Oslavy
Halloweenu; Vánoční přání – výroba vánočního přáníčka a popřání v rodném jazyce do
Velké Británie, Španělska, Německa nebo Řecka; Strom splněných přání pro děti z FN
Olomouc – s pomocí dětí a rodičů se vybralo téměř 7 tisíc korun, za což byla zakoupena
např. autodráha, auto na dálkové ovládání, dekorativní kosmetika, knihy, panenka Barbie
či Lego stavebnice; Dílna v Muzeu – Papírová fauna a flóra (27. 2 – 6. 3.); pohádkový Den
dětí pro děti z ŠD (30. 5.); besedy s hasiči (7. 5, 16. 5.); divadelní představení v podání
Divadélka pro školy z Hradce Králové – Africká pohádka (14. 5.); ukázky silových sportů
sportovci z Litovle (16. 5.); Vánoční výstava v MK Litovel (7. – 14. 12.); Edukační odpoledne
– zrakové vnímání (7. 3.); Vánoční dílny na hradě Šternberk (12. 4.); Orientační běh
s matematickými úkoly (25. 6.); 17. ročník turnaje dívek v míčových hrách (29. 3.); Čtení
pomáhá (celoroční akce, při které bylo na charitu věnováno 39 200 Kč); Den v barvách
Československa (28. 10.); Dny dětského čtení – projekt je součástí celoevropské kampaně
EUROPE READS a propaguje čtení nahlas (říjen 2018); Divadélko pro školy z Hradce Králové
– představení Legenda V+W aneb Příběh Osvobozeného divadla; Noc na Karlštejně v
MDO Olomouc (5. 6.); Literární soutěž O cenu Josefa Jungmanna – věnována vzpomínce
500. výročí úmrtí všestranné renesanční osobnosti, Leonarda da Vinci (8. ročník). Do
závěrečného hodnocení 53 prací; Projekt „Velká Morava“ – exkurze do Památníku Velké
Moravy a prohlídka archeoskanzenu v Modré u Velehradu (22. 10.); Síla lidskosti – film o
Nicholasi Wintonovi (12. 11.); Listování – setkání s herci projektu (15. 1.); Dějepisná
olympiáda pro žáky 8. a 9. ročníků (listopad 2018); exkurze – výstava Titanic (26. 2.); Noc
s Andersenem; exkurze Osvětim (29. 4.).
Úspěchy jednotlivců:
Olympiády z českého jazyka se zúčastnilo 24 žáků z osmých a devátých ročníků. Vítězem
školního kola se stal Jakub Erlec z 8. B s úspěšností 78 %. V okresním kole se umístil na 14.
místě z 35 účastníků. Žáci 5. B (Sofie Jergonová a Jáchym Kaňák) se zúčastnili krajského
kola výtvarné části soutěže Evropa ve škole, do ústředního kola jejich práce bohužel
nepostoupily. Školního kola matematické soutěže Pythagoriáda (6. 4.) se zúčastnilo 31
žáků. Do okresního kola postoupili Matyáš Čáslava a Ondřej Vašíček, ale ve velké
konkurenci se výrazněji neprosadili. Školního kola matematické soutěže Pangea (leden
2019) se zúčastnilo 48 žáků, do finále postoupili Jiří Tomášek a Adam Zatloukal. Jiří Tomášek
se finálového kola v Praze zúčastnil, kde ve velké konkurenci obsadil krásné 26. místo.
Všichni žáci mohli svoje výkony porovnat s žáky po celé republice (zúčastnilo se kolem 50
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000 žáků z 500 škol). Pěvecká soutěž Skřivánek – pořadatel DDM, účast 19 žáků – umístění
na prvních místech v jednotlivých kategoriích. Soutěže AJ – tradiční velikonoční soutěž
v anglickém spelování „Win the Easter Bunny“ na ZŠ Vítězná. Třetí místo obsadil Matyáš
Čáslava a na nejvyšší příčku dosáhl Petr Kovář. Konverzační soutěže „Let´s speak English“
se zúčastnilo 16 žáků z okolních škol (4. 6.) a předvedli svoje schopnosti ve třech
jazykových disciplínách: poslech, porozumění textu a konverzace. Z žáků školy se nejlépe
umístily Johana Štaffová (3. místo) a Aneta Ondrejková (4. místo). Recitační soutěž (8. 3.),
organizátor DDM – školu reprezentovalo 17 žáků. V celkovém hodnocení získali tři první,
dvě druhá, dvě třetí místa a zvláštní ocenění za vlastní tvorbu.
Prezentace školy na veřejnosti: spolupráce s MK, Muzeem, DDM, se Spolkem rodičů,
Klubem seniorů a TJ Tatran Litovel, s firmou Kimberley Clark: uspořádání Vánočních dílen a
Vánočního jarmarku před Vánocemi za pomoci Spolku rodičů ve spojení se Dnem
otevřených dveří a prezentace výrobků na velikonoční a vánoční výstavě MK s přispěním
DDM. Vedoucí oddělení přírodovědy Mgr. Sova z DDM spolupracuje s naší ŠD a pravidelně
představuje žákům školy netradiční zvířata. Školní družina navštěvuje kroužek výpočetní
techniky na DDM.
Kulturní vystoupení dětí I. stupně: po přípravě vánočních písniček a básniček děti poprvé
vystoupily na vánočním jarmarku ve škole (22. 11.), druhé vystoupení bylo v MK, kde děti
zazpívaly pro místní seniory (27. 11.) a třetí bylo na náměstí při rozsvěcování vánočního
stromu (1. 12.). Společně s dramatickým kroužkem Rolnička se zúčastnily vystoupení na
náměstí (5. 12.) a závěrečným vystoupením r. 2018 byla Vánoční besídka v kostele Husův
sbor (11. 12.). Poslední vystoupení školního roku pak bylo v Husově sboru, kde děti z
dramatického kroužku Rolnička měly nacvičenou netradiční pohádku „O dvanácti
měsíčkách“ a pásmo básniček.
Prevence sociálně-patologických jevů: metodik zpracoval minimální program prevence
sociálně-patologických jevů a spolupracoval úzce s pedagogickou radou, vedením školy
a výchovnou poradkyní při řešení případných problémů a při organizování projektových
dnů, besed a akcí.
Zprávu podala Mgr. Eva Hrachovcová, ředitelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DĚTSKÝ DOMOV a ŠKOLNÍ JÍDELNA LITOVEL, Palackého 988
Je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, ředitelkou je i nadále Mgr. Marcela
Opletalová, zástupkyní statutárního orgánu Mgr. Alena Pikalová Loučková. Součástí školy
je i Dětský domov a Školní jídelna na adrese Husova 651. Webové stránky –
www.zsaddlitovel.cz, datová schránka 5ncjzre. Budova školy i pozemek jsou majetkem
města Litovel, pronájem je zajištěn nájemní smlouvou. Budova dětského domova, školní
jídelny včetně pozemků na adrese Litovel, Husova 651 je vlastnictvím Olomouckého kraje.
Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel organizuje doplňkovou činnost,
konkrétně je to stravování cizích strávníků a pronájem prostor.
Základní škola zřízená podle § 16, odst. 9 „školského“ zákona a Základní škola speciální jsou
specifickým typem zařízení. Škola poskytuje pomocí zvláštních výchovných a vyučovacích
metod, prostředků a forem výchovu a vzdělávání žákům se zdravotním postižením,
připravuje tyto žáky k začlenění do pracovního procesu a života v běžné společnosti.
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Vzdělávají se zde žáci s takovými rozumovými nedostatky, pro které se nemohou
s úspěchem vzdělávat v běžné základní škole. Speciální vzdělávací potřeby žáků zajišťuje
na základě speciálně pedagogického vyšetření školské poradenské zařízení.
ZŠ speciální vychovává a vzdělává žáky s mentálním postižením, ale i žáky s jinými druhy
postižení – porucha autistického spektra, kombinované postižení, smyslové a tělesné
postižení. Žáci mají takové nedostatky rozumového vývoje a zdravotní obtíže, které jim
nedovolují zvládat požadavky obsažené ve ŠVP zpracovaném podle RVP ZV – úpravy
výstupů. Speciální vzdělávání je zajišťováno formou individuální integrace žáků do běžné
třídy základní školy praktické. Žáci ZŠS jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího
programu vytvořeného dle RVP ZŠS.
Kapacita ZŠ praktické je 70 žáků a ZŠ speciální 12 žáků. V budově školy je 8 tříd, 1 učebna
výpočetní techniky a v jedné třídě jsou umístěny PC pro výuku předmětu Informatika.
Výuka pracovního vyučování probíhá ve školních dílnách, cvičné kuchyni a na přilehlém
pozemku. Na podzim r. 2012 byla v prostorách bývalého služebního bytu zřízena
multismyslová relaxační místnost.
V dětském domově (DD) je již od r. 1954 poskytována náhradní výchovná péče s plným
přímým zaopatřením dětem s nařízenou ústavní výchovou. Děti zde umisťuje soud
vydáním rozsudku nebo předběžného opatření o nařízené ústavní výchově. Provoz DD je
celoroční, nepřetržitý. Současná ubytovací kapacita objektu je 24 lůžek. Školní jídelna (ŠJ)
s kapacitou 90 jídel zajišťuje celodenní stravování dětem DD, obědy žákům
i zaměstnancům ZŠ praktické a rovněž cizím strávníkům.
V souladu s NV č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů v základním, středním a vyšším
odborném vzdělávání v platném znění, vyučuje škola obory vzdělání „Základní škola“ – 7901-C/01 a „Základní škola speciální“ – 79-01-B/01.
Učební plán ZŠ praktické (1. – 6. ročník) – ZŠ se snaží o začlenění žáků do společnosti. Žáci
jsou limitováni svými schopnostmi, které je nutno respektovat, selhali v běžné ZŠ, mnohdy
ztratili vztah ke vzdělávání. ŠVP reaguje na společenské změny a mimo jiné i na potřebu
poskytnout žákům nově alespoň základní orientaci v anglickém jazyce i informační
technologii. Obsah učiva ve všech vyučovaných předmětech je redukován, jsou výrazně
posilovány praktické dovednosti a znalosti. Předpokládá se, že se absolventi budou živit
manuální prací. Základem při vyučování je názorné a přiměřené vysvětlování, důkladné
procvičování a opakování. Žákům je poskytována důsledná individuální péče.
Učební plán ZŠ speciální (1. – 9. ročník). V ZŠ speciální se vzdělávají žáci s takovou úrovní
rozvoje rozumových schopností, která jim nedovoluje prospívat na ZŠ ani na ZŠ praktické.
Těmto žákům umožňuje, aby si ve vhodně upravených podmínkách a při odborné
speciálně pedagogické péči osvojovali základní vědomosti, dovednosti a návyky,
potřebné k orientaci v okolním světě. Odborná péče je cílená k dosažení maximální
možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob a k zapojení do
společenského života.
Personální zajištění (k 31. 8. 2019) – pracovníků je celkem 29 (5 mužů, 24 žen),
pedagogických pracovníků 21 – 7 učitelů, 8 vychovatelů a 6 asistentů pedagoga. Ostatní
pracovníci – 8 (THP 2, dělnická povolání 2, obchodně provozní pracovníci 3, sociální
pracovnice 1.
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Zápis se konal 17. dubna 2019; k zápisu se dostavili zákonní zástupci se dvěma dětmi. K 30.
6. měla ZŠ praktická a ZŠ speciální v 1. – 5. ročníku 18 žáků, v 6. – 9. ročníku 22 žáků,
celkem tedy 40.
K 31. 8. bylo na DD 22 ubytovaných – 15 dívek a 7 chlapců, z toho 4 děti předškolního
věku, 4 žáci ZŠ praktické, 1 žák ZŠ speciální, 1 žák ZŠ Jungmannova, 4 žákyně ZŠ Vítězná, 1
student SŠ s maturitou, 6 studentů SŠ s výučním listem, 1 žákyně nezařazena. Celkem
vycházeli 3 žáci. Dvě žákyně 9. ročníku byly přijaty na zvolený učební obor potravinářské
práce – pekařka, cukrářka na OU a PrŠ Mohelnice. Jeden žák vyšel z 8. ročníku, ve studiu
nepokračuje.
Hodnocení žáků: v 1. pololetí – počet žáků 41, prospělo s vyznamenáním 13, prospělo 28,
bylo uděleno 6 pochval a 1x napomenutí třídního učitele, 1 důtka ředitelky školy a 1x 3.
stupeň z chování; ve 2. pololetí bylo klasifikováno 40 žáků, 14 prospělo s vyznamenáním, 26
prospělo, uděleno 8 pochval třídního učitele a 2x 3. stupeň z chování. Absence: v 1.
pololetí bylo zameškáno 3 145 hodin (8 neomluvených), průměr na žáka 76,51 hodiny; ve
2. pololetí 3 674 hodin (neomluvených 94), průměr na žáka 89,50 hodin.
Prevence sociálně-patologických jevů – ve šk. r. 2018/2019 vykonávala funkci výchovného
poradce Mgr. Marcela Opletalová a funkci metodika prevence Mgr. Jiří Juřička. Primární
prevence sociálně-patologických jevů je na zařízení zajišťována formou Preventivního
programu za celé zařízení. Ve škole se nevyskytl žádný případ šikany. V rámci plnění
Preventivního programu byla pro žáky připravena série besed a přednášek ve spolupráci
s Poradnou pro ženy a dívky Olomouc: „Já a moje rodina“, „Bezpečné chování dětí a
dospívajících“, „Od dětství k dospělosti“, „Zdravé vztahy, znáš sám sebe?“, „Zamilovanost
a láska“, „Každý z nás je originál“, „Návykové látky a jejich vliv na zdraví“, „Prenatální
vývoj dítěte, těhotenství, porod“, „Antikoncepce a její přehled“, „Pohlavně přenosné
nemoci, AIDS“. Ve spolupráci s Poradnou pro ženy a dívky v Olomouci se uskutečnila
beseda pro rodiče „Děti potřebují mít pravidla i doma“. Proběhly také 2 besedy se
zástupcem Městské policie Litovel; žáci IX. třídy se zúčastnili v Olomouci putovní výstavy
„Drogový vlak“; žáci II. stupně a SŠ se zapojili do vzdělávací akce „Nebezpečné
komunikační jevy související s používáním ICT“ v projektu „Zefektivnění česko-polské
spolupráce v boji proti šikaně“.
Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů – škola se opět zapojila do
česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spojuje školy“, tentokrát s podtitulem:
„Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice“, který organizovala Slovenská
pedagogická knihovna v Bratislavě a Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Cílem bylo navázání
kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtení prostřednictvím výměny
záložek do knih. Díky projektu byl navázán kontakt se Speciální základní školou v Ilavě a
pokračuje se ve spolupráci. Spolupráce s Pedagogickou fakultou UP Olomouc je již
dlouholetou tradicí. Také v letošním školním roce studenti UP na škole konali náslechové
praxe. Od září 2015 byla zahájena spolupráce s MAS pro ORP Litovel Moravská cesta, z s.
Další dlouhodobá dobrá spolupráce je s městem Litovel i se zapsaným spolkem Ecce
Homo Šternberk, z. s. V letošním roce byla nově navázána spolupráce s organizací
Společně pro děti – Do škol; Women for Women (v rámci projektu Obědy pro děti hradí
stravování pro ty žáky, kteří dlouhodobě nemohou docházet do školní jídelny). Pokračuje
se v dodávkách ovoce a zeleniny pro žáky v rámci evropského projektu Ovoce a zelenina
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do škol se společností MK Fruit s. r. o. Škola se také zařadila do projektu Finančně
gramotná škola, který organizuje společnost Yourchance o.p.s. a společnost Vzorec světa
s.r.o. V letošním školním roce obdržela certifikát Finančně gramotná škola. Další
organizace s dlouhodobou spoluprací: Člověk v tísni, o.p.s., Podané ruce, Ve spojení, z. s.,
Nadání a dovednosti o.p.s., Nadace Malý Noe, Nadace Olgy Havlové, NOEN, a.s.,
Nadace Větrník a Litovelská cukrovarna, a.s.
Aktivity a prezentace školy na veřejnosti: v období duben–červen byla pro žáky I. stupně
zajištěná plavecká výuka, výcviku se zúčastnilo celkem 18 žáků; v oblasti sportu se žáci
zúčastnili dopravní soutěže mladých cyklistů, atletického čtyřboje žáků ZŠ praktických a ZŠ
speciálních a vlastní akce Běhu Litovelským Pomoravím; regionálního kola Běhu
Litovelským Pomoravím. Žáci navštívili divadelní představení „Dášenka čili život štěněte“ a
„Pyšná princezna“, promítání pásma pohádek „Král a skřítek“ a Mikulášování ve třídách.
Další akce, do kterých se škola zapojila: projekt „Krokus“, (realizuje irská organizace
Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a
kulturu Židovského muzea v Praze); exkurze do Olomouce na židovský hřbitov; projektový
den s názvem „Dobytí Severního pólu“ (inspirovaný stejnojmennou hrou z Divadla Járy
Cimrmana); exkurze do jeskyní v Mladči a turistická vycházka do Sobáčova. Společnost
„Děti na větvi“ navštívila školu s výukovým programem „S farmou kolem světa“.
Žáci se zapojovali do výtvarných soutěží – „Kladenská veverka“, „Jez, co ti chutná“,
„Krkonoše očima dětí“, „Šťastné stáří očima dětí“, „Příroda kolem nás“, „Malý krokodýlek“,
„Voda pro všechny“, a „Žili, byli nejen na hradech a zámcích…“.
Školní výlety se uskutečnily do Archeoskanzenu Modrá, na Velehrad a na Zlatou farmu v
obci Štětovice u Vrbátek. Také tento výlet zorganizovala a uhradila veškeré náklady
společnost Společně pro děti o.p.s.
Výstavba, rekonstrukce, opravy – v budově školy byly vyměněny kotle, vymalována
ředitelna a v budově DD vymalováno celkem 6 pokojů, chodba a 2 klubovny.
Činnost dětského domova – všem dětem s nařízenou ústavní výchovou (předběžným
opatřením) je poskytováno plné přímé zaopatření, a to stravování, ubytování a ošacení,
školní potřeby a pomůcky, hradí se náklady na vzdělávání, na zdravotní péči, léčiva a
zdravotnické potřeby, kapesné, osobní dary a věcná pomoc. Dle možností rozpočtu jsou
hrazeny potřeby pro využití volného času a rekreaci, náklady na kulturní, sportovní a
oddechovou činnost. Provoz je nepřetržitý, celoroční. Úkolem DD je zabezpečit dětem
náhradní výchovnou péči v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání.
Dětský domov má kapacitu 24 dětí. K 1. 9. 2018 zahajoval DD s 18 ubytovanými dětmi (11
dívek, 7 chlapců), 15 dětí s NÚV a 3 děti s dohodou o prodloužení pobytu na DD. K 31. 8.
2019 bylo v evidenčním i faktickém stavu na DD 22 dětí (15 dívek a 7 chlapců). Speciálně
pedagogickou a výchovnou činnost vykonávalo 12 pedagogických pracovníků, z toho 8
vychovatelů a 4 asistentky pedagoga (1 na snížený úvazek). O provoz se staralo 7
nepedagogických pracovníků (ekonomka, hospodářka, 2 kuchařky, na snížené pracovní
úvazky – pradlena + pomocná síla ŠJ kuchařka, sociální pracovnice a uklízečka).
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Základními organizačními jednotkami pro práci s dětmi v zařízení jsou 3 rodinné skupiny, do
kterých jsou děti různého pohlaví a věku zařazovány se zřetelem na jejich výchovné,
vzdělávací a zdravotní potřeby (sourozenci se zařazují zpravidla společně). Na DD se
dětem nabízí celá řada aktivit pro účelné využití volného času. Vychovatelé připravují a
nabízejí dětem bohatou a různorodou výchovnou činnost, zapojují děti i do aktivit
v mimoškolní oblasti. Vlastní činnost je bohatá – turistické i cyklistické výlety po okolí Litovle,
ozdravné zimní i letní pobyty, účast na různých akcích pořádaných MK, DDM či jinými
organizátory, karnevaly, diskotéky, sportovní závody, oslavy svátků, narozenin apod.
Výčet nejzajímavějších akcí – ozdravný pobyt dětí DD – Štědrákova Lhota (11. 3. – 15. 3.)
2019; výlet do Šumperka; výlet do Velkých Losin a Plumlova; Bouzovská „30“; výlet do ZOO
Svatý Kopeček; tematické setkání YOUR CHANCE v Karlově Studánce; pochod
pohádkovým lesem v Řimicích; Memoriál Gustava Frištenského; cyklistický pobyt v kempu
Morava v Mohelnici; prázdninový rekreační pobyt dětí v Ivani (12. – 16. 8.).
Zprávu podala Mgr. Marcela Opletalová, ředitelka školy

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LITOVEL, Komenského 677
Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj. Vedení školy: Mgr. Pavel
Skácel, ředitel; zástupce ředitele pro teoretickou výuku – statutární zástupce Mgr. Jitka
Vyhlídalová; vedoucí učitel odborného výcviku, vedoucí DM Bc. Zdeněk Jančí; ekonomka
Ing. Jiřina Pospíšilová; výchovná poradkyně Mgr. Jitka Vyhlídalová. Jedná se o komplexní
střední školu, která zajišťuje teoretickou výuku, odborný výcvik i výchovu mimo vyučování.
Obory vzdělávání: elektrikář, cukrář, kuchař-číšník, výrobce potravin (pivovarník, sladovník,
mlékař) – tříletý učební obor denního studia s výučním listem a podnikání – nástavbové
denní studium zakončené maturitní zkouškou.
Personální zabezpečení školy: ve škole působilo v daném období 25 pedagogických
pracovníků, z toho 14 učitelů teoretické výuky, 1 externí učitel, 8 učitelů odborného
výcviku a 2 vychovatelé (částečný úvazek jako bezpečnostní pracovníci).
Nepedagogické činnosti vykonávalo celkem 16 pracovníků, z toho 3 uklízečky, 1
prodavačka cukrářských výrobků, 1 školník, 1 správce budov, 1 asistentka ředitele
(personalistka), 1 ekonomka, 2 účetní (1 účetní zároveň také pokladní), 1 provozní
restaurace (0,5) a školní jídelny (0,5), 2 servírky, 1 kuchař, 1 kuchařka, 1 pomocná síla
v kuchyni. Z řad učitelů jsou jmenováni výchovný poradce, metodik prevence, koordinátor
EVVO a správce IT sítě. Počet žáků v jednotlivých oborech: elektrikář 25, cukrář 61, kuchařčíšník 37, výrobce potravin 38, podnikání 26.
Přijímací řízení: do žádného z nabízených učebních oborů se nekonaly přijímací zkoušky.
Žáci byli přijímáni na základě výsledků ze ZŠ dle zveřejněných Kritérií přijímacího řízení k 31.
1. 2019. Jednotné přijímací zkoušky (JPZ 2019) byly využity pro nástavbové studium. Do 1.
ročníku bylo přihlášeno a poté přijato v jednotlivých oborech: elektrikář 13/10; cukrář
31/21; kuchař-číšník 14/22; výrobce potravin (sladovník, pivovarník) 14/11; výrobce
potravin (mlékař) 2/0; podnikání 8/0.
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Výsledky vzdělávání žáků
V porovnání s minulým školním rokem jsou výsledky vzdělávání kolísavé. V některých
třídách došlo k mírnému zhoršení, přestože se k žákům přistupuje individuálně a jsou jim
nabízeny individuální konzultace a doučování nad rámec výuky prostřednictvím Školního
poradenského pracoviště (ŠPP). Všechny vyučované obory se vzdělávaly podle
příslušných ŠVP. V rámci inkluze byly u žáků s doporučením SPC využity příslušné podpůrné
prostředky. Zatím lze jako největší přínos hodnotit to, že všichni žáci prošli výcvikem
v poskytování první pomoci a chování za mimořádných událostí, což je přínosem pro
praktický život žáků. Využity v tomto směru byly i podpůrné materiály od zřizovatele.

Maturitní zkoušky
Ze současného modelu maturitní zkoušky žákům činil problémy zejména didaktický test
z matematiky. I když školou stanovený Kánon literatury (zveřejněný na webu do 30. 9.
2018) znamená přečíst pouze 20 titulů, žáci opět podcenili situaci, jako každoročně místo
čtení celé knihy si přečetli pouze její anotaci na internetu, a s tímto u zkoušky nevystačili.
Tento stav se nedaří změnit i přes nezměrné úsilí vyučujících v rámci konzultačních hodin
a nabídkou titulů Kánonu ve školní knihovně, jejíž provoz je uzpůsoben především
potřebám žáků. Špatné výsledky byly i v případě didaktických testů z matematiky a
písemných prací z anglického jazyka, didaktických testů z anglického jazyka, které někteří
studenti nezvládli ani v podzimním opravném termínu. Tato skutečnost si vyžádá
podrobnější analýzu v rámci nově zřízeného Školního poradenského pracoviště a v rámci
předmětových komisí či předmětových sekcí. Nutné je zaměření se na krizová témata,
kde jsou největší nedostatky. Situace byla také řešena výmazem nástavbového studia
z rejstříku oborů a nahrazením novým čtyřletým studijním oborem. K maturitním zkouškám
bylo přihlášeno 6 uchazečů, z nichž 4 neuspěli. V podzimním kole byli přihlášeni 2, neuspěl
1 a při opravné zkoušce uspěl 1.
Závěrečné zkoušky
Jednotné závěrečné zkoušky (JZZ) probíhaly ve všech oborech podle zadání JZZ. Nebylo
využito psaní písemné závěrečné práce na počítači. Zadání JZZ pro obory cukrář, kuchařčíšník, výrobce potravin a elektrikář bylo přiměřeně náročné jak po praktické, tak po
teoretické stránce, přes to byly vzneseny některé připomínky prostřednictvím portálu NUV
k výběru témat, například z hlediska výběru surovin. Škola nabízela možnost závěrečné
zkoušky také v rámci profesních kvalifikací. Výsledky zkoušek: v oboru cukrář bylo
přihlášeno 19 žáků, oprávněno ke zkoušce 17, prospělo 15 (3 s vyznamenáním); kuchařčíšník – 11, 7, 7 (3); číšník (profesní kvalifikace – 0, 2, 2 (1); elektrikář – 9, 8, 7; výrobce
potravin 10, 7, 7 (1). Při opravné zkoušce pak většina žáků uspěla.
Prevence sociálně-patologických jevů
Škola má zpracované tři strategické dokumenty: minimální preventivní program (MPP),
krizový scénář (KS) pro řešení počátečního stadia šikany a program proti šikanování. Na
úvodní pedagogické radě připomněla metodička prevence všem pedagogickým
pracovníkům jednotu a důslednost při řešení fyzické i psychické šikany, jakož i kyberšikany.
Zdůraznila, že hlavním cílem řešení musí být vždy ochrana oběti. Ve šk. r. 2018/2019 byla
prevence zaměřena především na oblasti drogových závislostí, alkoholismu a kouření,
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šikany a násilí mezi spolužáky, záškoláctví a drobné kriminality a na projevy kyberšikany a
stalkingu.
Škola je zapojena do projektu „Škola – zóna bez drog“, MP je pověřena namátkovými
kontrolami přítomnosti alkoholu a jiných návykových látek v šatních skříňkách i v dechu.
Výchovný poradce řeší s třídními učiteli, učiteli odborného výcviku a ZZ (zákonnými
zástupci) všechny neomluvené absence žáků. Je nezpochybnitelné, že žáci chodící za
školu se právě v té době dopouštějí vandalismu, drobné kriminality a požívají alkohol,
případně další návykové látky. Zásadním problémem je postoj některých ZZ, kteří nepřímo
své děti kryjí. Pokud ZZ při telefonickém rozhovoru neví, kde je jeho dítě, žije v přesvědčení,
že se přece nachází ve škole, a další den mu absenci omluví.
Žák zjistí, že mu v takovém případě nehrozí žádný postih a své chování často opakuje,
výchovná opatření ze strany školy mnohdy nepomáhají. Základní strategií celé prevence
je vytváření příznivého školního klimatu, preferování zdravého životního stylu, vzájemná
spolupráce a v extrémních případech nutná represe v součinnosti s represivními složkami
(OSPOD, Policie ČR a s dalšími dotčenými orgány).
Výsledky soutěží a přehlídek
Cukrářky – Priessnitzův dortík Jeseník 2019 (30. 1.): Hana Krupičková – 6. místo; barmani –
Hanácká barman show Prostějov: Jiří Blažíček 1. místo, Jakub Říha 2. místo, Filip Holínek 6.
místo (21. 3.); Pilsner Urquell Cup Brno 2019 – Robert Guričan 2. místo, Jakub Říha 5. místo,
Jiří Blažíček 7. místo, Filip Holínek 8. místo; 18. ročník Pilsner urquel cup 2018 Brno: Oliver
Dudáš 1. místo, Eva Bartuňková 3. místo, Dominik Cziepiec 3. místo; kuchaři – Gastro
Makro Cup Přerov 2019: Bohdan Koukol 6. místo; elektrikáři: Soutěž odborných dovedností
elektro Brno 2019 – Petr Michl 13. místo.
Společenské aktivity školy: sbírka Květinový den květen 2019 (zaměřená na podporu
prevence proti rakovině ve spolupráci s Ligou proti rakovině). Vzdělávací: barmanský kurz
v délce 30 hodin, ukončený testem a potvrzený Certifikátem CBA, baristický kurz v délce
10 hodin, ukončený testem a potvrzený Certifikátem CBA, kurz vyhlášky 50/1978 Sb. O
odborné způsobilosti v elektrotechnice, ukončený závěrečným testem a potvrzený
příslušným certifikátem, kurz ručního obloukového svařování, ukončený zkouškou a
potvrzený Osvědčením. Volnočasové: středoškolský klub ASK ČR slouží v odpoledních a
večerních hodinách hlavně ubytovaným žákům na DM a mladým barmanům. Sportovní:
soutěže středoškolské mládeže v individuálních i kolektivních sportech v rámci okresu,
školní soutěže ve volejbale, kuželkách, kondiční kulturistika ve školní posilovně, plavání v
krytém bazénu při ZŠ Vítězná. Ostatní: třídění odpadů – papír, plasty, elektromateriál, sklo;
spolupráce se záchrannou stanicí sov a dravců, pracoviště Pateřín.
Prezentace školy na veřejnosti: obsluha na plesech základních a středních škol v Litovli, na
akcích Olomouckého kraje, na akcích firem a institucí v regionu; příprava a realizace
cateringů a firemních oslav v Litovli a okolí; organizace dnů otevřených dveří s praktickými
ukázkami žáků s drobným pohoštěním; účast na vánočních a velikonočních výstavách
v MK a Muzeu Litovel; účast na prezentaci oborů vzdělání Olomouckého kraje – Scholaris
(Jeseník, Přerov, Prostějov, Šumperk, Blansko, Vyškov, Olomouc) a Burza práce Olomouc;
spolupráce s MAS, prezentace regionálních výrobků na regionální i nadregionální úrovni.
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Hospodaření – organizace využívala prostředky účelně a hospodárně. V hlavní činnosti se
dokonce podařilo ušetřit provozní prostředky zavedením úsporných opatření (regulace
topení, úspora kancelářských prostředků, šetření s materiálem na výuku i údržbu).
Organizace v rámci vyrovnaného hospodaření nevyužila žádné finanční výpomoci ani
bankovního úvěru, který by způsobil do budoucna provozní problémy.
Akce a opravy – rekonstrukce elektroinstalace na DM (3. etapa); výmalba chodeb,
kanceláří a pokojů; revitalizace bývalého hřiště, budova Komenského, parková úprava;
odprodej nevyužité části dílen, Uničovská 132, optimalizace provozu budovy; nákup
vozidla Škoda Octavia pro potřeby přepravy žáků na odborné soutěže; příprava stavební
dokumentace pro vybudování mikrobiologické laboratoře; příprava dokumentace pro
revitalizaci dílen elektro, pracoviště Uničovská 132.
Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů a projektů – partnerská výměna
žáků z oborů kuchař-číšník a cukrář se školou obdobného typu – HASOŠ Šamorín (červen
2019). Ve vlastní svářečské škole probíhají základní kurzy svařování elektrickým obloukem
a v ochranné atmosféře, kurzy na rozšíření a prodloužení svářečského průkazu
a rekvalifikace. Škola nabízí zaměstnancům regionálních firem a OSVČ školení k Vyhlášce
č. 50 O odborné způsobilosti v elektrotechnice. V rámci udržitelnosti byla SOŠ Litovel
partnerem projektu Cesta k nové kvalifikaci – další profesní vzdělávání. SOŠ Litovel
využívala výstupy z projektů Posilování spolupráce s aktéry trhu práce (spolupráce škol,
firem a zájemců o vzdělávání a projektu Podpora technického a přírodovědného
vzdělávání v Ok (podpora technických oborů, zaměřeno na elektro). Byl realizován
miniprojekt ELEKTRO –Inteligentní dům (pro zvýšení kvality výuky oboru elektrikář). Došlo
také ke sdílení výuky v odborné učebně se žáky dvou litovelských ZŠ. Byly využívány
výstupy projektu GASTREND CZ. (nové trendy v nápojové gastronomii); výstupy projektu
ŠKOLA MIXOLOGIE CZ. (technika míchání nápojů); zapojení do projektu Šablony pro SŠ a
VOŠ I. (jako partner projektu). V rámci projektu spolupracuje formou workshopů se žáky ze
ZŠ Jungmannova Litovel.
Spolupráce s partnery – na dobré úrovni je spolupráce s firmou JABLOTRON a INELS
(výroba zabezpečovací techniky v ČR v oblastech zabezpečení domů, bytů a provozních
prostor), dále spolupracuje s firmami SEV Litovel, MIELE Uničov, Lachnit-LERZ Červenka, AQ
Červenka, Elektro Jarmar Litovel, ELEKTROBAU Olomouc, Hotel U Terezské brány Olomouc,
Café Restaurant Záložna Litovel, Cukrářství SM Dorty Olomouc, Pekařství a cukrářství
Vašíček Zábřeh a Cukrářství Marie Špručková Střelice, Pivovary Litovel, HOLBA Hanušovice,
ZUBR Přerov, BRAZZALE GRAND MORAVIA Tři Dvory, HENRY CAFE a COCA COLA, Sladovna
Zábřeh a SOUFLETTE Litovel. Spolupracuje také s minipivovary: CHOMOUT Chomoutov,
Minipivovar Zábřeh, KOLŠTEJN Branná, minipivovar Velké Losiny, Moritz Olomouc. Škola
také spolupracuje s Hospodářskou komorou, využívá odborných seminářů a webinářů
OHK Olomouc. Členové HK se pravidelně zúčastňují závěrečných zkoušek (jako odborníci
z praxe) všech učebních oborů a vybírají ty z absolventů, kteří splní podmínky pro udělení
Osvědčení Hospodářské komory ČR pro nejlepší absolventy. Navrženi na ocenění HK ČR
jako „Nejlepší absolvent školního roku 2018/19“ byly Krbcová Marcela (výrobce potravin),
Cinková Šárka, Sroková Lenka a Vojáčková Zdeňka (cukrářky); Purová Zuzana a Dušková
Natálie (obor kuchař-číšník).
Zprávu podal Mgr. Pavel Skácel, ředitel SOŠ Litovel.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOVEL, Vítězná 1250, Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc
Zřizovatelem školy je město Litovel, právní formou jde o příspěvkovou organizaci od 1. 1.
1993, jejímž statutárním orgánem je ředitelka Mgr. Zuzana Absolonová, zástupkyní ředitelky
je Mgr. Hana Vašíčková, učitelka 1. stupně.
Základní údaje školy: na 1. stupni je 11 tříd s 254 žáky (průměr na třídu 23,09); na 2. stupni 8
tříd se 181 žákem (22,63); v zahraničí je 5 žáků, celkem tedy 19 tříd, 440 žáků, (22,89).
Výuka probíhá podle vzdělávacího programu – ŠVP MŠMT – 300/2013. Volitelné předměty
jsou zařazeny v 6. – 9. ročníku: konverzace v anglickém jazyce, seminář z fyziky, sport a
pohybové aktivity, psaní na PC, příprava pokrmů, technická praktika, praktika ze
zdravovědy a užití PC. Nepovinné předměty – náboženství.
Ve 2. pololetí byly činné tyto kroužky: anglický jazyk, gymnastika, DPS Benjamínek,
keramika, dramatický kroužek, sportovní hry, gymnastika – balet, psaní na PC, školní
časopis, DPS Mládí, příprava na zkoušky z matematiky, vaření a Mladý zdravotník.
Ve šk. r. 2018/2019 měla škola 31 pedagogických pracovníků (27 učitelů, 4 vychovatele),
školního psychologa a 13 asistentů pedagoga. Všichni jsou plně kvalifikovaní a splňují
odbornou i pedagogickou způsobilost. Nepedagogických pracovníků je 18: hlavní účetní
(zástupce pro ekonomiku), administrativní pracovnice, vedoucí školní jídelny, školník, 5
uklízeček, hlavní kuchařka, kuchařka, 2 pomocné kuchařky, správce haly, vedoucí
bazénu, cvičitelka plavání, plavčík, uklízečka bazénu a pokladní (DPP).
V přijímacím řízení na šk. r. 2019/2020 bylo ze tříd 9. A a 9. B přijato: 4 žáci na GJO Litovel, 4
na Obchodní akademii Mohelnice, 8 na SPŠ strojnickou a SOU Uničov, 5 na Střední
zemědělskou a zahradnickou školu Olomouc, 6 na SOŠ Litovel, 2 na SPŠ elektrotechnickou
Olomouc, 2 na SZŠ E. Pöttinga Olomouc, 2 na SPGŠ Přerov, 3 na Střední školu technickou a
obchodní Olomouc. Do celkového počtu 44 žáků šlo dále vždy jen o jednoho absolventa
na 8 dalších školách. Na víceletá gymnázia odešlo 7 žáků na GJO Litovel.
Přístup k informacím a jejich přenos tvoří: internetové stránky www.zsviteznalitovel.cz; Škola
On Line – elektronická žákovská knížka; pravidelné konzultační hodiny každého
vyučujícího; celoškolní konzultace všech pedagogů v odpoledních hodinách; třídní
schůzky; informační tabule v prostorách školy; telefonní čísla do jednotlivých kabinetů;
pravidelné relace školního rozhlasu (zprávy žákovského parlamentu, předsedů
předmětových komisí); deníčky. Všichni pedagogičtí pracovníci školy mají vlastní pracovní
e-mailové adresy zveřejněné na stránkách školy. Informační tabule jsou umístěny před
školou; zprávy a články o dění ve škole a tiskové zprávy na stránkách města
www.mestolitovel.cz a Litovelských novinách.
Výsledky hodnocení žáků za 2. pololetí šk. r. 2018/2019: na 1. stupni bylo uděleno 6
napomenutí třídního učitele, 1 důtka třídního učitele, 156 pochval, 205 žáků prospělo
s vyznamenáním, ostatní prospěli. Na 2. stupni bylo uděleno 5 napomenutí třídního učitele,
9 důtek třídního učitele, 1 důtka ředitelky školy, 98 pochval, 9 pochval na vysvědčení, 85
žáků prospělo s vyznamenáním, ostatní prospěli. Celková absence za 2. pololetí byla
22 706 hodin, z toho 2 neomluvené.
Pedagogové školy zastávají následující funkce: výchovný poradce, metodik prevence
sociálně-patologických jevů, koordinátor environmentální výchovy, 2 koordinátoři ŠVP,
metodik a koordinátor ICT.
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Ve všech třídách je zabudován dataprojektor, výuka často probíhá interaktivně. Na
prvním stupni je 8 interaktivních tabulí a na druhém stupni dvě. Promyšleně je na prvním
stupni zařazováno i relaxační a dechové cvičení, cvičení na gumových míčích jako jedna
z forem pohybové stimulace, střídání rušných a klidových částí hodiny. Škola v souladu
s ŠVP respektuje vývojové zvláštnosti žáků, rozvíjí jejich individualitu, osobnost a talent.
Nabídka volitelných a nepovinných předmětů je dostačující. Je nabízena výuka čtyř
cizích jazyků (anglický, německý, ruský, francouzský).
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů: Šablony – zvýšení
kvality počátečního vzdělávání na ZŠ prostřednictvím vzdělávání pedagogického sboru
v oblastech čtenářské, matematické gramotnosti, cizích jazyků a inkluze, podpory žáků
ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování, realizace
čtenářského klubu a poskytnutí personální podpory – školního psychologa (termín
realizace projektu: 28. 8. 2017 – 31. 8. 2019).
Zapojení do projektů: Na jednom prkně (adaptační kurz), roční preventivní program,
Recyklohraní, Městská policie Litovel – trestní odpovědnost, Minisčítání, Eko program
„Tonda obal“, „Kryštofe, neblbni“ – preventivní program (komunikace, sociální prostředí),
Vitamínový den, „Žáci v roli učitelů“, čtení v MŠ, prevence zubní hygieny, OVOV, Hravá
věda, Mléko, ovoce a zelenina do škol, První pomoc, „Z housenky motýlem“ –
problematika dospívání, „Ukliďme si svět, ukliďme Česko“.
Spolupráce s rodiči a partnery
Absolventi školy (žáci odcházející z 5., 7. a 9. ročníku) jsou na středních školách úspěšní,
všichni vyšší stupeň vzdělávání úspěšně dokončí. Podle informací z jednotlivých středních
škol žáci nemají problémy s adaptací na výuku a jejich rozsáhlé vědomosti ze ZŠ jim
umožňují úspěšně zvládnout učivo. Každý vyučující má pravidelné konzultace. Některé
akce jsou pořádány pro žáky společně s jejich zákonnými zástupci: vánoční besídky,
vánoční jarmark, školní ples, besídky ke Dni matek, školní slavnost, rozloučení s deváťáky.
Na škole pracuje Rodičovský spolek, výbor se pravidelně schází s vedením školy a se
zástupci pedagogů. Škola dlouhodobě spolupracuje s těmito institucemi: Rodičovský
spolek, mateřské školy v Litovli, ZŠ Jungmannova, SOŠ Litovel, GJO, ZUŠ, DDM, UP
v Olomouci, Masarykova Univerzita Brno, MAS Moravská cesta, z. s., Muzeum Litovel,
Městská knihovna, MK Litovel, PPP v Olomouci, SPC (specializované pedagogické
centrum) Šternberk, školní psycholog, Úřad práce, MěÚ, Městská policie Litovel a Policie
ČR, CHKO Litovelské Pomoraví, Sluňákov – ekologické centrum, ZOO Olomouc, DHK
Litovel, Tatran Litovel, ZŠ Komenského Revúca, HZS Litovel.
Výchovné poradenství: všeobecné zásady práce výchovného poradce se řídí etickým
kodexem a uplatňováním pedagogického taktu v kontaktu s žáky i zákonnými zástupci
žáků. Výchovný poradce je členem ŠPP, které řeší závažnější výchovné problémy žáků. Ve
vhodném rozsahu informuje pedagogy školy o přijatých opatřeních a zjištěných
skutečnostech.
Oblast kariérového poradenství: předávání informací žákům i zákonným zástupcům –
písemná instrukce, příručky, internetové adresy, webové stránky školy, individuální
konzultace, zřízení portálu www.burzaskol.cz, Scholaris – veletrh škol.
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Školská rada začala pracovat na ZŠ Vítězná od šk. r. 2005–2006. Nebyly vzneseny
připomínky k práci školy. Školská rada vždy schválila všechny povinné dokumenty školy.
Žákovský parlament – do ŽP volí své zástupce žáci 5. – 9. ročníků. Schůzky probíhaly
pravidelně každý měsíc ve sborovně školy. Žáci se mohli společně vyjadřovat k dění školy.
V parlamentu pracovalo 20 žáků.
Školní družina
ŠD pracovala v pěti odděleních. K dispozici měla pět samostatných heren. Do každé byly
přikoupeny nové stolní a společenské hry, didaktické hry, knihy, časopisy, hračky,
stavebnice. Provoz ŠD je každé ráno od 6.15 do 8.05 hod., po skončení výuky od 11.45 do
16.30 hod. Odpolední činnosti jsou děleny na odpočinkové, zájmové, rekreační a přípravu
na vyučování (formou didaktických her). ŠD také využívá všechny prostory školy (bazén,
kuchyňka, hřiště, hala, atrium, keramická dílna). Každé oddělení bylo naplněno do počtu
třiceti dětí. V letošním šk. r. se děti zapojily do projektu „Sportuj ve škole“ (Asociace
školních sportovních klubů ČR). ŠD také pořádá (nebo spolupořádá) příležitostné akce.
Pracuje také kroužek keramiky, v průběhu dne mají žáci možnost spontánních aktivit.
Snahou je rozmanitost obohacující a rozvíjející dětskou osobnost.
Školní jídelna – zajišťovala stravování pro 490 stálých strávníků. V jídelně bylo uvařeno 82
656 jídel včetně stravování v rámci doplňkové činnosti. Z toho bylo připraveno 3 913
dopoledních svačinek, které si děti mohou sníst v prostorách malé jídelny o velké
přestávce. Od října 2018 poskytuje závodní stravování pro zaměstnance DDM. ŠJ také
zajišťuje stravování pro ostatní akce konané mimo školní stravování. V jídelně byl opraven
mrazicí box (výměna agregátu a chladiva), výměna oken a dveří v přípravně masa.

Hala – hala i venkovní hřiště slouží ke sportování veřejnosti – v období letních prázdnin je
venkovní hřiště po určitou dobu zdarma. Hala je využívána základní školou, místními i
přespolními oddíly. Veřejnost má možnost využívat posilovnu. Během roku (září–květen) se
zde hrála mistrovská utkání v házené, volejbalu a florbalu, v zimním období využívají halu
oddíly malé kopané (Schwarzbach, Levotil, Hruška Chořelice, Koník Litovel). Mezi
nejprestižnější akce lze zařadit: mezinárodní turnaj v házené mužů, „O pohár města
Litovle“, soutěž v tancích – rovněž s mezinárodní účastí, „O erb města Litovle“,
celorepublikovou soutěž mažoretek a krajský přebor v karate žáků. Opravy a údržba:
opravy strojů v posilovně, rekonstrukce tribuny, údržba inventáře, posilovny, sanační práce
na šatnách a bytu domovníka a výměna a oprava světel na chodbách haly.
Bazén – v letošním roce je to již 15 let, co plavecký bazén slouží dopoledne dětem
k plaveckému výcviku pro ZŠ a MŠ, v odpoledních a večerních hodinách pak pro kroužky,
pronájmy a veřejnost. Plaveckého výcviku se zúčastnilo 11 ZŠ, 21 MŠ, školní družiny ZŠ
Vítězná i ZŠ Jungmannova. V odpoledních hodinách je bazén využíván na kroužky pro
děti: plavání batolat, Vodníček, Vydrýsek, Akvabely a Aqua aerobic. Celonárodní soutěž
(3. 10.) Plaveme s městem – získáno krásné 6. místo. Bazén byl pronajímán klientům ČPZP,
sportovcům (házená TJ Tatran Litovel, TJ Vodní sporty), firmám (Kimberly Clark) a Mořským
pannám.
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Ekologie – environmentální vyúčtování: škola odevzdala k recyklaci 16 kg drobných
spotřebičů, 20 920 kg papíru, 306 kg baterií a 30 ks cartridgů.
Změny v školní počítačové síti – dokončení vybudování nové polyfunkční učebny – IROP
(podzim 2018), v základní zóně 14 pevných PC, 14 notebooků, 28 sluchátek, 1 učitelský
počítač, dataprojektor s interaktivní tabulí; v diskusní zóně 15 tabletů v nabíjecím boxu, 15
židlí s pultíkem a mobilní interaktivní zobrazovač; v objevitelské zóně 11 LabQuestů a
senzory Vernier pro měření fyzikálních, chemických a biologických vlastností (možnost
mobility do odborných učeben); umístění nového rozvaděče do prostor učebny a
propojení této učebny optickým kabelem k vnitřní síti školy, zbudování wifi připojení
v učebně; řešení konektivity školy – přechod z konektivity 02 původní VDSL technologie na
připojení pomocí optického kabelu (navýšení rychlosti internetu přibližně 4krát), výměna
firewallu – modernější a bezpečnější technologie, která splňuje požadavky projektu IROP.
HARDWARE – od září 2018 bylo zapojeno 14 ks pevných počítačů s WIN10 do všech
učeben 2. st. a do některých učeben 1. st., aktualizováno 15 ks počítačů s WIN10, pro 2. st.
instalace 5 programů Project, pro 1. st. zajištění spouštění programů Nové školy,
instalováno x interaktivních tabulí připojených v učebnách k PC s WIN10. Nakoupeny
tiskárny z rozpočtu města – 2 barevné laserové, 2 barevné inkoustové, 7 laserových
černobílých. Úpravy na serveru – zvětšení diskové kapacity serveru a zdokonalení záloh
serveru. Připojení na internet – nastavení větší bezpečnosti podle pravidel MŠMT na
firewallu školy, modernizace wifi připojení na hale, v jídelně a ve sborovně – oddělení
přístupu na internet pro návštěvy (pro obecné použití) i pro výuku a konfigurace prvků
v síti, kontrola switchů, zálohy všech nastavení.
SOFTWARE – Škola On Line – zahájení elektronické třídní knihy a zadávání suplování,
pravidelné zápisy klasifikace, uzavírání klasifikace a chování, absence, vkládání
výukových zdrojů, péče o účty vyučujících, rodičů a žáků, pravidelné spouštění
žákovského prostředí v hodinách informatiky, interaktivní učebnice Nové školy –
nainstalovány a aktivovány na server, zástupce MC do PC vyučujících a postupná
aktualizace AVG ve všech počítačích školy na novou verzi (jaro 2019).
ÚSPĚCHY ŠKOLY V OBLASTI REPREZENTACE
Mezinárodní – MS ve zpracování textů Sardinie – Cagliari (2019): 2. a 4. místo; INTERSTENO –
korektura textu, 4. místo; korespondence a protokolování 4. místo; Multilingual text
production with PC 8., 11., 14., 19. místo.
Republikové – MR jednotlivců (OPEN) ve zpracování textů 2., 3. a 4. místo; Celorepubliková
soutěž studentů 1. ročníků středních škol v korektuře textu 1. a 2. místo; Celorepubliková
soutěž studentů 1. ročníků středních škol ve psaní na PC (2019) – družstva 2. místo; MR
družstev ve psaní na PC Zav Junior (2019) 2. místo; MR jednotlivců ve psaní na PC Zav
Junior (2019) 4x 3. místo; Bobřík informatiky – Mini (2018) 7x úspěšný řešitel, Benjamin 3x
úspěšný řešitel, Kadet 4x úspěšný řešitel; Plaveme s městem (2018) 6. místo a Házená –
mladší žáci (2019) – účast v celorepublikovém kole.
Krajské – Zpěv lidových písní – jednotlivci 1. místo; házená – mladší žáci 1. místo; Mladý
zdravotník 4. místo; štafetový pohár družstva 7. místo a OVOV – atletická soutěž jednotlivci
2. místo (vše v roce 2019).
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Okresní: AJ – slovíčkový král 1., 2. a 3. místo (2018); házená – žáci 1. místo; vybíjená 4. – 5.
ročník 1. místo; dovednosti v Offis 1. a 2. místo; AJ – pro žáky 4. ročníků 1. a 3. místo;
míčové hry 3x 1. a 1x 4 místo; AJ – hláskování 5. – 6. ročníky 4. místo; AJ – „spelování“ (8 – 9.
ročníky) 1. místo (2019), OVOV – jednotlivci 2. a 3. místo (vše v roce 2019). Jako Litovelská
naděje byla oceněna 1 žákyně, Talent Olomouckého kraje: oceněni 4 žáci, Talent
Olomouckého kraje – škola 3. místo a za Recyklohraní získáno celorepublikové ocenění.
Český olympijský výbor udělil škole ZLATÝ CERTIFIKÁT za aktivní účast v projektu OVOV
(Olympijský víceboj).
Závěr:
ZŠ Vítězná je nová moderní škola s devíti postupnými ročníky. Byla otevřena 1. 9. 2002. Je
největší základní školou ve městě. Ke škole patří bazén a moderní sportovní hala. Odborné
pracovny: přírodopis, chemie, fyzika, 1 počítačová pracovna a 1 polyfunkční učebna, 4
jazykové pracovny, jazykové centrum, 2 pracovny hudební výchovy, jazyková laboratoř a
nově vybudovaná knihovna pro žáky II. stupně. V moderní sportovní hale probíhají hodiny
tělesné výchovy, kroužky, sportovní soutěže. Hala je také pronajímána pro sportovní
veřejnost. Školní jídelna je přizpůsobena i jako sál k pořádání celoškolních akcí a setkání.
Plavecký bazén slouží školám i veřejnosti.
Zprávu podala Mgr. Zuzana Absolonová, ředitelka školy

GYMNÁZIUM JANA OPLETALA LITOVEL, Litovel, Opletalova 189
FAKULTNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO OLOMOUC
ŠKOLA ZAPOJENÁ DO SÍTĚ PŘIDRUŽENÝCH ŠKOL UNESCO
Gymnázium Jana Opletala v Litovli je školou s více než stoletou tradicí. Budova, která je již
od roku 2001 kulturní památkou, se nachází v centru města Litovel, ale v klidové zóně
parků. Gymnázium, spolu s okolními areály, zajišťuje komplexní vyžití pro žáky školy i mimo
vyučování. Školní vzdělávací program s mottem „Non scholae, sed vitae discimus“ nabízí
nejen klasickou výuku, ale i realizaci mnoha projektů, včetně mezinárodních.
Ve šk. r. 2018/19 se GJO stalo partnerskou školou zapojenou do programu Erasmus+, který
je rozložen do dvou let. Během této doby navštíví vybraní studenti vyššího gymnázia
partnerské střední školy v městech Mainz (Německo), Nort-sur-Erdre (Francie), Wroclaw
(Polsko) a Pécs (Maďarsko). Cílem projektu, který nese název „The European Flow – Cities
at Rivers“ je, prostřednictvím spolupráce studentů a učitelů z různých evropských zemí
přiblížit kulturní dědictví v oblastech, jejichž historii i současnost formuje přítomnost
evropských řek – Rýna, Loiry, Odry, Dunaje a Moravy. Při krátkodobých pobytech na
zahraničních školách budou studenti zkoumat různé stránky života ve městech
vystavěných v blízkosti těchto řek, přičemž pozornost bude věnována aspektům
historickým, ekonomickým, demografickým, biologickým i kulturním.
Od r. 2007 je GJO Fakultní školou Přírodovědecké fakulty UP Olomouc. Smlouva
neznamená jen podíl školy na pedagogické praxi studentů, ale také zapojení obou
institucí do grantových projektů, pomoc při vyhledávání talentů, využití zařízení fakulty pro
praktická cvičení apod. Pokračuje se ve školních projektech zaměřených na
mezipředmětové vazby, které jsou velmi kladně hodnoceny i studenty.
199

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2019
Tento školní rok pokračovala plánovaná výměna oken školy. Postupně dochází k různě
rozsáhlým opravám z prostředků města Litovel, které je vlastníkem budovy školy.
Jde o příspěvkovou organizaci Olomouckého kraje, ředitelem je i nadále Mgr. Radim
Lindner, zástupcem ředitele školy: Mgr. Václav Hubáček. Obory studia: 7941K41
Gymnázium, délka studia 4 r., studium denní (účinnost od 1. 2. 2009) a 7941K81
Gymnázium, délka studia 8 r., studium denní (účinnost od 1. 9. 2007).
Charakteristika školy: zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědnou a
jazykovou oblast. Vytvořený vzdělávací program umožňuje pedagogům rozvíjet tvořivý styl
práce, zapojovat odlišné metodické postupy s ohledem na věkové zvláštnosti žáků,
využívat diferencovaného vyučování i kooperativních metod. Uplatňované organizační
formy jsou sestaveny tak, aby byly volně aplikovatelné v různých oborech, představují
podporu experimentů, seminářů, besed, soustředění, projektů, ale i jiných forem se
zaměřením na nadané žáky s možností individuální práce i kooperace do skupin. Škola
poskytuje úplné střední všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Ve škole je
zavedeno poskytování poradenských služeb prostřednictvím výchovného – kariérového
poradenství za využití spolupráce s úřadem práce, pedagogicko-psychologickou
poradnou, vysokými školami a dalšími institucemi. Je zde poradce pro žáky se specifickými
poruchami učení; poradenství v oblasti primární prevence, kdy jsou využívány kontakty s
protidrogovým P-centrem v Olomouci; spolupracuje se společností Člověk v tísni; s
městem Litovel i odbornými psychology. Při práci s nadanými a mimořádně nadanými
žáky je využívána spolupráce s organizací Mensa ČR a Institutem pedagogickopsychologického poradenství (IPPP) ČR, PřF UP Olomouc, PdF UP Olomouc a dalšími
institucemi.
Díky umístění školy uprostřed parků je v jejím okolí nadstandardní prostor pro relaxaci, který
doplňuje sportovní areál TJ Tatran Litovel. Ten má škola možnost využívat pro plážový
volejbal, volejbal, házenou a tenis. K výuce tělesné výchovy slouží také prostory tzv.
sokolovny, která je v majetku města. V nedalekém školním komplexu ZŠ je využívána pro
výuku plavecká třída. V areálu školy se nachází školní jídelna (zřizovatelem je město
Litovel), která po modernizaci nabízí velmi příjemné prostředí s rozšířenou nabídkou jídel.
Výhodná je i dopravní dostupnost pro obce z nejbližšího okolí a samotnou Olomouc.
Integrovaný dopravní systém města Olomouce (IDSOK) zahrnuje také zónu Litovel.
Úspěšným ukončením nižšího stupně osmiletého gymnázia (kvarta) získá žák školy základní
vzdělání. Absolvováním vyššího stupně osmiletého gymnázia či čtyřletého studia získá žák
střední vzdělání s maturitou. Europass – první jednotný celoevropský soubor dokladů o
vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a
pracovních zkušenostech jejich držitele – získají žáci po absolvování studia.
Informační systém – na webových stránkách školy www.gjo.cz lze najít základní i aktuální
informace o škole jako celku. Jsou zde uváděny veřejně přístupné informace, informace o
přijímacím řízení, maturitních zkouškách, školním vzdělávacím programu a jiné dokumenty
školy. V případě zájmu zde lze dohledat záznamy o projektech a dalších připravovaných i
realizovaných školních aktivitách. Ke komunikaci uvnitř školy slouží intranet. Prostřednictvím
zveřejněných e-mailových adres pedagogů je možná rychlá komunikace se zákonnými
zástupci žáků. V tomto prostředí je rovněž umožněno zákonným zástupcům průběžně
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sledovat klasifikaci svých dětí, lze listovat knihovnou školy či nahlédnout do připraveného
jídelníčku školní jídelny.
Škola nese označení Fakultní škola přírodovědecké fakulty UP Olomouc. S fakultou
spolupracuje na didaktických průzkumech, rozvoji a vyhledávání talentů v
přírodovědných oborech, a také se podílí na přípravě budoucích učitelů těchto oborů. Ve
velké míře využívá moderní zařízení i nabízené projekty fakulty. Významná je spolupráce v
rámci evropských projektů s Přírodovědeckou fakultou UP, Pedagogickou fakultou UP a
Fakultou tělesné kultury UP Olomouc. Škola je dlouholetým členem Sítě přidružených škol
UNESCO v České republice a jako jediný zástupce středního školství Olomouckého kraje
každoročně zpracovává témata vyhlášená komisí UNESCO na daný kalendářní rok.
Žáci ZŠ jsou zváni na Dny otevřených dveří, zajímavé besedy a vernisáže již tradičně
pořádané v prostorách gymnázia. Již více než 10 let škola spolupracuje se společností
Člověk v tísni a nadále jsou realizovány aktivity se sdružením ADETO, British Council a
studentským klubem Párátko, z. s., v oblasti školních i mimoškolních aktivit sportovních,
společenských i kulturních. Pokračuje se ve spolupráci s významnými institucemi s Muzeem
v Litovli, Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze.
Opakovaně jsou zástupci žáků voleni do Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje
(ZMOK). Ve škole pracuje základní organizace Českomoravského odborového svazu
pracovníků školství.
Školní vzdělávací program má motto Non scholae, sed vitae discimus (Seneca) a má
vytvořeny vlastní ŠVP v souladu se schválenými RVP ZV a RVP G. Ve šk. r. 2018/19 se
vyučovalo v primě, kvintě a 1. A podle „Školního vzdělávacího programu pro gymnaziální
vzdělávání“ č. j. GJOL809/2018, v ostatních třídách podle „Školního vzdělávacího
programu pro gymnaziální vzdělávání“ č. j. 23 715/07-23.
Nabídka nepovinných předmětů pro nižší gymnázium: Sportovní hry, Pěvecký sbor,
Keramický kroužek, Cizí jazyk aj. dle zájmu žáků. Vzdělávací obsahy oborů Geologie,
Člověk a svět práce, Výchova ke zdraví jsou integrovány v rámci zvolených vyučovacích
předmětů. Nabídka volitelných předmětů: Seminář z českého jazyka, Seminář z
anglického jazyka a dalších cizích jazyků, Semináře z dějepisu, matematiky, logiky, fyziky,
chemie, biologie, ekologie, geologie, filosofie a přírodní věda, kritického myšlení, praktické
ekonomie, umění a kultury, dějin hudebního umění, dějin umění a informačních
technologií. Další cizí jazyk je možno volit z jazyka německého, francouzského,
španělského a ruského.
Nabídka pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia: další cizí jazyk je
možno volit z jazyka německého, francouzského, španělského a ruského. Vzdělávací
obsahy oborů Geologie, Člověk a svět práce, Výchova ke zdraví. Informatika a informační
a komunikační technologie (ICT) jsou integrovány v rámci zvolených vyučovacích
předmětů. Nabídka volitelných předmětů: Semináře z českého jazyka, anglického jazyka
a dalších cizích jazyků, dějepisu, matematiky, logiky, fyziky, chemie, biologie, ekologie,
geologie, světová náboženství, filozofie a přírodní věda, seminář z kritického myšlení, z
praktické ekonomie, z dějin hudebního umění, z dějin umění a seminář z informačních
technologií. Nabídka nepovinných předmětů: Sportovní hry, Pěvecký sbor, Keramický
kroužek, Latina, Cizí jazyk, Hudební výchova a jako aktivita Studentského klubu kroužek
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Zajímavá matematika. Volitelné předměty, nepovinné předměty, kroužky – semináře
z anglického jazyka, fyzikálně chemický, biologicko-zeměpisný, dějepisný (pro 3. ročník);
semináře z matematiky, fyziky, dějepisu, chemie, biologie, zeměpisu, filozofie a přírodních
věd a z informačních technologií.
Stav žáků k 1. 4. 2019: na NG (prima – kvarta) studovalo 109 žáků (52 chlapců, 57 dívek),
dojíždějících bylo 70; na VG (kvinta – oktáva) 77 žáků (35, 42), dojíždějících 52; 4leté
studium 118 žáků (44, 74), dojíždějících 96. Celkem – 304 žáků (131, 173), dojíždějících 218.
Pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců je 32–26 pedagogů (včetně vedení
školy) a 6 technickohospodářských pracovníků (asistentka, účetní, 2 hospodářky, školník, 2
uklízečky). Pedagogové jsou pověřeni i jako výchovný poradce, školní metodik prevence,
poradce pro žáky se speciálními poruchami učení, správce PS a jako třídní učitelé.

Přijímací řízení se konalo ve dvou termínech – 16. a 17. dubna 2019 dle pořadí škol
uvedených na přihlášce. Do osmiletého studia (prima) byl počet přihlášených uchazečů
51, z toho 27 dívek; počet přijatých 42; do čtyřletého studia (1. A) byl počet přihlášených
uchazečů 56, z toho 38 dívek; počet přijatých 43.
Maturitní zkoušky – termín konání ústní zkoušky společné i profilové části stanovil ředitel
školy pro jarní zkušební období na 20. – 24. 5. 2019. Společná část maturitní zkoušky se
skládala ze dvou povinných zkoušek; z předmětu český jazyk a literatura, druhý předmět si
žák volil z nabídky cizí jazyk (který se na škole vyučuje) nebo matematika. Žáci mohli
vykonat až dvě nepovinné zkoušky z nabídky cizí jazyk nebo matematika.
V jarním zkušebním období bylo k řádné zkoušce přihlášeno celkem 41 žáků ze třídy 4. A a
oktávy + 1 žákyně oktávy šk. r. 2017/2018 k opravné zkoušce. Ve třídě 4. A (čtyřleté
studium) 28 a z nich maturitní zkoušku úspěšně složilo v jarním termínu 26 žáků a v
podzimním termínu uspěli u opravné zkoušky oba přihlášení. Ve třídě oktáva (osmileté
studium) 13 a úspěšně složili maturitní zkoušku v jarním termínu všichni její žáci. Umístění
absolventů k 30. 9.: vysoké školy 40, ostatní školy 1 absolvent; nejvíce na MU Brno, VUT
Brno, UP Olomouc, LFUP Olomouc. Převažoval tedy zájem o přírodovědné a technické
obory.
Aktivity v rámci primární prevence rizikového chování ve školním roce: témata prevence
rizikového chování byla v průběhu školního roku začleňována do výuky společenských
věd, občanské výchovy, tělesné výchovy, biologie, chemie a ostatních předmětů. Byly
uskutečněny následující akce a programy (uvádíme ty nejvýznamnější): Prima seznamka –
seznamovací akce pro nastupující žáky primy (6. – 7. 9. 2018); seznamovací pobyt
studentů 1. ročníku vyššího gymnázia v rekreačním areálu Třemešek (12. – 14. 9.); cyklistický
kurz pro tercii „Poznáváme Litovelské Pomoraví ze sedla“ (19. – 20. 9); projekt „Z výšky
máme větší rozhled“ (21. 9.); prožitkový program Sdružení D Olomouc „Kelly a Anna“
zaměřený na prevenci xenofobních a rasistických postojů (24. 9.); exkurze do Osvětimi s
prohlídkou památníku a muzea v Osvětimi (13. 11.); dlouhodobý preventivní program
Sdružení D Olomouc – ohniskový program selektivní prevence rizikového chování s názvem
„Jak to vidím“ (květen – červen 2019); tradiční Majáles na téma Státy, na jehož organizaci
se aktivně podílela i Studentská rada (15. 5.); prožitkový program Sdružení D Olomouc
„Cesta zpátky“ s cílem prevence návykových látek a rozvoj empatie a tolerance (6. 6.);
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projekt „Na vodě je nám hej“, zaměřený na zásady první pomoci a posílení vztahů ve třídě
(19. – 20. 6.)
Výchovné a kariérové poradenství je klíčem k sociální mobilitě a usnadňuje vstup na trh
vzdělání a trh práce, přispívá k sociální rovnosti a v názvu mé rozvahy uvedené sociální
mobilitě. V rámci inkluze se pracuje se žáky, kteří využívají podpůrná opatření, vždy s
ohledem na specifiku žáka podle souboru kritérií pro poradenství Gatsby Foundation, který
je využívaný ve vyspělých státech EU.
PROJEKTY – „Šablony“ je v GJO spolufinancován EU z Evropských strukturálních a
investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je
řízen a dofinancováván Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy; bude ukončen v
únoru 2020. Cílem je osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků,
podpora extrakurikulárních aktivit a aktivit rozvíjejících ICT. Do projektu se přímo zapojilo 23
pedagogů gymnázia, rozpočet činí 764 455 Kč. Projektovým manažerem je Mgr. Václav
Hubáček, další členové projektového týmu jsou ředitel školy Mgr. Radim Lindner v roli
koordinátora, Mgr. Tomáš Pospíšil a Zdena Dostálová.
Erasmus+: GJO se stalo partnerskou školou zapojenou do programu Erasmus+. Program je
financován z prostředků EU (viz výše).
PALORA – v září a říjnu 2018 se část sboru zapojila do oslav 100. výročí vzniku
samostatného Československa provedením „Missy brevis“ Jiřího Pavlici v Prostějově a v
Uničově. Účastí na tomto projektu byla zahájena spolupráce s Komorním orchestrem ZUŠ
Uničov a se spojenými sbory Lenky Dohnalové Mlynářové. Společnou výjezdní akcí bylo
říjnové soustředění, které proběhlo poprvé v Karlově pod Pradědem. V Opavě Palora
soutěžila v kategorii Dívčí sbory s povinnou skladbou a odborná porota ocenila PALORU
stříbrným pásmem (obhájeno umístění z roku 2015). Pro vánoční koncerty v Litovli a
Uničově připravil sbor koledy pro smíšený sbor, orchestr a varhany. Školní rok byl zakončen
na Sborovém rockování v Olomouci (koncert složený z hitů skupin Beatles a Queen).
Mezinárodní cena vévody z Edinburgu (DofE) – r. 2016 se škola zapojila do vzdělávacího
programu DofE, který pomáhá mladým lidem lépe poznat samých sebe, získat nové
dovednosti a vytrvat. Přináší jim možnost získat ocenění a zapojit se do mezinárodní
komunity. Jde o vyvážený a komplexní osobnostní rozvoj mladých lidí, a jeho účastníci se
vždy věnují několika aktivitám: rozvoji talentu, sportovní aktivitě i dobrovolnictví, připraví a
absolvují dobrodružnou expedici v přírodě a na zlaté úrovni navíc vyrazí na akci s
pobytem.
GJO je součástí přidružených škol UNESCO a zavazuje se plnit cíle stanovené v Chartě.
Celá škola byla zapojena do projektu na téma, které stanovuje Valné shromáždění. Letos
bylo výročí Periodické tabulky prvků, a proto se tabulka prvků objevila v tématech pro
tento školní rok.
PROJEKTY A SOUTĚŽE
Cizí jazyky
Projekty: zahraniční zájezd do Paříže a Londýna (13. 9. – 20. 9. 2018); Vánoční Vídeň (19.
12.); Studentský festival španělského divadla v Olomouci (26. 3. 2019); beseda kulturního
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atašé Velvyslanectví Spojených států amerických pana Ericka W. Blacka se studenty (11.
6.); Digitální gramotnost – Learning through media (červen 2019).
Soutěže: konverzační soutěže v jazyce anglickém, německém a ruském. Anglický jazyk:
mezinárodní on-line soutěž BEST IN ENGLISH (30. 11.); školní kolo konverzační soutěže v
anglickém jazyce – Petra Holubová 1. místo v okresním kole, účast v krajském kole (29. 1.);
školní kolo konverzační soutěže – vítěz školního kola Pavel Hönig (30. 1.). Německý jazyk:
školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce (4. 12.). Ruský jazyk: krajské kolo
soutěže – nejlepšího výsledku dosáhl Radek Šišma v kategorii SŠI 6. místo (8. 3.); 53. ročník
festivalu Ars poetica – Puškinův památník – Karolína Vaňková a Ivana Mazáková
v kategorii studenti SŠ a SOŠ získaly 2. místo (4. 4.).
Matematika, fyzika, chemie a ICT
Chemie: exkurze v rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR v Regionálním centru
pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) v Olomouci (7. 11.); exkurze na katedře
analytické chemie PřF UP (5. 2.); Chemická olympiáda, 55. ročník – v okresním kole Tadeáš
Fryčák získal 3. místo s vynikajícím výsledkem 87,5 bodu ze 100 bodů a postoupil do
krajského kola s výběrem těch nejlepších chemiků z kraje. V něm obsadil první místo a
získal 97 bodů ze 100 možných (97% úspěšnost).
Matematika: Pythagoriáda – do okresního kola v Olomouci postoupili žáci: Vít Pospíšil a
Ondřej Nedoma (prima), Martin Palínek (sekunda), Tadeáš Fryčák, Petr Žampach a Ondřej
Cetkovský (tercie). Matematický klokan – do soutěže se zapojilo 90 žáků ve čtyřech
kategoriích (Benjamín, Kadet, Junior, Student). Nejlepšího výsledku dosáhl Martin Srdýnko
(kategorie Student), který se svým bodovým ziskem zařadil na 4. místo v okrese a 9. místo
v kraji. Matematická olympiáda – do okresního kola postoupil Martin Palínek a se ziskem 12
bodů se umístil na osmém místě.
Informační a komunikační technologie: soutěž v programování žáků – Tadeáš Fryčák
obsadil první místo v okresním i krajském kole a také v ústředním kole na univerzitě v Hradci
Králové.
Soutěže v grafických disciplínách: školu úspěšně reprezentuje Štěpán Kratochvíl. Zúčastnil
se následujících soutěží: Mezinárodní soutěže v psaní na klávesnici ZAV Olomouc 2018 a v
pěti soutěžích zaměřených na rychlost, kde se v sérii minutových opisů umístil na 5. místě,
v kombinaci desetiminutových opisů na 8 místě. Mistrovství ČR v záznamu a zpracování
textu OPEN 2018–v 7 soutěžních disciplínách a jejich kombinaci podle mezinárodních
pravidel INTERSTENO získal bronzový pohár za kombinaci disciplín, stříbro v Korektuře textu
a titul mistra ČR si s nejvyšším počtem bodů v rámci všech věkových kategorií odvezl z
náročné slohové soutěže Protokolování. Krajské kolo soutěže v grafických disciplínách – ve
čtyřech získal medailové umístění (tři druhá místa a jedno třetí místo). Mezinárodní soutěž
INTERSTENO 2019 – umístil se na 6. místě. Mistrovství ČR v grafických disciplínách – získal 2.
místo v korektuře textu a 3. místo v záznamu mluveného slova. Svými výbornými výsledky
ve výše jmenovaných soutěžích si zajistil nominaci na 52. Mistrovství světa ve zpracování
textů světové organizace INTERSTENO v Cagliari, kde v silné konkurenci vybojoval 2
bronzové medaile: z technické korektury textu a ze slohové disciplíny Protokolování (se
ztrátou jediného bodu na 1. místo). Po sečtení koeficientů se v kombinaci disciplín umístil
jako 5. nejúspěšnější závodník světového šampionátu.
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Fyzika:
Exkurze a přednášky – návštěva Regionálního centra pokročilých materiálů a technologií
PřF UP Olomouc v rámci Týdne vědy (listopad 2018); exkurze na katedře Optiky PřF UP
Olomouc (leden 2019); přednáška Mgr. Radka Baránka na téma Letectví (únor). Úspěchy
ve Fyzilální olympiádě – Tadeáš Fryčák 2. místo v okresním kole (kategorie F), Lukáš Putna
4. místo v krajském kole (kategorie D) a Jiří Bednář 4. místo v krajském kole.
Český jazyk – přednáška v rámci Týdne vědy v Pevnosti poznání prof. Hilského na téma W.
Shakespeare (7. 11.); Olympiáda v českém jazyce (listopad 2018) – ze školního do
okresního kola postoupili Petra Holubová (kvarta), Adéla Vašíčková (2. A), Mirko Spurník
(septima), Tereza Soldánová (sexta) a Tereza Hrachovcová (kvinta); návštěva Domova
důchodců v Litovli (prosinec 2018); přehlídka recitátorů na GJO (4. 12.) – na prvních
místech v rámci jednotlivých tříd se umístili Viktorie Gottwaldová (prima), Kryštof
Richter (sekunda), Adéla
Kaňáková (sekunda), Vivienne
Cao (tercie) a
Petra
Holubová (kvarta); návštěva divadelního představení Spartacus v Moravském divadle
Olomouc (28. 1.); okresní kolo Olympiády v českém jazyce – školu reprezentovali Petra
Holubová (kvarta), Adéla Vašíčková (2. A), Mirko Spurník (septima), Tereza Soldánová
(sexta) a Tereza Hrachovcová (kvinta). Adéla Vašíčková a Mirko Spurník obsadili ve 2.
kategorii 12. a 13. místo; divadelní představení Velký Gatsby v divadle Tramtárie
v Olomouci (28. 2.); představení Jan Opletal v divadle Na cucky (28. 3.); přednáška Nářečí
na Litovelsku a práce českých dialektologů – Ústav pro jazyk český AV Brno (11. 6.).
Společenské vědy:
Biologie, zeměpis – geologická exkurze Luká, Mladeč (4. 10.); návštěva Minizoo DDM (17.
5.); zeměpisná olympiáda (školní kolo) – vítězem kategorie A se stal Vít Pospíšil, kategorie B
Jan Kořenovský, kategorie C Valerie Verna, ale ta postup do okresního kola přenechala
Tadeáši Fryčákovi. Kategorie D je vypsána pro žáky vyššího gymnázia; zvítězil a do
okresního kola postoupil Mirko Spurník, druhým postupujícím se stal Jan Lakomý.
V okresním kole, v kategorii D Mirko Spurník obsadil šesté nepostupové místo. Ukliďme svět
– vyčistění předem vytyčené oblasti v Litovelském Pomoraví. Akce je součástí celosvětové
kampaně na úklid odpadu z přírody, koordinuje ji město Litovel (10. 4.). Následovaly
geologická a geografická exkurze Rejvíz 2019 (9. – 11. 5.); Zlatý list – biologická a
ekologická soutěž (školní kolo) – Kryštof Hamouz, Radek Kloss, Vít Pospíšil, Hubert Gottfried,
Filip Stratil, Vlastimil Freml získali 1. místo a postoupili do krajského kola. Tam obsadili 3. místo
(historicky nejlepší umístění); projekt – Honzíkova zahrada; biologická exkurze ZOO ZlínLešná (5. 6.); projekt Starám se o svoji řeku 2019 (25. – 26. 6.).
Dějepis: beseda s Mgr. Petrem Zajíčkem na téma Sokolské hnutí v Litovli (24. 10.); promítání
filmu Síla lidskosti: Nicholas Winton (12. 11.); exkurze do Památníku holocaustu v Osvětimi
(13. 11.); Dějepisná soutěž gymnázií v Chebu – zúčastnili se M. Spurník, V. Dostál, S.
Drešrová; promítání filmu Jan Palach (26. 2.); přednáška Doc. Michaela Viktoříka, Ph.D. na
téma osudů židovské komunity v Olomouci (únor 2019); krajské kolo Dějepisné olympiády –
účast Valerie Verna (21. 3.).
Občanská výchova: účast na festivalu dokumentárního filmu „Jeden svět“ v Olomouci;
beseda s europoslancem Jaromírem Štětino na FF UPOL na téma „Fake news“ – úmyslně
šířené dezinformace.
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Výtvarná výchova: Křižovatky umění – společný projekt Vv a Hv zpracovávající integrující
téma Umělecká tvorba a komunikace – výjezd za barokní perlou do Hospitalu v Kuksu a
Braunova Betlému (1. – 2. 10.); Praha umělecká (24. – 26. 4. 2019); Praha výtvarná (24. – 25.
4.); Výpravy za uměním Olomouc (10. 1.); Olomouc výtvarná (15. 11.); Výpravy za uměním
– Velké Losiny (16. 5.) a Kroměříž (13. 6.).
Hudební výchova – aktivity jsou spjaty s pěveckým sborem Palora (viz výše v textu).
Tělesná výchova – sportovní výsledky a úspěchy žáků: okresní kolo v kopané 3. místo (září
2018); okresní finále prestižního turnaje středních škol v házené chlapců 3. místo
(listopad); okresní kolo ve florbalu chlapců 3. místo (listopad); juniorský maraton v rámci
celorepublikového běžeckého závodu Runczech – 5. místo (duben 2019); XXX. ročníku
běhu „Po stopách Jana Opletala a Memoriál Jiřího Vaci“ – štafetový běh smíšených
družstev k výročí Dne boje za svobodu a demokracii (16. 11. 2018). Závodu se zúčastnilo 60
závodníků v 8 družstvech. V kategorii dorostu skončili žáci GJO na 2. místě, mladší žáci na
3. místě.
Projekty realizované v rámci ŠVP: návštěva lanového centra Proud v Olomouci „Z výšky
máme lepší rozhled“ (12. 9.); „Poznáváme CHKO Litovelské Pomoraví ze sedla“ (19.–20. 9.);
„Na vodě je nám hej“ na řece Moravě (18. – 19. 6.). Na podzim v hodinách tělesné
výchovy probíhala výuka plavání pro žáky primy na krytém bazénu ZŠ Vítězná v 10
dvouhodinových lekcích.
Školní kurzy: lyžařský v areálu Bílá v Beskydech (10. – 16. 2.) a Kunčicích (13. – 18. 3.);
sportovní a turistický na řece Vltavě z Vyššího Brodu do Boršova u Českých Budějovic a
cyklistická část v CHKO Litovelské Pomoraví (9. – 14. 6.); Sportovní den GJO (26 6.).
Olomoucký kraj udělil ocenění za 2. místo ve sportovním oboru Talent Olomouckého kraje
za péči o talentované studenty a podporu jejich dosažených výsledků v soutěžích a
olympiádách roku 2018.
Sponzoři školy: město Litovel, Olomoucký kraj, ASK – Asociace středoškolských klubů ČR,
Autoškola Svozil, MTS, a.s. Litovel, Sýrárna Orrero a Rodičovské sdružení při GJO.
Zprávu podali Mgr. Radim Lindner, ředitel školy a Mgr. Václav Hubáček, zástupce ředitele školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NASOBŮRKY, Nasobůrky 91, 783 21
Jejím zřizovatelem je město Litovel a ředitelkou školy je i nadále Mgr. Jana Nákládalová.
Škola je organizována jako dvojtřídní s pěti ročníky, jedním oddělením ŠD a jedním
oddělením MŠ. ZŠ navštěvovalo 29 žáků z obcí Nasobůrky, Chudobín, Mladeč, Sobáčov a
Rozvadovice, MŠ 20 dětí z obcí Nasobůrky. Chudobín, Mladeč, Sobáčov a Červenka.
Provoz výdejny stravy využilo 29 dětí.
Vlastní tělocvičnu škola nemá. K výuce tělesné výchovy využívá přilehlý venkovní areál
školy nebo vymezenou část místního kulturního domu. V rámci běžné údržby byla
vymalována 1 učebna a části chodeb, kde došlo k instalaci plastových oken nad
schodištěm, venkovních dveří do dvora a vnitřních vchodových dveří. Došlo také k
výměně dlažby mezi vnitřními a vnějšími vstupními dveřmi včetně výmalby dané prostory.
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Ve šk. r. 2018/2019 se vyučovalo v ZŠ podle školního vzdělávacího programu „OKO –
ochota – komunikativnost – otevřenost“. Cílem základního vzdělávání ŠVP je pomoci
žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ
všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické
jednání. Povinný předmět – anglický jazyk, je na škole vyučován od 3. ročníku, informatika
je vyučována ve 2. a 5. ročníku. MŠ vyučovala podle školního vzdělávacího programu
„Jaro, léto, podzim, zima, v Nasobůrkách je vždy prima“. Na děti byly kladeny nároky
přiměřené jejich věku. Cílem bylo děti vést k samostatnosti, toleranci k odlišnostem,
respektu k sobě i autoritě, vzájemné spolupráci a pomoci, podporovat jejich zájem o
poznávání a objevování světa kolem sebe.
Personální zabezpečení školy – ředitelka Mgr. Jana Nakládalová, 4 učitelky (jedna z nich
pracuje i jako vychovatelka), 2 provozní zaměstnankyně, 1 pracovnice na dohodu.
Přijímací řízení: byla zřízena jedna první třída, do které bylo přijato sedm dětí, dvě po
odkladu školní docházky; do MŠ bylo přijato 5 dětí.
Výsledky vzdělávání – ve 2. pololetí šk. r. 2018/2019 bylo klasifikováno 29 žáků, z nichž 24
prospěli s vyznamenáním, 4 prospěli a 1 žák neprospěl. Zameškáno bylo 758 hodin,
všechny byly omluvené. Žádná kázeňská opatření přijata nebyla. Z 5. ročníku 4 žáci
přestoupili na 2. stupeň ZŠ.
Aktivity školy a prezentace na veřejnosti:
Environmentální výchova – škola je zapojena do projektu Recyklohraní – žáci sbírali použité
baterie a drobné domácí spotřebiče, za které byli ohodnoceni body. Běžnou praxí je
třídění odpadu, čemuž slouží k tomu určené nádoby na chodbách. Žáci a zaměstnanci ZŠ
i MŠ se účastnili soutěže ve sběru papíru nazvané „Sběr papíru s panem Popelou“ pod
záštitou firmy FCC Environment. V závěru školního roku byly jako vždy vyhodnoceny tři děti,
které donesly nejvíce starého papíru. Drobné odměny dostaly i ostatní děti, které se sběru
zúčastnily.
Škola je několik let zapojena do celoročních projektů „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“ a
i letos žáci dostávali jednou týdně zdarma mléko a ovoce či zeleninu dle aktuální nabídky.
V kroužku keramiky žáci pracovali s přírodním materiálem.
Dopravní výchova – žáci 4. ročníku absolvovali kurz „Mladý cyklista“ pořádaný DDM, jehož
se zúčastnilo pět žáků a všichni získali průkaz „Mladého cyklisty“.
Škola dlouhodobě podporuje plavecký výcvik všech žáků. Žáci 2. a 3. ročníku v rámci
tělesné výchovy absolvovali základní kurz, žáci ostatních ročníků zdokonalovací.
Plaveckého výcviku se zúčastnili všichni žáci.
Rozvoj čtenářské gramotnosti byl podporován hodinami „čtenářský deník“, v nichž žáci
stručně prezentovali knihu, kterou doma přečetli, včetně autora a ilustrátora. Ve
Vlastivědném muzeu v Olomouci se zúčastnili vzdělávacího programu „Kdo to mluví“, kde
se seznámili s historií knihy – jak vzniká, jak se postupně rozšiřovala mezi lidi a jaký význam
měla a má pro lidstvo.
Vzdělávací a kulturní aktivity základní školy: návštěva dopravního hřiště (září 2018), „Mladý
cyklista“ – výuka na dopravním hřišti (říjen), „E-liška“ – beseda o životě lišek, adventní dílny
(listopad), „Kouzelnická školka“ (prosinec), „Mladý cyklista“ – teoretická část dopravní
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výchovy (leden, únor), „Papírové tvoření“ v Muzeu Litovel, „Méďové“ – ve spolupráci se
Sdružením D Olomouc, „Ukliďme svět“ – ekologická aktivita, „Kouzelná baterka“ –
preventivní program, „Netradiční hodina informatiky“ na ZŠ Vítězná (duben), školní výlet
do Rožnova pod Radhoštěm, „Historická Olomouc“ – vycházka, exkurze na Doubravský
dvůr (výroba mléka).
Akce MŠ: „Jak včelička zachránila králíčka“ – maňáskové představení, „Malá technická
univerzita – stavění věží“ (září 2018), „O zlaté rybce, O Smolíčkovi, Hrnečku vař!“ –
maňáskové představení, „O zvířatech“ – divadelní představení P. Nováka (říjen),
„Dášeňka, čili život štěněte“ – divadelní představení (listopad), „Barevné bubnování“ – ve
spolupráci s DDM (leden), „O princezně Jasněnce“ – ekologické centrum Sluňákov, „Čert
a Káča“ – divadlo (únor), „Pyšná princezna“ – divadlo, „Zdravá pětka“ (březen),
„Velikonoční království“ – divadlo, Velikonoční dny na hradě Šternberk (duben), oslava
Dne dětí (květen), výlet na hrad Veveří (červen).
Soutěže: Vánoční výstava v DDM – diplom za účast; soutěž v anglickém jazyce na ZŠ
Vítězná – 4. místo; Velikonoce v DDM – diplom za účast. Další aktivity – Vánoční dílničky
(výroba dekoračních předmětů a ozdob); rozsvícení vánočního stromu – vystoupení na
náměstí v Litovli; dětský maškarní karneval – ve spolupráci se SRPŠ; „Jarní dílna“ – spojená
s oslavou Dne matek; „Bolek a Lolek na cestách“ – zahradní slavnost na závěr školního
roku. Společnou akcí byly „Vánoce za dveřmi“ – besídka (prosinec).
Školní družina je určena pro žáky 1. stupně a nabízí pravidelnou, příležitostnou, vzdělávací
a rekreační činnost a navštěvovali ji všichni žáci 1. – 5. ročníku ZŠ. Pro činnost využívala své
prostory, školní zahradu a příležitostně obecní hřiště. Kromě pravidelné činnosti byly
realizovány menší projekty a jednorázové příležitostné akce např. návštěva představení
v Litovli a výtvarné soutěže aj. V zimních měsících se žáci věnovali především výtvarným
činnostem, výrobě dekorací na vystoupení v Litovli, přípravě na školní karneval, vytváření
prací na vánoční a velikonoční výstavu pořádanou DDM. Žáci také s oblibou hráli stolní
hry, četli knihy, atp. Žákům byl poskytnut prostor i pro vlastní aktivity. V teplých měsících
byly pořádány přírodovědné procházky do okolí, sportovní hry a soutěže na školní zahradě
nebo na obecním hřišti. Žáci se podíleli na výzdobě školních chodeb svými výkresy.
Pro prevenci sociálně-patologických jevů je zpracován plán, který je aktuálně doplňován
na základě vyhodnocení vzniklých situací, příp. dalších témat. V rámci prevence a pro
rozvoj všestranných schopností a dovedností nabízí škola dětem volnočasové aktivity ve
formě zájmových kroužků, jejichž vedoucími byly pedagogické pracovnice školy. Zájmové
kroužky: angličtina pro 1. a 2. ročník, počítačový kroužek I. a II., keramický kroužek a
Cvičíme s Evou.
Zpracovala Mgr. Jana Nakládalová, ředitelka školy
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ŠKOLNÍ JÍDELNA, Studentů 91
Je to příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město Litovel. Hlavní účel zřízení
organizace je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou č. 107/2005
Sb., o školním stravování; předmětem činnosti organizace je zajištění stravování dětí, žáků
a studentů i vlastních zaměstnanců v souladu s platnými předpisy.
Okruhy doplňkové činnosti – organizace je oprávněna provozovat závodní stravování
zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení vymezené
vyhláškou 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě, organizace je
oprávněna provozovat hostinskou činnost.
Personální zajištění – evidenční počet zaměstnanců v organizaci je 14 na trvalý pracovní
poměr (ředitelka Bc. Irena Halířová, ekonom, pokladník, vedoucí kuchařka, 6 kuchařek a 4
provozní pracovnice.
ŠJ vykazovala k 31. 10. 2019 – 1 394 strávníků, z toho dětí, žáků, studentů a vlastních
zaměstnanců 1108. Ve šk. r. 2018/2019 bylo uvařeno 215 000 obědů, 58 000 přesnídávek,
51 000 svačin. ŠJ připravuje na 14 výdejních míst.
Doplňková činnost nabízí stravování cizím strávníkům přímo v prostorách jídelny, nebo
s možností rozvozu stravy po Litovli a jejím okolí. Zajišťuje stravování při různých sportovních
a společenských akcích. Nabízí kompletní gastronomické služby, a to jak v prostorách
jídelny, tak mimo ni.
Investiční akce: V době letních prázdnin byla provedena rozsáhlá rekonstrukce pláště +
výměna oken a částečná úprava venkovních prostor (investor město Litovel). V jídelně
v rámci rekonstrukce byla provedena výměna podhledů a svítidel ve vestibulu jídelny,
rozšířena kancelář ve vestibulu jídelny a doplněno vybavení kuchyně.
Jídelna zajišťuje stravu a rozvoz pro MŠ Frištenského, Čihadlo, Gemerská I., Gemerská II.,
Kollárova, Unčovice, Nasobůrky, Červenka, Svatojánek 1, Svatojánek 2; ZŠ Nasobůrky,
Jungmannova Litovel, Červenka; SŠ – GJO Litovel. Cizí strávníci – Charita Litovel a Uničov,
zaměstnanci škol a školských zařízení a pro cizí strávníky stravování ve ŠJ, možnost odběru
do jídlonosičů nebo rozvoz až do domu.
Stanovené ceny pro děti, žáky a studenty od 1. 5. 2018 – finanční norma na potraviny: 3 –
6 let 16 Kč, 7 – 10 let 22 Kč, 11 – 14 let 26 Kč, 15 a více 32 Kč; MŠ celodenní 34 Kč,
přesnídávka 9 Kč, svačina 9 Kč; pro cizí strávníky – ve ŠJ 75 Kč, dovoz individuální 79 Kč.
Zprávu podala Bc. Irena Halířová, vedoucí ŠJ

209

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2019
MATEŘSKÉ ŠKOLY
MATEŘSKÁ ŠKOLA GEMERSKÁ
Jde o příspěvkovou organizaci města Litovel. V názvu organizace ani ve vedení
pedagogického sboru nedošlo ke změnám – ředitelkou je i nadále paní Irena Blektová.
Došlo k personálním změnám – v březnu 2019 odešla na MD zastupující učitelka Lucie
Benešová Vrbová; Petra Gazdíková pracovala jako asistent pedagoga u tělesně
postiženého dítěte na MŠ Gemerská do 31. 8. 2019; Ing. Martina Dostálová jako asistent
pedagoga na MŠ Gemerská u dítěte s odkladem školní docházky; Marie Krestýnová jako
asistent pedagoga u dítěte s potřebou logopedické dopomoci (od dubna 2019 odešla na
MD, zástup Petra Nováková) a v lednu nastoupila do předčasného důchodu učitelka
Jana Winiarská (zástup důchodkyně Marie Novotná).
Počet žáků: MŠ Gemerská 5 tříd, 112 dětí a MŠ Kollárova 2 třídy, 44 dětí. Výchovně
vzdělávací práce s dětmi se řídila Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání a
Školním výchovným programem s názvy „Klíče ke království“ (MŠ Gemerská) a „Krok za
krokem“ (MŠ Kollárova).
Akce školy – výlety do Záchranné stanice zvířátek v Pateříně a do Mladečských jeskyní (MŠ
Gemerská), do Dětského centra Krokodýlek v Olomouci (MŠ Kollárova), návštěva výstavy
exotického ptactva v Litovli, beseda s Policií ČR – ukázka vybavení a techniky, pokusy
s panem Chajdou, 4x divadlo pro děti v MŠ, hledání nadílky velikonočního zajíčka,
celoroční sběr papíru, Mikulášská nadílka, sportovní akce k MDD, ukázka hasičské techniky
a návštěvy expozic v Muzeu a TIC v Litovli (MŠ Gemerská); návštěva Muzea harmonik
v Litovli, Dentální hygiena – beseda o dentální prevenci u dětí, Společenský den,
„Kouzelná baterka“ – environmentální projekt Sdružení D Olomouc, 4x divadlo pro děti
v MŠ, hledání nadílky velikonočního zajíčka, celoroční sběr papíru, Mikulášská nadílka,
Sportovní akce k MDD a návštěvy expozic v Muzeu a TIC v Litovli (MŠ Kollárova).
Projekty MŠ Gemerská: Rybářský den, masopustní karneval, Vločkový den, Barevný den,
Ledové království, Bu-bu show, Den stromů, Dopravní soutěž, Společenský den, Stavitelé
mostů z Lega (Malá technická univerzita) a Zdravík a Jedlík (výchova ke zdravému
životnímu stylu). Projekty MŠ Kollárova: Masopustní karneval, Barevný den, Dopravní soutěž
a Společenský den.
Spolupráce obou MŠ s rodiči: vyrábění Podzimáčků z přírodnin, zapojení se do projektů MŠ,
beseda se zdravotníkem o nemocech u dětí v MŠ, besídky ke Dni matek a organizace a
příprava Pasování předškoláků; se ZŠ Vítězná: čtení pohádek v MŠ, seznámení budoucích
prvňáčků se školou, přípravná odpoledne s budoucími prvňáčky a seznámení s novou
počítačovou učebnou; se ZŠ Jungmannova: Krkonošské pohádky – seznámení budoucích
prvňáčků se školou a edukační odpoledne pro budoucí prvňáčky; s Městským klubem: 4x
divadelní představení na Záložně v Litovli a kulturní vystoupení při Rozsvěcování vánočního
stromu; s DDM: výuka na dopravním hřišti 5–6letých dětí, Den otevřených dveří – ukázka
chovaných zvířat a živočichů, zaslání výtvarných prací dětí na výstavy Podzimní krása a
Vánoční tvoření, bubnování na drumbeny; se ZUŠ: Výchovný koncert – představení
hudebních nástrojů; s Muzeem v Litovli: zaslání kolektivních prací na výstavu Flóra a fauna,
návštěvy instalovaných výstav.
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Prezentace škol: výstava výtvarných prací Podzimní krása, výstava Vv prací Velikonoce,
výstava Vv prací – Vánoce (vše pořádal DDM), pěvecké vystoupení dětí při Rozsvěcování
vánočního stromu a vánoční pěvecké vystoupení pro Seniorklub. V rámci ŠVP proběhla
výuka plavání 5–6letých dětí (bazén ZŠ Vítězná).
Opravy, rekonstrukce, nové vybavení: rekonstrukce umývárny I. třídy, minipískoviště,
rekonstrukce podlahy v šatně I. tř., malování dětských ložnic, bezplatný převod herní
sestavy Strážnice mini od zřizovatele (MŠ Gemerská); malování a nový barevný plot (MŠ
Kollárova).
Zprávu podala Irena Blektová, ředitelka školy

CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SVATOJÁNEK
Právnickou formou je školskou právnickou osobou a do sítě škol byla zařazena 1. 9. 2010.
Zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké, Biskupské náměstí 1, Olomouc a ředitelkou Mgr.
Hana Češková. Stejně jako v minulých letech měla škola opět plnou kapacitu obou tříd –
mladších Broučků i starších Motýlků, v každé po 25 dětech, tedy v celkovém součtu má
CMŠ Svatojánek na starosti 50 dětí ve věku od tří do šesti let. V učitelském sboru došlo
k minimálním změnám.
CMŠ Svatojánek již tradičně spolupracuje s litovelskými organizacemi, jimiž jsou –
Římskokatolická farnost, Charita, MC Rybička, Městský klub, litovelské základní školy a
ekologické centrum Sluňákov. Zvláštní zmínku si zaslouží spolupráce s rodiči.
Jednou z nejvýraznějších změn je dokončení rekonstrukce zahrady, která proběhla na
základě výzvy č. 16/2017 v rámci Národního programu životního prostředí na úpravu
zahrady CMŠ Svatojánek. Do zahrady byly nainstalovány nové herní prvky, které rozvíjí
nejen pohybové aktivity dětí, ale i jejich ekologické cítění (kromě ovocných keřů, sběru
ořechů a kompostování spolupracují děti i při péči o králíka). Slavnostní otevření nově
zrekonstruované zahrady proběhlo za přítomnosti zástupců města a veřejnosti 24. května
2019. Další změny ve vybavení školky proběhly v oddělení Broučků, kteří dostali do třídy
nový nábytek, jenž byl pořízen za finanční pomoci města Litovel. Obě oddělení pak byla
obohacena o spoustu nových hraček a her, které mají za úkol nejen rozvíjet děti po všech
směrech.
Školka se svým církevním zřízením dbá na propojení standardního vzdělávacího programu
se zásadami křesťanských duchovních hodnot. Děti jsou vedeny ke vztahu k Bohu a jsou
vyučovány v souladu se stvořitelským dílem k etickým a morálním hodnotám křesťanské
víry. Nedílnou součástí je docházení pana faráře a katecheze pod jeho vedením. V rámci
katecheze i pedagogické činnosti jsou děti seznamovány s křesťanskými svátky a symboly.
Během uplynulého školního roku organizovala nebo spoluorganizovala školka řadu akcí
pro děti, rodiče i veřejnost. Jako nejvýznamnější lze připomenout druhý ročník drakiády,
Vánoční jarmark, prezentaci vystoupením během rozsvícení litovelského vánočního
stromu, besídky obou oddělení, plavecký výcvik nebo jarní rozloučení s předškoláky. Školní
rok 2018/2019 lze hodnotit jako velmi pozitivní pro celou školku a její svěřence.
Zprávu podala Mgr. Hana Češková, ředitelka MŠ
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MATEŘSKÁ ŠKOLA G. FRIŠTENSKÉHO, G. Frištenského 917
Jde o příspěvkovou organizaci města s odloučenými pracovišti Čihadlo 862 a Unčovice
111. V MŠ Frištenského bylo vedení školy beze změn, ředitelkou i nadále byla paní Zdeňka
Zmundová. V učitelském sboru došlo ke změnám – do důchodu odešla od září paní
učitelka Dana Smýkalová a na její místo nastoupila Bc. Vladimíra Novotná. Zapsáno bylo
40 dětí ve dvou odděleních. V budově školy proběhly renovace zadního vstupu na
zahradu a běžné údržbové práce a opravy.
V MŠ Unčovice i nadále pracuje jako vedoucí učitelka Helena Pavlíčková, druhou
učitelkou je paní Ptáčníková. Zapsáno bylo 22 dětí v jednom oddělení. Byla provedena
rekonstrukce vstupní verandy a zábradlí, proběhlo také zateplení jedné strany budovy.
V MŠ Čihadlo došlo ke změně – odešla paní učitelka Kubová, kterou pak zastupovala
Marie Mikešová. Byla provedena celková rekonstrukce podlah v jedné třídě, herně a
šatně, dokončena rekonstrukce výdejny jídla vybavením novou linkou. Zapsáno bylo 42
dětí ve dvou odděleních.
Všechny tři MŠ se pravidelně podílejí na akcích MK a DDM. Dodávají výtvarné práce dětí
na výstavy a soutěže, každá z MŠ má vlastní aktivity a akce ve spolupráci s rodiči, které
prezentuje na svých webových stránkách, probíhá i tradiční spolupráce s oběma ZŠ.
Během celého roku je průběžně doplňován výukový materiál a hračky z rozpočtu školy i ze
státního rozpočtu. Děti chodí na dopravní hřiště, výuku plavání, jezdí na výlety a mají různé
vzdělávací aktivity dle svého ŠVP.
Zprávu podala Zdeňka Zmundová, ředitelka školy.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LITOVEL, Jungmannova 740
Základní umělecká škola Litovel je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje. Hlavní
budova sídlí na adrese Jungmannova 740 Litovel, ostatních šest poboček funguje na
Bouzově, v Senici na Hané, Náměšti na Hané, Drahanovicích, Příkazech a ve Skrbeni.
Ředitelkou je Mgr. Hana Kaštanová, Ph.D.
Personální obsazení školy a výuka – výuku hudebního oboru zajišťuje celkem 20
vyučujících, výtvarný obor vyučuje od září Mgr. Kateřina Růčková. Ke změně došlo u
provozních zaměstnanců – Ing. Lenka Zapletalová (účetní od srpna), Jiří Navara (školník),
Eva Lačná (uklízečka).
Žáci ZUŠ jsou zapsáni v těchto studijních zaměřeních/předmětech: akordeon, baskytara,
bicí, housle, keyboard, klarinet, kytara, klavír, příčná flétna, saxofon, zobcová flétna a
zpěv. V rámci kolektivní výuky žáci hrají v komorních seskupeních a různých souborech,
nebo navštěvují předmět Hudební soubor, kde zpívají i hrají. K hudebně-teoretickým
předmětům patří hudební nauka. Počet žáků zapsaných ke studiu k 30. 9. 2019 je 380
(hudební obor 310, výtvarný obor 70).
Opravy, vybavení školy: pokračovaly stavební práce v 1. NP, kde se zvětšila učebna
bicích nástrojů, opravila se učebna klavíru a nově se vystavěla z původního prostoru
výtvarného oboru učebna pro Miniband. Vzniklo i bezbariérové WC. Perlou 1. NP je nový
sál školy s moderním vybavením a novým koncertním křídlem. Stavbu v hodnotě 16,6 mil.
Kč financoval Olomoucký kraj, vybavení učeben a sálu si škola koupila ze svého rozpočtu.
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K velkému úspěchu ředitelky školy patří v tomto roce zajištění financování a nákup nového
koncertního křídla. Neutěšený stav starých nástrojů vybízel k usilovnému hledání financí na
nový nástroj, které se zpočátku jevilo jako marné. Ředitelka proto oslovila rodiče žáků
školy, sponzory a zastupitele města. Hodnota nového klavíru Petrof Breeze o délce 173 cm
činila v roce 2018 celkem 791 tis. Kč. Částku se podařilo nastřádat ze tří zdrojů – 200 tis. Kč z
Olomouckého kraje (z financí školy), dalších 200 tis. Kč od sponzorů a rodičů žáků školy
(dary do SRPŠ) a 391 tis. Kč z rozpočtu města Litovel.
Údaje o aktivitách a reprezentaci školy na veřejnosti: dvě žákyně byly se svými vyučujícími
vybrány do programu MenArt – Jana Vacková ve výtvarném oboru a Barbora Švábová
ve hře na violoncello. Zmíněná violoncellistka zaznamenala v tomto školním roce
nevídané úspěchy, navíc se stala ve svých deseti letech nejmladší hráčkou z řad žáků
základních uměleckých škol Olomouckého kraje, kteří měli výjimečnou možnost hrát
sólově s doprovodem Moravské filharmonie v Olomouci. Poslední koncert abonentní řady
P (Patriot) se konal 28. března v Redutě a Barbora Švábová doslova ohromila publikum
svým talentem.
Dne 9. května škola navštívila spřátelenou ZUŠ Opava. Součástí návštěvy byl workshop pro
žáky výtvarného oboru, návštěva zámku Hradec nad Moravicí a společný koncert žáků
obou škol. Stejně jako předešlý rok se škola zapojila tentokrát do dvoudenní akce ZUŠ
Open dne 31. května v Litovli a 1. června v Olomouci. Zapojením v programu MenArt
prezentovali žáci školu na Pražském jaru a Smetanově Litomyšli. Program mimo jiné nabídl
zajímavé srovnání úrovně žáků z různých škol v republice.
K tradičním koncertům školy patří Podzimní koncert, Koncerty mladších žáků (prosinec),
Pololetní koncert, Jarní koncert, Okresní přehlídka akordeonů a keyboardů, koncerty
bicích souborů a Minibandů, Klavírní koncert, Absolventský koncert a výstava, samostatné
koncerty na pobočkách školy, vítání občánků, četná hudební vystoupení na vernisážích a
třídní besídky. Od července 2019 je škola zapojena do programu Erasmus+ díky iniciativě
violoncellistky MgA. Petry Machkové Čadové. Program je zaměřen na historicky
poučenou interpretaci. Vyučující program využili k zahraničnímu vzdělávání – Banská
Bystrica, Bratislava, Neapol a Assisi. V říjnu škola oslavila výročí Sametové revoluce
slavnostním koncertem, který se konal v Koncertním sále MK v Litovli.
Výsledky soutěží hudebního oboru:
Krajská kola: Jonášová Denisa – hra na keyboard 1. místo; Jonáš Michal – hra na keyboard
1. místo + zvláštní cena poroty; Buchtová Kateřina
– hra na keyboard 1. místo + zvláštní
cena poroty; Dušek Zbyněk a Šimčisko Adam – duo akordeony 1. místo; Gáborová
Veronika a Gáborová Nikola – duo akordeon, keyboard 1. místo; Kuhnová Lucie,
Čampišová Natálie a Gottwald Marek – saxofonové trio 2. cena.
Ústřední kola: Jonášová Denisa – hra na keyboard 1. cena; Buchtová Kateřina – hra na
keyboard 1. cena (vítěz kategorie a zvláštní cena poroty); Švábová Barbora – hra na
violoncello 1. cena (Cena Gustava Mahlera 2019); Gáborová Veronika a Gáborová
Nikola – duo akordeon, keyboard 1. místo;
Jonáš Michal – hra na keyboard 2. cena; Dušek Zbyněk a Šimčisko Adam – duo
akordeony 3. místo; Švábová Barbora – hra na violoncello čestné uznání 1. st.; Kovář Jiří –
pedagog keyboard – diplom za přínos v oboru elektronických klávesových nástrojů a
213

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2019
diplom za pedagogickou činnost; Kaštanová Hana – pedagog keyboard – diplom za
pedagogickou činnost.
Mezinárodní soutěžní přehlídky: Švábová Barbora – hra na violoncello 2. cena
(Mezinárodní soutěž Jana Vychytila); Švábová Barbora – hra na violoncello 3. cena
(Mezinárodní soutěž Bohdana Warchala).
Regionální soutěžní přehlídka čtyřruční hry a hry na dva klavíry: Kaňáková Adéla a
Špundová Julie – stříbrné pásmo; Fremlová Anna a Sucháncová Marie – stříbrné pásmo;
Steigerová Natálie a Steigerová Tereza – stříbrné pásmo.
Ocenění Litovelská naděje od města Litovel – Buchtová Kateřina, Gáborová Nikola,
Gáborová Veronika, Švábová Barbora; MenArt – Švábová Barbora.
Výsledky žáků výtvarného oboru: MenArt – Vacková Jana
Zpracovala Mgr. Hana Kaštanová, Ph.D., ředitelka ZUŠ Litovel

31. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LITOVEL
Jde o příspěvkovou organizaci, zřizovatelem je Olomoucký kraj. Ředitelkou zařízení je Mgr.
Jana Chmelařová. Místy vzdělávání jsou: DDM LITOVEL, Komenského ul. 719/6, Litovel –
hlavní budova a sídlo organizace; DDM LITOVEL, Staroměstské nám. č. 182, Litovel; Klub
mladých při DDM Litovel - nám. Přemysla Otakara č. 753, Litovel – budova Městského
klubu Litovel, 2. patro; STZ Cakov, Cakov č. 77; Senice na Hané – stálá táborová základna;
ZŠ a MŠ Červenka, Nasobůrky, Haňovice. Těšetice, MŠ Senice na Hané a ZŠ Jungmannova
Litovel, GJO, SOŠ, Sokol Litovel.
Hlavním účelem činnosti Domu dětí a mládeže Litovel (dále jen DDM Litovel) je
poskytování zájmového vzdělávání. Nabízí široké spektrum zájmových aktivit pro děti,
mládež a dospělé, včetně seniorů. Neposkytuje však stupeň vzdělání. Cílem nabízených
aktivit je smysluplné využití volného času, rozvoj osobnosti a klíčových kompetencí
účastníků.
Organizace je oprávněna provozovat jako doplňkovou činnost-pronájem nemovitého
majetku, včetně poskytování služeb zajišťujících jejich řádný provoz; mimoškolní výchovu a
vzdělávání; pořádání kursů, školení včetně lektorské činnosti; ubytovací služby a pronájem
a půjčování věcí movitých.
Činnost DDM Litovel je určena pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky a další
osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky. Uchazeči o
zájmové vzdělávání jsou přijímáni do různých forem činností na základě: kapacity (pro
pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost je stanovena ve spolupráci s
vedoucím daného zájmového útvaru v rozmezí 1–30 účastníků); aktuálními podmínkami a
prostorovými možnostmi určenými pro realizovanou činnost; věkem (je stanoven věkový
interval pro uchazeče); zájmem o činnost a uhrazením úplaty (je podmínkou pro přijetí do
některých forem činnosti).
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Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost spočívá ve vytvoření nabídky
pravidelných zájmových kroužků a v jejich následné realizaci dle zájmu veřejnosti.
Tematické oblasti: dramatická, literární, hudební, jazyková, kulturní a historická,
přírodovědecká, taneční a výtvarná výchovy; technika a tělovýchova. Největší počet
otevřených a nejlépe obsazených kroužků byl v oblasti taneční, tělovýchovné a výtvarné.
Ve školním roce 2018/2019 pokračoval vzrůstající zájem o technické kroužky.
Nově byly otevřeny zájmové kroužky „Japonština“, „Ving Tsung Kung Fu“, „KIN – BALL“,
„NERF KLUB“, „Aerobik s Martinou“ a doučování v českém jazyce. Kroužky pracovaly i v
okolních obcích – v Senici na Hané (taneční), v Těšeticích (taneční) v Nasobůrkách
(keramika, Nasobad a Cvičíme s Evou), v ZŠ Červenka 2 kroužky angličtiny, 3 kroužky
pohybových her a 2 keramiky), v ZŠ Haňovice 2 kroužky pohybových her, aerobik a
keramika). Jsou provozovány také klubové činnosti pro děti předškolního a školního věku a
dětem s problematickou výslovností je poskytnuta možnost nácviku správné výslovnosti
v „Logopedických chvilkách“.
PRAVIDELNÉ ZÁJMOVÉ KROUŽKY (53 kroužků, 656 účastníků):
CHOVATELSKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ KROUŽKY – ve školním roce 2018/2019 byly otevřeny 2
chovatelské kroužky v Litovli a Minizoo. Při akcích i v rámci příměstského tábora navštěvují
děti z chovatelských kroužků záchranné stanice živočichů i útulek LOZ v Olomouci a byla
navázána spolupráce s organizací Chrti v nouzi. HUDEBNÍ KROUŽKY – kytara pro
začátečníky i pokročilé, příprava na klavír (8 žáků). TANEČNÍ KROUŽKY – TS TRIPS (2 kroužky
v Senici na Hané a 2 v Těšeticích); TS KASTER pro děti ve věku 4–15 let (6 tanečních
kroužků) TS KASTER, děti byly rozřazeny podle věku a pokročilosti (MINI, DĚTI, JUNIOŘI).
TĚLOVÝCHOVNÉ KROUŽKY – 3 kroužky pohybových her a aerobiku pro děti na ZŠ
Červenka, 3 pohybové kroužky na ZŠ Haňovice a jeden pohybový kroužek na ZŠ
Nasobůrky, pohybový kroužek pro nejmenší děti Cipísek (14 dětí), Aerobik s Martinou (pro
dospělé ženy); SK8RING - dovednosti na skateboardu - Urampě (6 dětí); NERF KLUB kroužek zaměřený na sportovní vyžití se zbraněmi NERF (16 dětí); KIN-BALL - hra s velkým
míčem (7 dětí); VING TSUN KUNG FU – kroužek je zaměřen na bojové umění a základní
prvky sebeobrany (17 dětí). JAZYKOVÉ KROUŽKY – Angličtina pro nejmenší (10 dětí),
Angličtina - školáci I. a II. na ZŠ Červenka (17 dětí), Angličtina pro dospělé (7 účastníků) a
Japonština (8 účastníků). VÝTVARNÉ KROUŽKY – Pastelka (děti předškolního věku, 11
účastníků); Výtvarka pokaždé jinak; 4 kroužky keramiky (pro rodiče s dětmi, pro děti, pro
dospělé, pro ZŠ). TECHNICKÉ KROUŽKY - 2 kroužky radioelektrotechniky (na soutěžích byli
členové velice úspěšní a získali 1. místo v kategorii Ž2 v celorepublikové soutěži Mistrovství
ČR v radioelektronice); RC Heli a FPV drone škola; PC pro školní družiny (4 zájmové útvary).
KULTURNÍ A HISTORICKÁ VÝCHOVA – Badatelé (děti se hravou formou seznamovaly
s městem Litovel, hledaly letopočty, významné historické budovy a památky, které se
skrývaly v tajenkách. Byla navázána úzká spolupráce s litovelským muzeem, děti se
seznámily s tradičními řemesly. Kroužek ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo 6 dětí).
LOGOPEDICKÉ CHVILKY (kroužek je zaměřen na artikulační, dechová a hlasová cvičení a
na nácvik správné výslovnosti hlásek a samohlásek, kroužek navštěvovalo celkem 7 dětí).
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KLUBY – Raníček (pro nejmenší děti, 12 účastníků), Klub mladých (byl klub navštěvován
především dětmi z 1. a 2. stupně základních škol a dětmi ze sociálně znevýhodněného
prostředí). Spolupracoval s terénní pracovnicí organizace „Člověkem v tísni o. p. s. tradiční
společnou akcí s názvem „Hledání pokladu“.
INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE – doučování matematiky (4 žáci), doučování z českého jazyka
(krátkodobá aktivita zaměřená na přípravu na přijímací zkoušky na střední školu.
Individualizovanou formou probíhá také výuka hry na klavír.
ÚSPĚCHY:
TS KASTER soutěžil s tanečními sestavami Bob a Bobek, králíci z klobouku – děti ve věku 4
let (na taneční soutěži „O erb města Litovel“ získaly 2. místo); Superhrdinové – děti ve věku
5-6 let (na taneční soutěži v Uničově získaly 3. místo a dostaly se do finále taneční soutěže
Mia festival v Praze v paláci Lucerna, kde získaly 5. místo); Roztančená jungle – děti ve
věku 6-8 let (na tanečních soutěžích získaly medailová umístnění - v Litovli 2. místo, ve Zlíně
2. místo, v Zubří 2. místo, v Prostějově na Mistrovství Moravy 3. místo). Největším úspěchem
byl postup ze semifinále, kde získaly 1. místo, do finále na taneční soutěž Mia festival
v Praze v paláci Lucerna, kde získaly 3. místo; Now or never – děti ve věku 8-12 let (na
tanečních soutěžích získaly medailová umístnění, v Litovli 1. místo, ve Zlíně 3. místo,
v Hradci Králové 1. místo, v Olomouci 1. místo a na postupových soutěžích získaly 1. a 3.
místo a získaly postup do finále na Mistrovství ČR, kde získaly 7. místo; Green Spirit – slečny
ve věku 12-15 let (na tanečních soutěžích získaly medailová umístnění, v Litovli 1. místo, ve
Zlíně 1. místo, v Olomouci 3. místo, a na postupové soutěži Czech dance tour regionálním
kole získaly 1. místo, na zemském kole – Mistrovství Moravy – získaly 1. místo = Mistři Moravy
a ve finále Mistrovství ČR – získaly 3. místo = druzí vicemistři ČR. Na některé soutěže
finančně přispělo město Litovel.
TS TRIPS
Děti z tanečních kroužků TRIPS se zúčastnily těchto soutěží: Tancování Loštice (Berušky (BT
děti mírně pokročilé – 2. místo); Kouzelníci (TKT starší – 1. místo); TanceR cup – Zlín: Zumba
Pink (TKT st.); Orion Dancing Stars (Žížaly – 1. místo, Zumba Pink – 1. místo a celkový vítěz
disciplíny Moderní tance); O erb města Litovel (Žížaly – 2. místo, Zumba Pink – 2. místo a
Pirátky – 1. místo).
ÚSPĚCHY RADIOELEKTROTECHNIKŮ: DDM pořádal ve spolupráci s radiotechniky
z Olomouckého kraje a Českým radioklubem Krajské kolo soutěže v radioelektronice dětí a
mládeže. Soutěž se konala 20. 4. 2019 a zúčastnilo se jí celkem 13 soutěžících, kteří byli
rozřazeni do 3 věkových kategorií - Ž1, Ž2 a M. Soutěžící jsou hodnoceni ve 3 disciplínách vítězové (kategorie Ž1 - Michal Chmelař, kategorie Ž2 - Tadeáš Fryčák a kategorie M Filip
Szkandera) pak reprezentovali Olomoucký kraj na Mistrovství ČR v radioelektronice dětí a
mládeže v Rožnově pod Radhoštěm. V kategorii Ž2 1. místo obsadil Tadeáš Fryčák.
DÍVKA ROKU: Dům dětí a mládeže Litovel pořádal jubilejní 30. ročník soutěže Dívka roku ČR
základní kolo v Litovli, kterého se zúčastnilo 8 dívek, z nichž dívky na prvních 4 místech
postoupily do semifinálového kola.
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PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST – jedná se o akce pro širokou veřejnost, pro menší cílové skupiny
nebo o akce kroužků. Některé akce jsou pořádány pro celé rodiny, jiné přímo pro určitý
věk, popřípadě pro děti a mládež bez určení věku. Jedná se o jednodenní výlety za
zajímavostmi a zábavou při různých příležitostech, o nabídku muzikoterapie pro děti a žáky
v okolních školách nebo o vánoční besídku a rozlučku se školním rokem, kde se zapojují
také rodiče dětí navštěvujících taneční kroužky. Dále účasti na různých soutěžích a
přehlídkách, vystoupení tanečních kroužků na různých akcích v regionu, tradiční pečení
perníčků, maškarní karneval, Den dětí, dopravní výchova pro školní družiny a veřejnost, aj.
Statistické údaje – 427 akcí, 10 219 účastníků, 6 081 doprovodu a diváků, 936 hodin.
AKCE: Barevné bubnování – nabídka zážitkového programu pro děti z mateřských škol
v Litovli a blízkém okolí. Aktivita je nabízena v ranních /dopoledních hodinách (cca 4560min) v mateřských školách; Jarní prázdniny s DDM - nabídka samostatných akcí např.
Olomoucké dílny, bowlingu, maškarního karnevalu, návštěvy záchranné stanice volně
žijících zvířat v Pateříně či řádění v Krokodýlku Olomouc; Přírodověda - víkendové
procházky přírodou Litovelského Pomoraví a za bobry kolem Oskavy, setkání chovatelů
terarijních zvířat, návštěvy útulků pro zvířata a Záchranné stanice volně žijících zvířat v
Pateříně, pořádání podzimního a jarního kola výstavy domácích mazlíčků, Minizoo pro
veřejnost, pro ZŠ i MŠ; Ukliďme Česko - jarní úklidová akce v rámci celostátní kampaně s
žáky ZŠ Jungmannova, ZŠ Vítězná a studenty Gymnázia Jana Opletala v Litovli, kteří
zbavovali jarní přírodu ve městě i jeho okolí různých druhů odpadu. Účast 130 žáků a
studentů. Celkem se posbíralo 78 pytlů převážně plastů, několik pneumatik, kusů železa a
dalších materiálů; Dopravní výchova – výuka žáků 4. ročníků škol v litovelském regionu,
která je rozdělena na praktickou a teoretickou část a ukončena zkouškou. Úspěšní žáci
dostávají průkaz cyklisty. Vzdělávání v oblasti dopravní výchovy probíhá ve spolupráci
s koordinátorem BESIP v Olomouckém kraji a dále za podpory města Litovel a Městské
policie Litovel na dopravním hřišti a na školách v mikroregionu (ZŠ Jungmannova Litovel, ZŠ
Vítězná Litovel, ZŠ Haňovice, ZŠ Cholina, ZŠ Skrbeň, ZŠ Vilémov, ZŠ Luká, ZŠ Senice na Hané,
ZŠ Červenka, ZŠ Nasobůrky, ZŠ Střeň); Den dětí 1. května 2019 byl pojat netradičním
způsobem – „S dětmi z pohádky do pohádky“ v prostorách dopravního hřiště v parku Míru;
Akademie -projektový den 7. 6. 2019 v areálu sportovního hřiště u Sokolovny v Litovli se
zajímavými aktivitami, kde děti mohly seznámit ostatní s tím, co se v kroužcích naučily, a
zároveň i jim umožnit si sami tyto aktivity vyzkoušet. V průběhu projektového dne proběhla
i řada vystoupení tanečních kroužků DDM.
SOUTĚŽE – Dívka roku (viz výše) -v letošním roce se probojovaly dvě vítězky ze základního
kola v Litovli do finále mezi deset nejkrásnějších a nejšikovnějších dívek ČR; Jarní karneval –
taneční přehlídka v KD Náměšť na Hané. Děti zde předvedly ukázky tanečních vystoupení
včetně nových formací, součástí programu byly hry a soutěže pro děti a nechyběla také
soutěžní přehlídka Miss Květinka; O Erb města Litovel – taneční nepostupová soutěž
(největší a organizačně nejnáročnější akcí DDM Litovel, na kterou se sjely soubory z celé
Moravy a ze Slovenska). Celkem bylo 35 soutěžních kategorií a 129 tanečních vystoupení;
Dopravní soutěž mladých cyklistů na dopravním hřišti v parku Míru. Soutěže se zúčastnili
žáci ZŠ Litovel, Vítězná, okres Olomouc, ZŠ Skrbeň, ZŠ Cholina a ZŠ Červenka. Vítězství si
odneslo družstvo žáků ZŠ Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc.

217

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2019
VÝTVARNÉ SOUTĚŽE A VÝSTAVY - byly realizovány 3 výstavy - „Podzimní krása“, výstava
výtvarných prací dětí z mateřských a základních škol města Litovel a okolí s názvem
„Vánoční výstava“ a Velikonoční výstava“ (obě pořádány v prostorách Městského klubu
Litovel; Litovelský skřivánek - pěvecká soutěž pro školy z Litovle a okolí, které se letos
zúčastnilo celkem 69 dětí z místních základních škol - ZŠ Jungmannova, ZŠ Vítěz, které se
zúčastnilo celkem 53 dětí z místních základních škol - ZŠ Jungmannova, ZŠ Vítězná 1250, ZŠ
Červenka; Zlatý list - tradiční přírodovědná soutěž na chatě Doubrava, které se zúčastnily
týmy, reprezentující Gymnázium Jana Opletala Litovel a základní školy ze Senice na Hané,
Loučan, Pňovic, Luké, Medlova a ZŠ Jungmannova Litovel. Vítězi v mladší kategorii byli
reprezentanti Gymnázia Jana Opletala v Litovli ve složení: Kryštof Hamouz, Radek Kloss, Vít
Pospíšil, Hubert Gottfried, Filip Stratil a Vlastimil Freml; ve starší kategorii zvítězil zkušený
soutěžní tým ze ZŠ Senice na Hané, druhou příčku pak družstvo z GJO Litovel, třetí místo
získalo soutěžní družstvo ze ZŠ Luká; Krajské kolo soutěže v radioelektronice dětí a mládeže
v DDM Litovel ve spolupráci s radioamatéry Českého radioklubu (více v předchozí části).
SPONTÁNNÍ AKTIVITY – jsou nabízeny ve Skateparku, který se nachází v areálu DDM Litovel
na Staroměstském náměstí. Skatepark je otevřen denně, i o víkendech a vystřídá se zde 20
dětí a mladých denně. Hřiště je využíváno k jízdě na skateboardu nebo na free-style
kolech, a stále častěji také na koloběžkách. Klub mladých, který je nyní umístěn celkem
nevhodně ve dvou klubovnách Městského klubu Litovel ve druhém poschodí (viz výše). V
oblasti práce s mládeží a spontánních aktivit spolupracuje DDM již mnoho let s Komisí
prevence kriminality a BESIP Rady města Litovel a Městskou policií Litovel. Účastníků
celkem 12 042 (Klub mladých 827, skatepark 5 135, ostatní 6 081), 365 dnů.
POBYTOVÉ AKCE (tábory a příměstské tábory) – bylo uspořádáno celkem 14 pobytových
akcí, táborů a příměstských táborů, které probíhaly během krátkých prázdnin ve školním
roce i o letních prázdninách na základně v Cakově, v Litovli, ve Valašských Kloboukách a
Vernířovicích. Plánováno bylo 7 pobytových táborů a 7 příměstských. Sedmi příměstských
táborů se zúčastnilo 153 dětí, sedmi pobytových táborů celkem 306 dětí. Statistické údaje:
počet 14, 459 účastníků, 74 dní, 2 330 osobodní, počet pracovníků 72.
Společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami – integrace se stala
běžnou součástí práce – integrován jsou děti z rodin a z dětského domova. V tomto
školním roce se podařilo z dotace města Litovel a prostředků Ministerstva vnitra uspořádat
tábor pro 25 účastníků ze sociálně znevýhodněného prostředí s názvem „Prázdninový
pobyt“. Zvyšující zájem byl o letní tábor s integrací na táborové základně v Cakově.
Tábora se letos zúčastnilo 32 dětí, z toho 13 dětí s různým druhem handicapu. Tábor
zajišťovalo 11 dospělých osob.
Prevence sociálně patologických jevů - Dům dětí a mládeže postupoval v rámci
prevence sociálně patologických jevů podle Minimálního preventivního programu na
školní rok 2018/2019 zaměřeného na výchovu účastníků ke zdravému životnímu stylu výuku žáků 4. tříd ZŠ v oblasti dopravní výchovy; environmentální výchovu a osvětu;
primární prevenci sociálně-patologických jevů; osobnostní a sociální rozvoj účastníků i
rozvoj jejich sociálně komunikativních dovednost a ochranu před sociálně patologickými
jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
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Spolupráce DDM s dalšími subjekty-školami na území ORP Litovel, s dalšími organizacemi
poskytujícími volnočasové aktivity, a také s obcemi na území ORP Litovel. Aktivně se DDM
podílí na životě města Litovel při kulturních a společenských událostech (Hanácké
Benátky, Litovelské slavnosti, aj.), kdy se kroužky buď na těchto akcích vystupují i podílejí se
na tvorbě části programu. Mezi oblasti spolupráce s městem Litovel patří: prázdninový
pobyt pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí (spolupráce s OSPOD při MěÚ
Litovel, realizace pobytu pro 25 dětí); s městem Litovel - spoluúčast na pořádaných
akcích (např. Litovelské slavnosti - dílničky, Minizoo, taneční vystoupení); s Odborem
školství, kultury a sportu, Odborem životního prostředí při MěÚ Litovel a Radou města Litovel
(RML); s Městskou policií Litovel na realizaci dopravní výchovy i dopravní soutěži mladých
cyklistů a v rámci příměstských táborů; s komisí prevence kriminality a BESIP RML – na
prevenci sociálně-patologických jevů (v rámci spontánních aktivit) a úpravě DDH; s
koordinátorem BESIP pro Olomoucký kraj - realizuje se dopravní výchovu a zajišťuje se
provoz na dopravním hřišti; s Městským klubem Litovel - spoluúčast na pořádaných akcích
(např. Hanácké Benátky, rozsvícení vánočního stromečku - taneční vystoupení tanečních
kroužků DDM Litovel, Minizoo, výstavy); s MAS Moravská cesta - členství v Řídícím výboru
MAP II. pro ORP Litovel; s organizací Člověk v tísni o.p.s. – v rámci otevřeného klubu
mladých; s Českým radioklubem na organizaci soutěže pro mladé radioelektrotechniky;
s Muzeem města Litovel - na pořádání regionálních akcí a výstav a spolupráce s dalšími
DDM a Středisky volného času v Olomouckém kraji.
Personální zabezpečení – ve školním roce 2018/2019 byla pedagogická činnost
zajišťována 8 pedagogy volného času, 5 provozními pracovníky a 15 externími
spolupracovníky (12 dílčích pedagogů volného času, správce dopravního hřiště, správce
skateparku a správce TZT Cakov), kteří pracují na základě dohody o provedení práce
nebo dohody o pracovní činnosti buď v hlavní, nebo doplňkové činnosti. Kromě výše
uvedených pracovníků DDM spolupracuje krátkodobě s dalšími pracovníky při pořádání
táborů a příležitostných akcí.
Materiálně technické zabezpečení – pro činnost DDM Litovel jsou využívány dvě budovy
patřící městu Litovel, za jejichž užívání se platí městu nájem. Hlavní budova (sídlo
organizace) je v ulici Komenského 719/6, další budova je na Staroměstském náměstí 182.
Majitel budov ve školním roce 2018/2019 zafinancoval stavbu environmentální učebny v
zahradě u budovy DDM v Komenského ulici. Dále je organizována činnost v otevřeném
Klubu mladých, který využívá část prostor budovy Městského klubu Litovel. Pronájem
těchto prostor financuje město Litovel prostřednictvím komise prevence kriminality. Je
zabezpečován provoz skateparku, který je určen pro spontánní aktivity a kroužek
Skateboardingu (opravy a údržba Skateparku jsou hrazeny z prostředků města Litovel).
Dopravní hřiště v parku Míru je provozováno pro potřeby dopravní výchovy, které se
účastní školy z Litovle a celého mikroregionu; stálá táborová základna v Cakově patří obci
Senice na Hané, která ji pronajímá za částku 20 000,- Kč/rok s podmínkou, že uhrazená
částka za pronájem bude zpět investována do oprav budovy. Dále jsou využívány
prostory škol nebo kulturních domů v Litovli a okolních obcích, pro činnost kroužků,
dopravní výchovu, nebo příležitostné akce. Je potřeba zejména větších prostor pro
zájmovou činnost tanečních kroužků, proto jsou pronajímány i tělocvičny místních škol.
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DDM Litovel se stále přizpůsobuje poptávce a snaží se také přicházet s nabídkou nových
aktivit. Všichni pedagogové mají splněno kvalifikační vzdělání. Hodně pozornosti je
věnováno pravidelné zájmové činnosti, avšak ani příležitostná činnost není opomíjena. Je
reagováno na společenskou poptávku, a je zde snaha zapojovat celé rodiny tak, aby
rodiče trávili svůj volný čas s dětmi. Nadále jsou vytvářeny podmínky pro další spontánní
činnosti. V propagaci činnosti jsou aktualizovány webové stránky, program je uveřejněn
v Litovelských novinách i na stránkách Turistického informačního centra Litovel. Informace
o jednotlivých akcích jsou propagovány městským rozhlasem.
Zprávu podala Mgr. Jana Chmelařová, ředitelka DDM Litovel.

32. MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Knihovna si v r. 2019 připomněla 100 let knihovního zákona. V r. 2019 nadále pracovala
Městská knihovna (MěK) v Litovli včetně 11 poboček – místních knihoven (MK) – v obcích
Chořelice, Rozvadovice, Unčovice, Březové, Tři Dvory, Nasobůrky, Víska, Chudobín,
Myslechovice, Nová Ves a Savín.
Počet výpůjček MěK a poboček – 46 175 knih a publikací, 1 622 registrovaných čtenářů
(z toho 620 dětí do 15 let). Fyzické návštěvy – celkem 18 707 návštěvníků (17 224
návštěvníků půjčoven, 847 uživatelů internetu, 636 účastníků kulturních a vzdělávacích
pořadů). Počet virtuálních návštěvníků knihovny činil 4 446, (uživatelé, kteří si prohlíželi
webovou stránku knihovny, hledali v on-line katalozích či vzdáleně spravovali své
uživatelské konto). Pro uživatele bylo zajištěno prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby
137 požadovaných knih z jiných knihoven.
Ve srovnání výsledků z minulých let lze pozorovat ve všech parametrech statistiky v Měk i
v MK
setrvávající trend, ovšem návštěvy a výpůjčky mírně klesají. Stejně jako
v předchozích letech si uživatelé odnášejí domů menší počet knih na jednu návštěvu.
Menší zájem je také o práci s Internetem, kdy počet uživatelů pracujících na síti klesl o 114
osob oproti r. 2018. (Naproti tomu v MK se pokles počtu uživatelů v návštěvách Internetu
neprojevil.)
Mládež do 15 let využívá Internet v knihovně minimálně, dřívější jednoduché vyhledávání
na síti nahradilo spíše vypracovávání školních projektů. Byl zaznamenán ale vzrůstající
zájem u uživatelů, kteří se připojují do sítě na svá zařízení pomocí WI-FI v knihovně.
Knihovní fond: MěK+MK v místních částech – nákup a dary znamenaly přírůstek 1 468
svazků. Náklady na nákup knih celkem dosáhly 290 126 Kč (z toho 4 371 pro pobočky
MěK); rabat 141 133 Kč, tj. průměrná sleva 33 %. Z celkové částky na nákup KF bylo
vynaloženo na nákup periodik 26 093 Kč (z toho byla zakoupena periodika MK za 3 939
Kč). Do základního fondu MK přibylo 161 svazků převedených trvale z tzv. cirkulačních
fondů. Pokračovalo se v nákupu žádaných audioknih, knihovna nyní vlastní 188 kusů,
audioknihy byly půjčeny 225x.
Úbytek knihovního fondu (KF) za r. 2019 – Litovel i pobočky 2 346 svazků. Knihovní fond
MěK s pobočkami tvoří k 31. 12. celkem 36 282 knih, v MK je čtenářům k dispozici ještě
navíc 4 167 svazků z výměnných souborů, dodávaných v rámci tzv. regionálních funkcí. KF
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je aktualizován dle standardu pro „dobrý fond“ a metodického materiálu pro obce do 40
tisíc obyvatel, který počítá se 2-3 svazky na obyvatele. Většina KF je na volných výběrech,
pouze část multiplikátů, jako je doporučená a klasická četba a část vícesvazkových děl,
je deponována ve skladu mimo budovu knihovny (přibližně 6 % KF).
Kulturní pořady a informační výchova – bylo uskutečněno 31 akcí, z toho 18 úvodních
knihovnických lekcí a seznámení s knihovnou pro děti základních škol, mateřských škol,
studenty gymnázia a žáky střední odborné školy. Celkem 11 školních tříd navštěvovalo
v pravidelných intervalech knihovnu a půjčovalo si dokumenty v rámci literární výchovy.
Spolu s vyučujícími konstatujeme, jak je stále těžší motivovat děti ke čtení. Víceméně se to
daří u nejmenších čtenářů, ale s přibývajícím věkem zájem o čtení výrazně opadá, přes
stálou snahu knihovníků, některých rodičů i škol děti zaujmout a např. zapojit do projektů
čtenářské gramotnosti.
Žáci obou základních škol pracovali s programem „Čtení pomáhá“ a s MK spolupracovali
v plnění úkolů z projektu. Pokračovalo se v akci „Knížka pro prvňáčka – Už jsem čtenář“,
kdy bylo na čtenáře pasováno 95 dětí prvních tříd obou litovelských základních škol.
Poprvé byl vybírán Čtenář roku v akci, kterou pořádá Svaz knihovníků a informačních
pracovníků. V březnu 2019 byl vybrán nejlepší čtenář – muž, kterým se stal pan Zdeněk
Soukup z Litovle (ten pak vyhrál rovněž krajské kolo Čtenáře roku). Vítěz soutěže se
v litovelské knihovně setkal na malé neformální slavnosti s vedením města.
Akce – v měsíci dubnu byla knihovna znovu účastníkem celoměstské akce – Otevírání
turistické sezóny, kdy si prostory renesanční budovy přišlo prohlédnout přes 40 turistů.
Rovněž v dubnu navštívila litovelskou knihovnu spisovatelka Hana Hindráková, která
zaujala svým vyprávěním o Keni, nazvaným Můj africký příběh. Dvou besed se účastnilo
téměř 50 studentů gymnázia a dvacítka členů Seniorklubu.
Knihovny v celé republice si v r. 2019 připomínaly 100. výročí ustavení 1. československého
zákona o knihovnách a Zákona o veřejných knihovnách obecních. Na výročí upozornily
články v Litovelských novinách, v časopise Čtenář a na webové stránce knihovny. V
závěru roku se uskutečnila tradiční podzimní výstava různých výtvarných objektů s
názvem Podzimní krása, kterou organizuje Dům dětí a mládeže pro děti mateřských škol.
Kontrolní a metodická činnost – v rámci regionálních funkcí (RF) a plánovaných revizí –
MěK Litovel vykonává na základě objednávky pověřené Knihovny města Olomouce
některé RF pro 41 knihoven. Mimo jiné jde o metodické návštěvy a konzultace, kterých
bylo uskutečněno 160, aktualizací knihovních fondů 21 a 8 revizí knihovních fondů včetně
revizí výměnných fondů.
Katalogizace KF – do systému Clavius bylo vloženo 461 svazků (kromě přírůstků MěK Litovel
s pobočkami), tj. KF pro místní knihovny obsluhované v rámci RF – dary a nákupy.
Vykonané odborné činnosti na základě smlouvy o RF v počtu 880 hodin uhradila Knihovna
města Olomouce dle objednávky Městské knihovně v Litovli částkou 176 000 Kč.
MěK Litovel nadále používá automatizovaný knihovní systém Clavius. Pro uživatele slouží 7
počítačů, (2x on-line katalog, 5x Internet). Ve všech MK – pobočkách MěK, je k dispozici
dalších 11 PC s přístupem na Internet. Výpočetní technika, jejíž SW nebo HW zastarává, je
průběžně obnovována. Po více než 21 letech byla vyměněna dosluhující velká kopírka za
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nové multifunkční zařízení (kopírka, scanner a tiskárna), které pracuje v režimu plného
servisu. On-line služby zůstávají na stejné úrovni jako v r. 2018. Na adrese www.knihlitovel.cz jsou dostupné dva katalogy – klasický on-line katalog a katalog Carmen
(majitelé chytrých telefonů mohou používat aplikaci Smartkatalog). Uživatelé knihovny
jsou o rezervacích žádaných titulů informováni elektronickou poštou. Stejným způsobem
zasílá MěK tzv. připomínky uživatelům, kterým dobíhá výpůjční lhůta. V on-line katalogu
knihovny je kromě dalších informací přístupný rovněž základní fond knihoven v MK a
rovněž je aktualizována informativní databáze svazků z cirkulačních fondů aktuálně
zapůjčených v 11 pobočkách. Webové stránky a oba katalogy pracují v režimu
zabezpečených stránek (protokol https). V prostorách oddělení pro dospělé čtenáře
funguje přístup na Internet pomocí WI-FI, který využívají uživatelé k práci na svých
zařízeních.
Propagace knihovny – informace o činnosti, výpůjční době a službách byly prezentovány
formou plakátů ve vestibulu knihovny, hlášením městského rozhlasu, na webu knihovny, v
článcích v Litovelských novinách i v periodiku Čtenář nebo v regionálním tisku a místním
televizním vysílání. Na akce, které jsou pořádány pro dospělé uživatele, zve MěK osobními
pozvánkami. Velmi se osvědčila spolupráce se Seniorklubem Litovel. Každý měsíc byly
pro čtenáře Litovelských novin připravovány knižní tipy – upozornění na knižní novinky
v knihovním fondu.
Oprava a údržba – uskutečnily se další udržovací práce v budově knihovny i v MK. Byla
provedena oprava fasády komínu na budově knihovny, vymalovány místnosti knihoven
ve Třech Dvorech a Savíně.
Personálie – v r. 2019 nedošlo k žádné změně personálního obsazení. V knihovně jsou i
nadále obsazeny 4 pracovní úvazky – Mgr. Lenka Fišrová – vedoucí MěK, Bc. Olga
Sieglová – v oddělení dětí, Lenka Nedopilová – v oddělení dospělých a Mioroslava
Škodová – regionální funkce.
Zprávu podala Mgr. Lenka Fišrová, vedoucí knihovny

33. MUZEUM LITOVEL, MUZEJNÍ SPOLEČNOST LITOVELSKA, SPOLEK GUSTAVA FRIŠTENSKÉHO
Realizované výstavy a expozice Muzea Litovel (ML) v roce 2019: SKLENĚNÁ KRÁSA
VÁNOC (baňky rozličných tvarů a velikostí s různou povrchovou úpravou, ručně malované
či foukané, převážně z výrobního družstva IRISA Vsetín – výstava otevřena do 20. 1.);
PAPÍROVÁ FLÓRA A FAUNA (rozmanité papírové výtvory dětí z Litovle a profesionální
tvorba pomocí novodobých technik, otevřena do 24. 3.); KRASLICE – JARNÍ KRÁSA
(hanácké slámové kraslice paní Marie Záhorové ze Senice na Hané, 28. 3 – 26. 5.); SVĚT
KOSTIČEK (světový fenomén LEGO se vrací do Litovle s novými modely i sety, 30. 5. – 6. 10.);
ARCHEOLOGIE (výprava za litovelskou archeologií ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v
Olomouci a s Národním památkovým ústavem v Olomouci, 16. 10. – 1. 12.); BETLÉMY
(litovelské betlémy a ručně vyřezávaný betlém pana Břetislava Vávry z Klopiny, 6. 12. – 26.
1. 2020).
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Muzeum bylo otevřeno po celý rok od středy do neděle od 9 do 16 hodin, v létě byla
otvírací doba prodloužena do 17 hodin. Výše vstupného zůstala zachována – 40 Kč;
zlevněné pro studenty, ZTP a důchodce 20 Kč; pro děti do 6 let, ZTP/P, členy MSL, AMG –
Asociace muzeí a galerií ČR, ICOM, ICOSMOS, ORC – Region Card Olomouc,
pedagogický dozor a pracovníky sdělovacích prostředků zdarma. Celkem Muzeum
Litovel v r. 2019 navštívilo 6 191 návštěvníků (1 115 za plné vstupné, 2 583 za snížené a 2 493
zdarma. Personální zajištění – Mgr. Zdenka Frištenská, vedoucí ML; Mgr. Robert Najman a
Mgr. Hana Jemelková (dříve Ošťádalová), pracovníci muzea.
Všichni pracovníci muzea poskytovali průběžně během celého roku informace a rady
badatelům, studentům, redaktorům novin a časopisů i různým sdělovacím prostředkům.
Týkaly se hlavně historických událostí v Litovli a blízkém okolí. Muzeum zpřístupňovalo
různou literaturu, fotografie, dokumenty apod. pro účely zamýšlených prací. Panu Ing.
Aleši Prstkovi, řediteli Vydavatelství UP v Olomouci, bylo poskytnuto 6 výběrových doposud
nepublikovaných snímků z Litovle z roku 1989, které byly použity v nové publikaci
„Olomoucké okamžiky 1989“.
V září Jan Mergl, který je velkým nadšencem z Hifi klubu Liberec, nabídl ML natočení videa
a následné bezplatné zhotovení krátkého dokumentu o výstavě (expozici) gramofonů.
Součástí dokumentu je vystoupení pamětníků Tesly Litovel, pánů Lubomíra Šika a Miroslava
Pinkavy. Koncem listopadu byl zpracovaný dokument doručen, tím se muzejní sbírka
rozrostla o další doklad o výrobě gramofonů v Litovli. V listopadu paní Spurná, neteř Jana
Opletala, natáčela v muzeu povídání o Janu Opletalovi, který následně 14. 11. odvysílala
Česká televize.
Muzeum Litovel se zapojilo v tomto roce i do několika akcí, které pořádaly jiné organizace.
Už od ledna se s Mgr. Mirko Spurníkem spolupodílelo na přípravě prezentace divadelního
souboru Sokol Litovel u příležitosti jeho kulatého výročí. Ve vestibulu sokolovny byla
připravena výstava prezentující divadelní činnost (od listopadu 2019 do konce března
2020). Se Spolkem Gustava Frištenského se ML v rámci prezentace expozice věnované
tomuto významnému sportovci podílelo i na propagaci jeho akcí, záběry z muzejní
expozice byly v různých časopisech, objevily se i ve filmu „Celoživotní zápas Gustava
Frištenského“, který byl 23. května promítán pro veřejnost v muzeu. S pracovní skupinou
cestovního ruchu se ML podílelo na přípravě letošní sezóny a připravovalo texty k městské
naučné stezce. S panem Jiřím Ženožičkou z Bouzova, který zbudoval a provozuje
bouzovské muzeum, byla rozšířena dokumentace o zajímavé historické artefakty v
litovelské badatelně muzea. S turistickým informačním centrem byla spolupráce během
roku na velmi dobré úrovni. Byla též vydána speciální turistická vizitka k sametové revoluci.
Odborná konzultace byla poskytnuta pracovníkům Flory Olomouc k realizaci výstavy
„Káva, jak ji neznáme“, která se uskutečnila z jara na výstavišti Flora Olomouc. Dne 20.
března navštívili ML pracovníci Městského muzea Brno, konzultovali záměr nové výstavy a
možnou zápůjčku k jejich výstavě „100 let sportu v Brně“. Prohlédli si expozici Gustava
Frištenského, a dle předběžné domluvy s Národním muzeem Praha, od kterého má ML
zapůjčené medaile a sportovní poháry GF, si vybrané předměty převezli do Brna. Zde byly
součástí jejich výstavy s názvem „Branky Body Brno“ na Špilberku, ukončené k 31. 12. 2019.
V březnu muzeum navštívili představitelé obce Šumvald s cílem získat co nejvíce informací
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o fungování muzea. To své zamýšlí vybudovat ve staré sýpce v Šumvaldu. Ing. Pavel
Kurfürst, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Litovel zorganizoval 21. 6. speciální
prohlídku litovelského muzea pro pracovníky OŽP z Městských úřadů Litovel, Uničov a
Šternberk.
U příležitosti každé výstavy se konaly v muzeu doprovodné programy pro školní děti a
veřejnost. Každá aktivita začala prohlídkou výstavy, poté se skupiny přesunuly do muzejní
dílny (v přízemí budovy muzea) a zde tvořily. Dílny připravoval, vedl a materiálně zajišťoval
Mgr. Václav Novák, stálý spolupracovník muzea, zaměstnaný v tomto roce v muzeu na
dohodu o provedené práci. Výstavy „Papírová fauna a flóra“ se zúčastnilo 12 školních
skupin (téměř 300 dětí z MŠ a 1. stupně ZŠ). Vytvořily si papírové květiny a zvířátka, která si
odnesly domů. Výstava „Kraslice – jarní krása“ motivovala 146 dětí ke zdobení
velikonočních vajíček různou technikou. „Svět kostiček“ byl doplněn didaktickým testem
v expozici, správné odpovědi byly slosovány a výherce obdržel na závěr výstavy
stavebnici Lego. Test byl určen i pro širokou veřejnost a každý návštěvník si mohl vyzkoušet
svůj postřeh, vnímavost a znalosti z Lega světa. Tvorba historického šperku, malování
v jeskyni či archeologická terénní práce byly náplní doprovodného programu k výstavě
„Výpravy za litovelskou archeologií“, které se zúčastnilo na 473 žáků místních škol a okolí.
Tradiční muzejní akce, Velikonoční jarmark (13. 4.) a Oživlá řemesla (26. 12. 2019), se
setkaly jako vždy s velkým ohlasem. Jarmark navštívilo v rámci zahájení turistické sezóny
215 osob, které využily volného vstupu do muzea, a na Oživlá řemesla přišlo do muzea 319
osob.
Průběžně během roku byly řešeny s dědici po Josefu Lamrovi, posledním hrnčíři z Litovle,
možnosti převzetí předmětů, dokumentů a jiných dokladů prezentujících práci 3 generací
hrnčířů Lamrů na Rybníčku v Litovli. Ovšem společné dědictví je velký problém: část získal
pan Václav Lamr z Prahy (bratr Josefa Lamra), druhou rodina z Dubicka (nezletilý syn,
kterého zastupuje bývalá manželka Josefa Lamra).
Na odborné výstavě o historických vykopávkách z našeho regionu s názvem „Výpravy za
litovelskou archeologií“ se podíleli kolegové z Moravského zemského muzea (ústav
Anthropos) v Brně a archeologové z VM Olomouc a NPÚ Olomouc. Ti zapůjčili předměty
na výstavu a byli také odbornými konzultanty. Při slavnostní vernisáži byla pokřtěna i kniha
„Výpravy za litovelskou archeologií“. Texty knihy zpracoval kolektiv autorů: Karel Faltýnek,
Martin Golec, Miloš Hlava, Lukáš Hlubek, Pavlína Kalábková, Zuzana Mírová, Pavel Šlézar,
Radovan Urválek. Fotografie sbírkových předmětů pořídila Markéta Lehečková a malby
pochází od Libora Baláka. Vydala Muzejní společnost Litovelska z. s. v nakladatelství
Veduta Štíty – Pavel Ševčík, nákladem 400 výtisků.
Série čtyř článků o archeologii do Litovelských novin na téma Výprava do Nasobůrek,
Mladečské jeskyně, Nákelský depot a Archeologické působení Jana Smyčky byla od září
do prosince dodávána dr. Milošem Hlavou, hlavním redaktorem archeologické populárně
naučné publikace. V rámci Mezinárodního dne archeologie (19. 10.) se uskutečnila
komentovaná prohlídka Litovle. Provázel Bc. Tomáš Zlámal z NPÚ Olomouc, následovala
komentovaná prohlídka výstavy s dr. Pavlínou Kalábkovou z UP Olomouc. Poté proběhlo
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zábavné archeologické odpoledne pro veřejnost ve všech prostorách muzea –
pořadatel: Muzeum, MSL, Historický spolek Kirri, DDM a studenti archeologie UP Olomouc.
Závěr roku patřil výstavě „Betlémy“. Dominantou byl dřevěný, ručně vyřezávaný betlém s
chaloupkami, kapličkami a celým úsovským zámkem. Tvůrce, pan Břetislav Vávra, pochází
z Mírova a posledních 20 let žije v Klopině. Jako dítě se chodil dívat na betlémy
v Mohelnici, které se mu velice líbily. Čas a odvahu k tvorbě našel až v r. 2009. Od té doby
vytvořil na 800 figurek a 16 betlémů. Ten největší a s počtem figur nejpočetnější byl právě
k vidění v ML. Celou výstavu doplňovaly betlémy papírové (zapůjčil pan Pavel Nakládal
z Červenky), textilní a podlepené na překližce (zapůjčil pan Jaroslav Tesař z Olomouce),
keramické z tvůrčí dílny pana Josefa Lamra byly z muzejních sbírek. Během celého roku
litovelské muzeum velice úzce spolupracovalo s neziskovou organizací Muzejní společnost
Litovelska a s Historickým spolkem Kirri z Pňovic.
Muzeum získalo v r. 2019 do svých sbírek 69 předmětů bezúplatně, 5 koupilo a řadu
předmětů odmítlo (buď vysoká nákupní cena, špatný či neúplný stav, nebo nepotřebnost,
protože už je v našich sbírkách tento předmět zastoupen či nemá žádný vztah k našemu
regionu). V knihovně muzea v r. 2019 přibylo 130 nových výtisků.
Zapsala Mgr. Zdenka Frištenská, vedoucí ML

MUZEJNÍ SPOLEČNOST LITOVELSKA, z. s.
Měsíc leden byl již tradičně věnován administrativní práci spojené s uzávěrkou roku
(zhodnocení činnosti i hospodaření) a přípravou plánu na rok 2019 včetně výroční schůze
– Shromáždění členů MSL. Novinkou bylo zaslání nominací na Cenu Olomouckého kraje
v oblasti kultury za rok 2018 pro Historický spolek Kirri za realizaci Litovelských střeleckých
slavností (spolupracující spolek získal pouze čestné uznání).
První akcí roku byla 7. února členská schůze. Vzpomněly se na ní oslavy 100 let ČSR v Litovli
a Litovelské střelecké slavnosti. Přítomno bylo 53 řádných členů a 1 čestný člen. Tradičně
byla činnost připomenuta promítáním fotografií akcí z předešlého roku; byla podána a
vzata na vědomí zpráva revizní komise a schváleny zpráva o hospodaření za rok 2018 i
plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2019. Předseda spolku podal i informaci ohledně
GDPR ve spolku.
Dne 26. března navštívili členové MSL Pivovarské muzeum v areálu litovelského pivovaru.
Zájem byl značný, přišlo celkem 41 osob. Provázel emeritní sládek pivovaru pan Miroslav
Koutek, chodící encyklopedie poznatků o historii i současnosti pivovaru, mnohé nabyl
vlastní životní zkušeností.
Další akcí v rámci poznávání regionu byla návštěva Muzea Bouzovska v Bouzově 6.
dubna. Průvodcem exkurze byl iniciátor muzea a člen MSL pan Jiří Ženožička. Sešlo se 30
zájemců, z toho 18 členů spolku. Většina účastníků se poté podívala i do kostela sv.
Gotharda, kde vyslechla církevní historii týkající se místních kostelů a hřbitovů.
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Velikonoční jarmark se konal v rámci Zahájení turistické sezony v Litovli v dubnu. V době
od 14 do 17 hodin prošlo litovelským muzeem 208 návštěvníků včetně dětí. Během
programu vystoupily s jarními zvyky děti z Národopisného souboru Pantla z Nákla, dále
zruční řemeslníci a členové Historického spolku Kirri.
Dne 18. května odpoledne v obřadní síni městského hřbitova začala další komentovaná
vycházka s úvodním slovem o květinách a květinové výzdobě hrobů. Paní Marie Hrubá,
tradiční průvodkyně, přivítala 24 osob, z toho 13 členů MSL. Byly představeny proměny
dlouhodobě neudržovaných hrobových míst napříč hřbitovními sekcemi.
V květnu (23. 5.) výstavní sál Muzea Litovel v expozici řemesel přivítal 19 osob na promítání
filmu Libuše Rudinské Celoživotní zápas Gustava Frištenského. Všichni příchozí obdrželi
výroční turistickou známku vydanou u příležitosti 140. výročí narození této významné
osobnosti litovelského sportu.
Na 1. června byl připraven poznávací zájezd s programem návštěvy poutního areálu
Velehrad, Kovozoa ve Starém Městě u Uherského Hradiště a Muzea lidových pálenic ve
Vlčnově. Poznávání Slovácka se zúčastnilo 38 osob, z toho 19 členů MSL. Na závěr
účastníci navštívili Vlčnov, který je znám nejen Jízdou králů, ale už více než 10 let také
oceňovanou expozicí.
V sobotu 7. září byl vstup do Muzea Litovel v rámci Litovelských slavností a Dnů evropského
dědictví (7. 9.) zdarma. Návštěvnost byla 213 osob.
Komentovaná procházka Archeologický Třesín s Radovanem Urválkem a Pavlínou
Kalábkovou odstartovala archeologický podzim pro veřejnost (22. 9.), kdy se v Mladči
sešlo celkem 38 osob, z toho 10 členů MSL. Výklad začal u sprašové stěny pod
Mladečskými jeskyněmi na téma: archeologické nálezy, úvozové cesty, významní
badatelé, rod Liechtensteinů a historie Krajinské muzejní společnosti v Litovli.
Následovala návštěva Bočkových děr, Čertova mostu a Rytířské síně.
Další komentovaná vycházka, Archeologická Cholina (12. 10.), byla první akcí ve
spolupráci s Vlastivědnou společností muzejní v Olomouci.
Průvodkyní byla Pavlína
Kalábková, vedoucí archeologické sekce a zároveň místopředsedkyně spřáteleného
olomouckého spolku. Zahájení bylo u rodného domu MUDr. Jana Smyčky, následoval
výklad v Hanáckém muzeu, u zdravotního střediska, na faře i ve farním kostele
Nanebevzetí Panny Marie. Účastnilo se 33 osob, z toho jen 6 členů MSL. V odpoledních
hodinách se část účastníků vydala na Cholinský dvorek, ke Svaté vodě a Rampach, kde
zazněly další archeologické informace. Celou akci zvukově dokumentoval i redaktor
Českého rozhlasu Olomouc.
Slavnostní zahájení výstavy Výpravy za litovelskou archeologií a křest stejnojmenné
publikace připadly na 15. října. Sešlo se několik desítek hostů z institucí, které se podílely na
výstavě, členové autorského kolektivu publikace, zástupci donátorů i členové a příznivci
Muzejní společnosti Litovelska. Spolupráce Muzea Litovel a Muzejní společnosti Litovelska
s Moravským zemským muzeem v Brně, Univerzitou Palackého, Vlastivědnou společností
muzejní, Vlastivědným muzeem i Národním památkovým ústavem v Olomouci v oblasti
archeologie byla velkým přínosem. Kniha v nákladu 400 ks o 220 stranách byla křtěna
226

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2019
vodou ze studánky a své příznivce nacházela nejen během výstavy, ale až do konce r.
2019.
Významným počinem bylo zorganizování Mezinárodního dne archeologie v Litovli. Každou
třetí sobotu v říjnu se pořádá na různých místech České republiky archeologický
popularizační program. Dopoledne vedl komentovanou vycházku Archeologická Litovel
Tomáš Zlámal, archeolog Národního památkového ústavu v Olomouci. Od muzea se
skupinka cca 30 zájemců (z toho 6 členů MSL) vypravila ke kostelu sv. Marka, odtud ke
kostelu sv. Filipa a Jakuba, přes Svatojánský most na náměstí Přemysla Otakara a výklad
byl ukončen u hradeb v parku Míru. Poté měla v muzeu komentovanou prohlídku Pavlína
Kalábková, vedoucí archeologické sekce Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci.
V odpoledních hodinách byla v přízemí budovy dílna malého archeologa, kterou
zajišťovaly studentky archeologie z UP. Pak se uskutečnil program v režii Historického spolku
Kirri, který představil práci archeologa v běhu času. Pro malou skupinku archeologů jako
poděkování za spolupráci při organizaci tohoto dne zajistil Radovan Urválek plavbu po
Nečízu. Akce se vydařila, a i v odpoledních hodinách dorazilo několik desítek zvídavých
lidí.
Dne 7. 11. do výstavních prostor muzea dorazil specialista na pravěk v českých zemích,
brněnský archeolog Martin Oliva. Dostavilo se 42 osob, z toho 19 členů spolku. Přednášející
představil Mladečské jeskyně a tamní nálezy v evropském kontextu.
Den válečných veteránů (10. 11.) uctila pětičlenná posádka členů MSL, která vyrazila
autem od muzea a navštívila pietní místa v Litovli a místních částech. Již pošesté zapálili
svíčky a položili umělý květ vlčího máku, symbol památky padlých v 1. světové válce.
Všude zdokumentovali stav pomníků, památníků a pamětních desek. Příjemným
překvapením byla účast cca 20 občanů v Nové Vsi, v ostatních obcích byl zájem
minimální. Starosta Pňovic, Radovan Štábl, se přidal ke skupině ve Třech Dvorech a
absolvoval s účastníky zbytek trasy.
Již několik let funguje při DDM kroužek Badatel v tajemném muzeu, který vede členka MSL
Eva Mariánková. Děti z tohoto kroužku 16. 11. poznávaly archeologické laboratoře UP
v Olomouci a jako první v Olomouckém kraji měly možnost vstoupit do pracovních prostor
učitelů a studentů oboru archeologie. Tato akce rozšířila dětem poznání rozmanité práce
archeologa a navázala na litovelské archeologické aktivity, na kterých se děti z kroužku
podílely.
Podzim byl stejně jako v předešlém roce bohatý na akce, a tak 17. listopadu bylo
připomenuto výročí let 1939 a 1989 na náměstí Přemysla Otakara. Pásmo hudby,
videoprojekcí i mluveného slova připravil Spolek na Pavlínce ve spolupráci s Pamětí
národa a Muzejní společností Litovelska. Více než dvouhodinový program s názvem
„Nezapomeňme!‘‘ připomněl obě důležitá výročí našich moderních dějin.
Archeologický podzim na Litovelsku zakončila přednáška Mgr. Marka Kalábka
z Archeologického centra v Olomouci s názvem Moderní metody v archeologii, ve které
se zaměřil na letecký a detektorový průzkum. Přednášky se zúčastnilo 26 posluchačů,
z toho 15 členů MSL. Potěšujícím faktem bylo, že na přednášce se objevili mladí zájemci o
archeologii a detektorový průzkum, stejně jako s archeology spolupracující detektoráři
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z regionu. Mnohé informace o současném stavu zavdaly podnět k zorganizování
podobné akce pro starosty Mikroregionu Litovelsko, Městskou policii i Policii ČR.
V prosinci se muzeum naladilo do vánoční atmosféry výstavou s názvem Betlémy.
Připravovala se Oživlá řemesla, která se ve druhý svátek vánoční (26. prosince),
uskutečnila popatnácté. Celé odpoledne tradičně hrála Hanácká mozeka Litovel
hanácké písničky a hanácké koledy. Akce se účastnilo celkem 319 osob, 236 platících a
ostatní můžeme zařadit mezi děti a účinkující. Na přípravě a organizačním zajištění se
podílely také Muzeum Litovel a Historický spolek Kirri, který na spolupořádání akce získal
dotaci od města Litovel. Pro organizátory jsou největší odměnou spokojení účinkující i
návštěvníci akce.
V r. 2019 získala Muzejní společnost Litovelska, z. s. dotaci od města Litovel na celoroční
činnost ve výši 15.000 Kč, která byla řádně vyúčtována. Sedmičlenný Výbor a 3 členové
Revizní komise se sešli celkem devětkrát, zpravidla první úterý v měsíci, vyjma července a
srpna. Personální změna v minulém roce neproběhla, jen od 8. června 2019 hospodářka
spolku sňatkem změnila své jméno na Hana Jemelková.
Je třeba opět ocenit dobrovolnou práci členů Výboru MSL a Revizní komise při dnech, kdy
se očekává v Litovli, potažmo v Muzeu Litovel zvýšená návštěvnost – zahájení turistické
sezóny, velké městské slavnosti apod. Všemu se vymyká přístup nevidomého člena MSL
Michala Simona, který už několik let pořizuje záznamy z akcí muzea i MSL a vytváří jakýsi
zvukový archiv. Mimořádný počin v uplynulém roce bylo i vytvoření audioknihy Historie
litovelských střelců a střelnice.
Čestní členové – pan Lubomír Šik se zapojil do projektu Post bellum – Paměť národa, kdy je
dopodrobna zdokumentován jeho životní příběh, byl činný i publikačně a vydal vlastním
nákladem práci Hanácké Benátky a jejich památky. Pan Jiří Sedláček se rozhodl
přenechat svou unikátní sbírku harmonik městu a zastupitelstvo odsouhlasilo záměr
přípravy muzea harmonik v budově Záložny.
Během roku se vedení města předkládaly podněty k zlepšení podmínek v rámci
cestovního ruchu, k jejich realizaci zatím nedošlo. Mezi nejvýznamnější patří obnova a
modernizace městské naučné stezky.
Členská základna v roce 2019 byla stabilní. Dvě osoby členský příspěvek v termínu
stanoveném Shromážděním členů MSL nezaplatily a přestaly být členy, přihlášku však
vyplnili 4 noví členové. Ke konci roku MSL čítala 85 řádných a 2 čestné členy. Věková
struktura je pestrá; nejstarší člence je 93 let, nejmladší generaci však zastupují pouze dva
studenti. Dne 29. ledna 2019 zemřel zakládající člen pan Karel Kabelík. Čest jeho
památce!
V minulém roce se podařilo vydat Výpravy za litovelskou archeologií – publikační činnost
podpořila významným darem Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci a dotací
Olomoucký kraj. Ani v r. 2019 se nepodařilo vydání Sborníku Zajímavosti z Litovelska.

228

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2019
Za archeologické počínání MSL navrhla na Cenu Eduarda Štorcha Pavlínu Kalábkovou a
Miloše Hlavu, bez jejichž vzorné spolupráce by archeologické aktivity neproběhly v tomto
rozsahu. Na další dvě ocenění související s archeologickými aktivitami byla nominována
Muzejní společnost Litovelska (Zlatý mamut a Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti
kultury v roce 2019).
Zprávu připravil Mgr. Robert Najman, předseda Muzejní společnosti Litovelska, z. s.

MUZEUM HARMONIK
V muzeu přibylo několik kusů harmonik. Ke konci r. 2019 uzavřel majitel s MěÚ Litovel
smlouvu o smlouvě budoucí na předání cca 200–250 harmonik darem. O prohlídku muzea
je stálý zájem, včetně návštěvníků ze zahraničí. Letošní návštěvnost byla kolem 1 000
návštěvníků, další pak přišli v souvislosti s akcemi pořádanými městem Litovel.
Zprávu podal Jiří Sedláček, majitel muzea

SPOLEK GUSTAVA FRIŠTENSKÉHO
V r. 2019 uplynulo 140 let od narození Gustava Frištenského. Toto výročí bylo připomenuto
řadou různých akci, a zde je malé ohlédnutí: „Gustav Frištenský byl v první polovině
dvacátého století nejen litovelským, ale i světovým unikátem. Byl to člověk, který dosáhl
nesčetného množství vítězství a úspěchů. Tradice silových sportů díky jeho praneteři, paní
Zdence Frištenské, znovu v našem městě ožila,“ řekl starosta města Litovle Viktor Kohout na
premiéře nového životopisného filmu o GF v květnu na Záložně v Litovli. „Na významné
osobnosti, jako byl Gustav Frištenský, můžeme stavět i do budoucna. Byl to nejen
excelentní zápasník, ale také člověk s vysokým morálním kreditem. Takové lidi je zvláště
v dnešní době potřeba si připomínat,“ uvedl zde Miroslav Koutek, emeritní ředitel pivovaru
Litovel.
AKCE
Pan Jaroslav Černý v Kolíně 2. 3. otevíral novou tělocvičnu, kde dominuje portrét Gustava
Frištenského a kettlebellová show byla důstojným zahájením jejího provozu. 2HASANCE je
nefalšovaná tělocvična, kde se cvičí podle staré školy, a pod záštitou 2HeSance zde vnikl
první Kettlebell club v České republice. GUSTAVOVA LUŽICE byl název již 3. ročníku
sportovního odpoledne, kde na místním fotbalovém hřišti v Lužici u Šternberka si své
sportovní dovednosti vyzkoušely děti z Lužic, Babic, Mladějovic i Moravské Huzové.
Exhibiční vystoupení řeckořímského zápasu předvedli borci WrestlingGym Olomouc,
úžasné vystoupení na hrazdě Street Workout Olomouc a dechberoucí bylo vrcholové
vystoupení siláka Franty. Přítomní muži i ženy zkoušeli silový trojboj a všichni se pak za
hudebního doprovodu skupiny Ticho a Pryor až do půlnoci příjemně bavili. Tradiční
běžecké závody s názvem FIT CUP – BĚH GUSTAVA FRIŠTENSKÉHO se uskutečnily 18. května
v Cerhenicích, blízko Kamhajku u Kolína, kde se Gustav narodil. Běželo se v pěti různých
kategoriích a starosta Marek Semerád sdělil, že dětí běží každý rok více než dospělých, a
proto letos přibyla i novinka – speciální trať pro maminky a tatínky s kočárky pro děti do
dvou let.
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Pro děti z litovelských mateřských škol byl uspořádán tradiční SPORTOVNÍ DEN GUSTAVA
FRIŠTENSKÉHO (13. 5.). Dopoledne plné siláckých úkolů připravil Spolek Gustava
Frištenského. Dopravní hřiště se tak hemžilo malými siláky, kteří např. skákali přes švihadlo,
přetahovali se nebo skákali v pytli. Poté si vyzkoušeli ohnutí podkovy, procvičili si prsty na
rukou, zdvihali činky nebo dělali správné dřepy a kliky. Po splnění všech náročných úkolů
byli všichni odměněni medailí a sladkostmi.
Ve sportovní hale ZŠ Vítězná se sešli silní muži i ženy, aby změřili své síly na 12. ročníku
SILÁCKÉ LITOVLE GUSTAVA FRIŠTENSKÉHO (25. 5.). Marek Náhlík zde vytvořil nový litovelský
rekord v počtu shybů na hrazdě (za 3 hodiny 1 600 shybů). Šest mužských a tři ženské týmy
se na palubovce litovelské sportovní haly pasovaly s šesti soutěžními disciplínami. Nejlepší
byl tým Favál Brno, který na hrazdě dal 109 shybů a při bench pressu na rovné lavici
s velkou činkou 156 opakování.
Litovelský pivovar zorganizoval mezinárodní závody strongmanů WORLD GRAND PRIX U
105 2019 s podtitulem Memoriál Gustava Frištenského (23. 6.). Své síly zde poměřili nejlepší
světoví strongmani střední váhy. Tento jeden z nejtěžších závodů na světě ve své kategorii
vyhrál český silák Jiří Tkadlčík, ambasador pivovaru Litovel. Stříbrná příčka patřila Rusku a
bronzová Austrálii.
CELOŽIVOTNÍ ZÁPAS GUSTAVA FRIŠTENSKÉHO je název nového dokumentárního filmu, který
měl v květnu premiéru v České televizi. I občané města Litovel mohli v květnu ve Velkém
sále Záložny zhlédnout tento dokument, stejně jako lidé v Lužici u Šternberka. Režisérkou
filmu byla Libuše Rudinská. Na 22. ročníku festivalu filmů se sportovní tematikou, Sportfilm
Liberec International ficts festival 2019, obdržel tento dokument hlavní cenu.
UMÍTE SE PRÁT? aneb HLEDÁ SE NOVÝ FRIŠTENSKÝ – akce celoročního motivačního
projektu Městského sportovního klubu v Brně. V tělocvičnách základních škol v Brně i
v tělocvičně TAK HELLAS BRNO se mohli žáci i široká veřejnost zapojit do posilovacích
cviků, vyzkoušet zápas i vzpírání různých břemen. Právě před 120 lety byl v Brně založen
Těžkoatletický klub Hellas, a zde se poprvé veřejnosti Gustav Frištenský představil. Závěr
Brněnského roku sportu proběhl v hotelu International a GF obdržel ocenění „Sportovec
města Brna“. Ocenění převzala jeho praneteř Zdenka Frištenská z Litovle. Souběžně v
brněnském hradu Špilberk probíhala od května do konce r. 2019 výstava o historii a slávě
brněnského sportu s názvem „BRANKY BODY BRNO‘‘, kde nechyběla prezentace
sportovních úspěchů, medailí, pohárů i vědomostní kvízy o GF.
XXXII. ROČNÍK MEMORIÁLU GUSTAVA FRIŠTENSKÉHO V ŘECKO-ŘÍMSKÉM ZÁPASE ukázal sílu
nejstaršího olympijského sportu a 12. 10. zaplnil prostějovskou sokolovnu. Na dvou
žíněnkách startovalo 175 zápasníků z 23 oddílů Česka, Slovenska a Ukrajiny. Letos se
poprvé jel turnaj dračích lodí „O POHÁR GUSTAVA FRIŠTENSKÉHO“ ve Štětí jako vánoční,
závěrečná akce roku soutěží dračích lodí na račickém břehu Labe. Vyhrálo družstvo ze
Štětí. A následné společenské setkání „U Čápa“ bylo krásnou tečkou letošního sportovního
klání. Ve Velkých Přílepech u Prahy se pořádala 30. 11. předvánoční
MAXIAUTOGRAMIÁDA, která byla určena všem ctitelům knih a dobrého slova. Publikace
„Silný jako Gustav Frištenský“ zde měla své krásné místo.
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V průběhu roku se zájemci v Olomouci na Svatém Kopečku (21. 3.), v Nedvězí (27. 3.), U
hradeb (4. 4.), v Mohelnici v knihovně (2. 4.) a v galerii Lautner (8. 11.), v Chomoutově (17.
11.) i v Litovli (20. 11.) mohli na besedách O GUSTAVU FRIŠTENSKÉM dozvědět bližší
informace z jeho osobního i sportovního života, prohlédnout si dochované fotografie,
dokumenty, alba apod. a také zhlédnout několik dokumentárních filmů. Během školního
roku se každé pondělí scházel ODDÍL SILOVÝCH SPORTŮ ve Sportovní hale ZŠ Vítězná. Je
určen především pro žáky 1. až 3. třídy, kteří se zde naučili základy zápasnických
dovedností, sebeobrany, atletiky, gymnastiky a další techniky, které vedou k získání
všeobecné pohyblivosti. Od letošního roku byl nově otevřen ODDÍL ZÁPASU. Tréninky byly
každé pondělí na Sokolovně v Litovli.
Zprávu podala Mgr. Zdenka Frištenská, předsedkyně SGF

34. MĚSTSKÝ KLUB LITOVEL
Rok 2019 byl 27. ročníkem existence této příspěvkové organizace. Kolektiv MK zajišťoval
plnohodnotný, žánrově pestrý a obohacující kulturní život občanům všech věkových
kategorií a z hlediska cestovního ruchu se snažil co nejvíce zviditelnit a zpropagovat naše
město. TIC Litovel získalo 2. místo za Olomoucký kraj v každoroční anketě Oblíbené
informační centrum roku 2019, a to v konkurenci 440 certifikovaných informačních center.
Regionální média akce MK zařazují do kulturních tipů a zajímavostí. Možná i díky tomu k
nám do Litovle váží cestu i návštěvníci ze vzdálenějších měst i okolních regionů. Ovace a
často vyprodané hlediště dává práci MK smysl. Honoráře za kulturní pořady neustále
rostou, čemuž je nutno přizpůsobovat ceny vstupného. Aby byly přijatelné, snaží se
organizace získat dotace, příspěvky z nadací, oslovovat sponzory. Velké poděkování patří
našemu zřizovateli, kterým je město Litovel. Bez jeho finanční podpory bychom byli o
spoustu krásných akcí ochuzeni.
Odpovědnou osobou je Bc. Hana Neumanová, ředitelka. Statutárním zástupce je Viktor
Kohout, starosta města. Toto kulturní zařízení je příspěvkovou organizací se samostatnou
právní subjektivitou. O jeho zřízení ke dni 1. ledna 1992 rozhodlo Zastupitelstvo města
Litovle. Ve své činnosti se MK řídí svou Zřizovací listinou (poslední novelizace 29. 10. 2009),
která vymezuje práva a povinnosti tohoto kulturního zařízení a celkový rozsah jeho činnosti.
Úkolem MK Litovel je organizace a podpora kulturního dění a poskytování veřejných
služeb v oblasti kultury. Městský klub vyvíjí činnost na území města Litovle a připojených
obcí. Předmětem hlavní činnosti je zejména: pořádání a zprostředkování uměleckých
produkcí pro všechny věkové a sociální skupiny; podpora činnosti zájmových skupin;
kurzovní činnost; spoluúčast na pořádání celoměstských kulturně-společenských akcích;
spolupráce s dalšími kulturními i školskými zařízeními, DDM, ZUŠ; vydavatelská činnost a
provoz turistického informačního centra a poskytování informační služby veřejnosti (na
základě usnesení Zastupitelstva města Litovel konaného dne 27. června 2013). Předmětem
doplňkové činnosti je: poskytování reklamních služeb, zprostředkování veřejně
prospěšných obchodních činností, poskytování pronájmů a hostinská činnost
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Vnitřní chod této organizace pak vychází především z Organizačního řádu a organizační
struktury jako jeho součásti. Podle ní je MK rozdělen do 2 oddělení: oddělení umělecké
produkce (dramaturgie, produkce, propagace) a provozní oddělení (pronájmy sálů,
předprodej vstupenek, správa budov, technika, aj.). Pro svou činnost MK využívá sály v
budovách a objektech města, které současně spravuje: Koncertní sál; klubovny, učebny,
zkušebny a Výstavní síň – vše v budově MK a Velký sál, Malý sál a prostory TIC – v budově
Záložny. Tyto prostory rovněž krátkodobě pronajímá různým firmám, organizacím a
agenturám k jimi pořádaným akcím. Současně slouží i jako zkušební a nácvikové prostory
pro kurzy, soubory a skupiny zájmové činnosti.
HLAVNÍ ČINNOST
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Richard Alfieri: „Šest tanečních hodin v šesti týdnech“ – Divadlo Bolka Polívky (29. 1);
„Dáma na kolejích“ – Divadlo A. Dvořáka Příbram (18. 4.); Vratislav Blažek, Zdeněk
Podskalský, Evžen Illín, Vlastimil Hála „Světáci“ – Divadelní společnost Háta (14. 5.); Claude
Magnier, Mélanie Guillaume, Jean Franco „Lady Oskar“ – Divadlo Kalich (10. 10.); Jiří Just
Domácí@štěstí.hned (14. 11.). Mimo divadelní předplatné bylo opět pozváno Divadlo Járy
Cimrmana, což je záruka pro zcela vyprodané hlediště, s představením „Blaník“ (9. 3.) a
představení Cavewoman – „Obhajoba jeskynní ženy“ (22. 10.). V divadelní sezoně
2016/2017 i 2017/2018 si abonentku zakoupilo 184 osob, v divadelní sezoně 2018/2019 186
osob a v sezoně 2019/2020 191 osob. Trvalý zájem o divadelní předplatné předem
zaručuje z poloviny vyprodaný sál. Do Litovle se naučili jezdit lidé i z okolních měst a obcí,
což pracovníky MK vzhledem ke konkurenci okolních divadel nesmírně těší. Diváci mohli
zhlédnout výborné výkony Chantal Poullain, Lucie Pernetové, Lumíra Olšovského, Jany
Paulové, Davida Suchařípy i herců oblíbeného Divadla Járy Cimrmana. Největší ovace ve
stoje sklidil muzikál „Dáma na kolejích“ se spoustou herců, převleků, velkou scénou
a hlavně s kvalitními hereckými i pěveckými výkony, který byl náhradním představením za
Baladu pro banditu.
KONCERTY
Žalman & spol – koncert folkového písničkáře s kapelou (16. 1.); Dagmar Pecková &
Moravské klavírní trio – koncert přední české operní pěvkyně-mezzosopranistky (21. 1.);
Malina Brothers – koncert bluegrassové kapely (21. 2.); Radůza – koncert české zpěvačky,
šansoniérky, písničkářky a hudební skladatelky (25. 3.); Vinný střik a přátelé – koncert
litovelské pop-rockové kapely (29. 3.); V rodině velí a vládne muž – koncert operetních
melodií sólistů Národního divadla moravskoslezského (12. 4.); Hana Zagorová a
Boom!Band Jiřího Dvořáka – koncert české zpěvačky s Petrem Rezkem (27. 4.); Janek
Ledecký – akustické turné českého hudebníka (9. 5.); Výroční koncert PS Senzakord –
koncert k 15. výročí založení sboru (16. 6.); Muzikálové melodie v Mladečských jeskyních –
písně v podání Daniela Hůlky a Pavlíny Senič (23. 9.); JAVORY – koncert Hany a Petra
Ulrychových s kapelou jako dar města k Mezinárodnímu dni seniorů (1. 10.); Podzimní
koncert DPS Mládí k 60. výročí sboru (12. 10.); To nejlepší z klasiky – Moravské klavírní trio
(17. 10.); Kamelot & Roman Horký – koncert folkové kapely (30. 10); Jaroslav Hutka –
koncert k výročí Sametové revoluce (18. 11.); Lenka Nová a Petr Malásek „Ve dvou tour“
(27. 11.); Vánoční galakoncert La Gioia v doprovodu Simple Lounge Quartet – vánoční a
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světové hity v podání pop operního slovenského tria (2. 12.); J. J. Ryba „Čeká mše
vánoční“ – vystoupily Palokantiraka, Smyčcový orchestr ZUŠ Uničov, varhany (8. 12.);
Adventní koncert PS Senzakord a Hudebního souboru ZUŠ Litovel (15. 12.).
KONCERTY VE SPOLUPRÁCI: Tříkrálový koncert DPS Mládí (pořadatel ZŠ Vítězná 10. 1.);
Pololetní koncert (30. 1.), Klavírní koncert (25. 2.), Jarní koncert (5. 3. – vše ZUŠ Litovel);
Májový koncert DPS Mládí a Benjamínek (16. 5. – ZŠ Vítězná); Absolventský koncert (28. 5.);
Koncert Minibandu (29. 5. - ZUŠ Litovel); Koncert „Noc kostelů“ (24. 5. – koncert Smíšeného
pěveckého sboru Kantika, jako host vystoupilo Pěvecké sdružení Kopřivnice, pořadatel:
Husův sbor); Závěrečný koncert ZUŠ (18. 6.); Koncert bicích souborů a sólistů (25. 6.),
Podzimní koncert k výročí Sametové revoluce (23. 10.), Koncert mladších žáků (4. 12. a 10.
12. – vše ZUŠ Litovel); Vánoční koncert DPS Mládí a Benjamínek (16. 12. – pořadatel ZŠ
Vítězná).
Letos byla nabídka koncertů opravdu pestrá – multižánrová: opera, folk, pop, klasika,
opereta, sborové písně, bluegrass, šanson, hudba pro seniory, dětské písničky, jazz,
muzikálové melodie, rock i punk rock. Prostor byl dán profesionálním umělcům, ale i
místním. Sály byly střídány s netradičními místy, jako je kostel, varna pivovaru, jeskyně,
náměstí či venkovní prostor restaurace Amazonka. Největší ohlasy: milovníci opery tleskali
Dagmar Peckové, folkaři Žalmanovi a kapele Kamelot, Janek Ledecký zase zaujal
netradiční scénou a akustickým pojetím své nové tour, opakované ovace ve stoje byly při
koncertu Hany Zagorové a také při koncertu skupiny Javory. Téměř vyprodaný sál byl také
u koncertu Radůzy, Malina Brothers a vánočním La Gioia. Velmi úspěšný byl koncert
muzikálových melodií s Danielem Hůlkou v Mladečských jeskyních, který byl předem také
zcela vyprodán. Na koncerty byly získány mimorozpočtové prostředky od sponzora
Vápenky Vitoul, s.r.o. ve výši 30 000 Kč na koncert v Mladečských jeskyních 23. 9. a Sociální
odbor MěÚ přispěl částkou 10 000 Kč jako dar města k Mezinárodnímu dni seniorů (1. 10).
KONCERTY KRUHU PŘÁTEL HUDBY
Smetanovo trio (8. 1.), Trio Incendio (12. 2.), Euphonia Chamber Orchestra (26. 3.), Lesní
rohy (15. 4.), Ivan Ženatý a Martin Kasík (16. 9.), Jiří Hošek a Dominika Weiss Hošková (21.
11.). Podrobnosti – účinkující a místa koncertů jsou zachyceny v kapitole Události pod
příslušným datem. V sezoně 2019/2020 si abonentku zakoupilo 24 osob, v sezoně 2018/2019
to bylo 30 předplatitelů. Tradiční cyklus klasických koncertů byl i tentokrát uspořádán ve
spolupráci s Kruhem přátel hudby a jeho vedoucí Ing. Helenou Najmanovou. Koncerty
vážné hudby mají vysokou úroveň a našly si své posluchače. Aby koncerty nebyly
prodělečné, snaží se MK získat mimorozpočtové příspěvky. Proto každým rokem žádá o
podporu i Nadaci Českého hudebního fondu, Nadaci Bohuslava Martinů a další. Největší
návštěvnost měly koncerty v netradičních prostorách – Mladečských jeskyních a varny
pivovaru. Zvýšená návštěvnost byla zaznamenána u koncertu houslového virtuosa Ivana
Ženatého a koncertu Trio Incendio. Získané mimorozpočtové prostředky od sponzorů:
Vápenka Vitoul, s.r.o. – 10 000 Kč na koncert v Mladečských jeskyních 15. 4.; Pivovar Litovel
a.s. částkou 16 000 Kč podpořil koncert, který se konal v divácky zajímavém prostředí
varny Pivovaru Litovel 21. 11., k výročí založení Pivovaru Litovel; Nadace Český hudební
fond poskytla 13 000 Kč na koncertní sezonu 2018/2019 a Nadace Bohuslava Martinů
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poskytla 3 000 Kč na koncert Smetanova tria 8.1. Celková částka získaná pro koncerty KPH
z mimorozpočtových složek – 42 000 Kč.
VÝSTAVY (ve Výstavní síni MK Litovel)
Jindřich Štreit – ZE TMY KE SVĚTLU – výstava fotografií o vztahu kněží a kaplanů k vězňům.
Vernisáž 9. 1., výstava byla zpřístupněna do 30. 1.; Jindřich Buxbaum – výstava fotografií.
Vernisáž 6. 2., výstava přístupna do 28. 2.; XXVIII. MIKOLOVSKÉ NÁLADY – výstava obrazů.
Vernisáž 6. 3., ukončení 28. 3.; Velikonoční výstava ve spolupráci s DDM Litovel. Výstava
probíhala od 15. 4. – 21. 4.; Irena Wiedermannová – keramika orientu. Vernisáž 6. 5.,
ukončení 30. 5.; Společná výstava Fotoklubu Litovel – výstava fotografií. Vernisáž 5. 6.,
výstava ukončení 29. 6.; Jaroslav Bílý – ARCHITEKTONICKÉ, PŘÍRODNÍ A FIGURÁLNÍ MOTIVY –
výstava kreseb, maleb a koláží. Vernisáž 4. 9., výstava ukončena 26. 9.; PŘÍRODA
OBJEKTIVEM CESTOVATELŮ – výstava fotografií pánů Pavla Dačického a Jiřího Reissiga.
Vernisáž 2. 10., ukončení 31. 10; RAJSKÁ ZAHRADA – výstava obrazů, mozaik a hedvábí
paní Vlastimily Palíkové. Vernisáž 6. 11., ukončení 27. 11.; Prodejní vánoční výstava MK, od
2. – 15. 12. 2019. V prostorách TIC bylo v roce 2019 uspořádáno celkem 7 výstav,
podrobněji v samostatné kapitole TIC.
Zájem médií (noviny, rozhlas) vyvolala výstava harmonik sběratele pana Sedláčka,
výstava historických žehliček sběratele Řimnáče a výstava betlémů sběratele Čunderleho.
Velký úspěch a zájem i místních škol a školek byl zaznamenán u interaktivní výstavy
s oblíbenou postavičkou krtečka „Zdeněk Miler dětem“. Velmi dobře prezentují MK také
členové Fotoklubu Litovel a Studia Atelier, jejich výstavy jsou prezentovány po celé
republice. Vzhledem k tomu, že má MK k dispozici Výstavní síň a také prostory v TIC, snaží
se je celoročně využít, výstavy pravidelně obměňovat a k jejich zhlédnutí přilákat nejen
místní, ale také turisty. Ve Výstavní síni preferuje díla uměleckého charakteru, jako jsou
obrazy, fotografie, sochy, keramika či mozaiky, v prostorách TIC potom zajímavé
exponáty jiného charakteru. Vystavovatelů je mnoho, jejich zájem obrovský, proto jsou
termíny výstav plně obsazeny na dva roky dopředu. Co se týče hudebního doprovodu na
vernisážích, je dán často prostor místním nadějným umělcům a také žákům ZUŠ Litovel. Již
několikátým rokem, kdy probíhá spolupráce s polským Mikolowem, bývá Litovel také
zastávkou putovní výstavy výtvarníků EU, kteří se zúčastnili letního výtvarného plenéru
v Polsku. Výstava má velmi vysokou úroveň a vernisáž probíhá tradičně za účasti delegací
z Mikolowa a Klimkovic. Vyšší návštěvnost vernisáží je možno sledovat u místních umělců
než u zcela neznámých autorů. Oblíbené jsou také prodejní výstavy – velikonoční a
vánoční.
POŘADY PRO DĚTI
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY – MŠ a I. stupeň ZŠ: ČERT A KÁČA – Divadelní
agentura Praha (12. 2.); PYŠNÁ PRINCEZNA – Divadelní společnost Julie Jurištové –
pohádka na motivy Boženy Němcové s písničkami (19. 3.); VELIKONOČNÍ KRÁLOVSTVÍ –
Liduščino divadlo (3. 4.); HRÁTKY S TOMEM – představení Hudebního divadla Hnedle Vedle
(9. 10.); VELKÁ DOBRODRUŽSTVÍ MALÉHO BROUKA – Divadlo Za2 (6. 11.); PUTOVÁNÍ ZA
VÁNOČNÍ HVĚZDOU – pohádková verze vánočního příběhu Divadla Kapsa (17. 12.).
PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY – II. stupeň ZŠ a SŠ
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MOTANI – FLORIDA & HAVAJ NA HAVAJI – OSTROVY Z OHNĚ, ŽRALOCI, MOŘSKÉ PANNY A
MICKY MOUSE (19. 2.); JAN PALACH – film pozoruje posledních několik měsíců života Jana
Palacha (26. 2.); TOULKY SVĚTEM 4 – beseda s Václavem Arnošem (12. 11.); TENKRÁT –
dokumentární film Roberta Sedláčka a Radima Procházky dokumentuje události 17.
listopadu 1989 ve výpovědích významných osobností (20. 11.). Jádrem dokumentu jsou
události mezi 17. listopadem a koncem roku 1989 (volba Václava Havla prezidentem).
POŘADY PRO DĚTI A RODIČE
PIRÁTSKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL NEJEN PRO PIRÁTY (13. 1.); KRÁL A SKŘÍTEK – filmové pásmo
pohádek pro nejmenší děti z MŠ (22. 1.); JAK VYCVIČIT DRAKA – animovaná dobrodružná
rodinná komedie pro ŠD, včetně veřejnosti (22. 1.); O STATEČNÉM KOVÁŘI MIKEŠOVI –
velká divadelní pohádka pro celou rodinu podle námětu Boženy Němcové (27. 1.);
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V ZEMI ZRCADEL – animovaná dobrodružná rodinná komedie pro
ŠD, včetně veřejnosti (20. 3.); LOUPEŽNÍK RUMCAJS – velká divadelní pohádka pro celou
rodinu na motivy Václava Čtvrtka v podání Docela velkého divadla Litvínov (31. 3.);
TROLLOVÉ – animovaný dobrodružný rodinný fantasy muzikál, promítání pro ŠD, včetně
veřejnosti (10. 4.); PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ – ROSA & DARA – prázdninové příběhy
dvou holčiček, které hledají odpovědi na spoustu zajímavých otázek. Promítání pro MŠ,
včetně veřejnosti (17. 4.); RAUBÍŘ RALF A INTERNET – americký rodinný animovaný film pro
ŠD, včetně veřejnosti (25. 9.); O PRAČLOVÍČKOVI – velká divadelní pohádka pro celou
rodinu v podání divadla Tramtárie (20. 10.); TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 – americká
animovaná rodinná komedie pro MŠ a veřejnost (20. 10. a 20. 11.).
Dětem se snaží MK nabídnout jak pořady hudební, pohádkové, loutkové, tak i naučné a
výchovné. Oblíbenými se staly také kinoprojekce. Jako každý rok je zájem hlavně u
místních mateřských školek a I. stupně základních škol. Návštěvnost žáků II. stupně, SOŠ a
gymnázia je daleko nižší, protože se klub zaměřuje hlavně na představení pro malé děti.
Velmi oblíbené jsou víkendové dětské pořady. Nejzajímavější scénu a téměř vyprodané
hlediště bylo zaznamenáno u víkendové pohádky Loupežník Rumcajs, úspěch měl také
Pirátský karneval.
KURZY
TANEČNÍ KURZ PRO POKROČILÉ – taneční kurz pod vedením tanečních lektorů z TŠ (každý
čtvrtek od 17. 1.); ZAHÁJENÍ TANEČNÍHO KURZU PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ – taneční kurz
pod vedením tanečních mistrů Petra a Pavlíny Coufalových (od 6. 9.); KURZ ŘECKÝCH
TANCŮ pod vedením Miroslavy Stroupkové (od 3. 10.); Celoročně: ROZTLESKÁVAČKY –
skupina 12 dívek, kurz probíhá celoročně (září-červen) v úterý v Koncertním sále MK a
HAPPY BEES – skupinu tvořilo 8 maminek cvičících pro radost a zábavu. Trenérky: Miroslava
Tchírová a Lenka Bohuslavová, od listopadu vede 10 dětí Kateřina Müllerová; CARAMBA –
taneční klub latinskoamerických tanců pod vedením Pavly Vydrželové. V doplňkové
činnosti volnočasových a vzdělávacích aktivit převládají především taneční lekce, o které
je stále velký zájem. Taneční pro začátečníky probíhají ve Velkém sále Záložny a jsou plně
obsazené, instruktoři z taneční školy Coufalových z Olomouce jsou velmi oblíbeni. Letos byl
zařazen opět kurz řeckých tanců. Vytvořila se výborná „parta“ nadšených tanečnic.
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BESEDY, WORKSHOPY, ZÁBAVNÉ POŘADY, FILMY
NA TĚLO – DOKUMENT O JINDŘICHU ŠTREITOVI. Snímek odhaluje osobní nastavení a životní
filozofii fotografa Jindřicha Štreita (9. 1.); kino: PO ČEM MUŽI TOUŽÍ – komedie o tom, jestli
to mají v životě jednodušší muži nebo ženy (22. 1.); SEJDEME SE S CIBULKOU – zábavná talk
show s Alešem Cibulkou a hosty Ivanou Andrlovou a MUDr. Radimem Uzlem (5. 2.);
MOTANI: FLORIDA A HAVAJ NA HAVAJI – ostrovy z ohně, žraloci, mořské panny a Micky
Mouse, to vše v jedinečné fotograficko-filmové projekci Kateřiny a Miloše Motani (19. 2.);
KINO: BOHEMIAN RHAPSODY – životopisné hudební drama je oslavou rockové skupiny
Queen, její hudby a především Freddieho Mercuryho (20. 3.); PŘÊNDITE SI SPLKNÓT na
téma „Ôvizem, co na to naši řeknó“. Pořad pro přátele hanáckého nářečí, host Hanácká
mozeka, pořadatel Hanácká ambasáda (21. 3.); kino: MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
– druhý díl muzikálové romantické komedie založené na písních úspěšné švédské skupiny
ABBA (10. 4.); ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY V LITOVLI – zdarma otevření památek a výstav
veřejnosti (budova radnice + věž, kaple sv. Jiří, muzeum, knihovna, muzeum harmonik a
Dům přírody na Šargouně); doprovodný program: ,,Skotačení se skřítkem Lesánkem",
cyklovýlet po Lesánkově cyklostezce (na trase soutěže pro děti), procházky po Litovli a
okolí, stánek KČT Litovel, plavba po Nečízu (13. 4.); CELOŽIVOTNÍ ZÁPAS GUSTAVA
FRIŠTENSKÉHO – dokumentární film o Gustavu Frištenském, režie: Libuše Rudinská (15. 5.);
HOĎ SE DO PO(G)HODY – Sandra a Richard POGODOVI zavzpomínali na to, co doposud
prožili a vše doplnili hudebním vystoupením i křtem nové zábavné knihy (20. 5.); PŘÊNDITE
SI SPLKNÓT – pořad pro přátele hanáckého nářečí na téma: „JAK TO JE, DÊŽ JE FŠECKO
OBRÁCENY – TEDA NA RÔBÊ“, host: Hanácká mozeka, pořadatel Hanácká ambasáda (20.
6.); NA STOJÁKA – live stand up comedy show (11. 9.); PŘÊNDITE SI SPLKNÓT – zábavný
pořad pro příznivce hanáckého nářečí na téma „Zpomenem co ô nás odjakžêva řikávale
staři lêdi“, host Hanácká mozeka Litovel, pořadatel Hanácká ambasáda (19. 9.); KINO:
TERORISTKA – komediální drama režiséra Radka Bajgara s Ivou Janžurovou a Martinem
Hofmannem (25. 9.); NA SVĚTĚ JE KRÁSNĚ – křest knihy pro děti místní autorky Jany
Čekelové (8. 10.); MALAJSIE – S BATOHEM PO BORNEU, BRUNEJI A SINGAPURU – beseda
s fotoprojekcí Václava Arnoše (12. 11.); KINO: ŽENY V BĚHU – komedie Martina Horského se
Zlatou Adamovskou, Terezou Kostkovou, Ondřejem Vetchým… (20. 11.); 22. ROČNÍK
PRODEJE VÁNOČNÍ HVĚZDY – pořádalo Sdružení nemocných dětí při Dětské klinice FN v
Olomouci za pomoci studentů GJO v Litovli (29. 11.); SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU (29. 11.); ADVENTNÍ TVOŘENÍ – tvoření vánočních a adventních
dekorací pod vedením zkušené floristky z Olomouce (30. 11.); XIII. SLET ČERTŮ, MIKULÁŠŮ A
ANDĚLŮ s kapelou REFLEXY (5. 12.); ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY A FRANTIŠEK NEDVĚD (11. 12.);
ANDĚLSKÉ VÁNOCE (17. 12.). Podrobné údaje v kapitole Události 2019.
VE SPOLUPRÁCI
PŘEDNÁŠKA DAMARIS WENDTOVÁ – 3. 1., 31. 1., 7. 2., 14. 2., 28. 2., 7. 3., 14. 3., 21. 3., 28. 3.,
11. 4., 18. 4., 2. 5., 9. 5., 23. 5., 26. 9., 3. 10., 10. 10., 17. 10., 24. 10., 31. 10., 7. 11., 14. 11., 21.
11., 5. 12., 12. 12. – pořadatel: paní Damaris Wendtová; MEDITACE – 12. 1., 26. 1., 9. 2., 9. 3.,
6. 4., 4. 5., 1. 6., 7. 9., 28. 9., 19. 10., 9. 11., 30. 11. – pořadatel paní Jiřina Marková; DÍVKA
ROKU – pořadatel DDM Litovel (2. 2.); PŘEDNÁŠKA CÍRKEV VÍRY – pořadatel pan Radek
Vašků (12. 2. a 26. 2.); PŘEDNÁŠKA O BYLINKÁCH – pořadatel pan Karel Štenbauer (11. 3.);
VÝKUP ZLATA A STŘÍBRA – pořadatel pan Josef Dřevo (13. 3. a 13. 11.); VÝROČNÍ ČLENSKÁ
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SCHŮZE – pořadatel Český rybářský svaz (16. 3.); PŘEDNÁŠKA AGENTURY BEZPEČNÁ PRÁCE
– pořadatel: Agentura bezpečná práce (2. 4.); SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ S NOVÝM
GENERÁLNÍM ŘEDITELEM – pořadatel PAPCEL, a. s. (2. 4.); VÍTÁNÍ JARA A LOUČENÍ SE ZIMOU
– taneční odpoledne, pořadatel Seniorklub Litovel (4. 4.); SCHŮZE – pořadatel Pivovar
Litovel (5. 4.); ŠACHOVÝ TURNAJ MLÁDEŽE „O Stříbrnou věž města Litovel“ – pořadatel TJ
Tatran Litovel (13. 4.); KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE NA EKN – pořadatel ZUŠ Litovel (25.
4.); ZASEDÁNÍ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE – pořadatel město Litovel (2. 5.); DEN UČITELŮ –
pořadatel ZŠ Vítězná (3. 5.); ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ IC OLOMOUCKÉHO KRAJE – pořadatel
paní Mgr. Martina Landová (15. 5.); ŠKOLENÍ K VOLBÁM – pořadatel město Litovel (17. 5.);
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – pořadatel pan Jan Vávra (22, 5.); VOLBY DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU – pořadatel město Litovel (24. a 25. 5.); TOULKY LITOVELSKÝM POMORAVÍM –
pořadatel Klub českých turistů TJ Tatran a Spolek rodičů a přátel ZŠ Litovel Jungmannova
(1. 6.); VALNÁ HROMADA TJ TATRAN – pořadatel TJ Tatran Litovel (5. 6.); ROZLOUČENÍ
S ŽÁKY 9. TŘÍD – pořadatel Spolek rodičů a přátel ZŠ Jungmannova (24. 6.); ZAHÁJENÍ
ŠKOLNÍHO ROKU SOŠ LITOVEL – pořadatel SOŠ (2. 9.); ŠKOLENÍ KIMBERLY-CLARK – pořadatel
KIMBERLY-CLARK, s. r. o. (12. 9 a 26. 9.); KONCERT MOTORS A XIII. STOLETÍ – pořadatel pan
Karel Šutera (5. 10.); OSLAVA NAROZENIN – pořadatel paní Soňa Sloupská (23. 11.); SETKÁNÍ
SENIORKLUBU S VEDENÍM MĚSTA – pořadatel Seniorklub Litovel (28. 11.).
Letos bylo uspořádáno několik akcí k výročí oslav 30 let od Sametové revoluce.
V předvánoční dobu pak tradičně chystáme několik velkých akcí na náměstí. Do akce
„Rozsvícení vánočního stromu“ se zapojily místní sbory s pásmem koled. Děti opět využily
oblíbenou Ježíškovu poštu a Ježíškovy dílničky, pouštěly si skořápkové lodičky. Byla také
uspořádána dobročinná akce „Strom splněných přání“ pro děti z Dětského domova
Litovel. Děti si napsaly přání a lidé s dobrým srdcem měli možnost dárek koupit a donést
do TIC a hromadně byly dárky předány Dětskému domovu. Další oblíbenou akcí byl již
třináctý ročník „Sletu čertů, Mikulášů a andělů“ se soutěží o nejlepší masku. Již od roku 2013
se Litovel pravidelně zapojuje do celostátní akce „Česko zpívá koledy“, kdy se na náměstí
společně zpívá 6 koled. Veřejnost zpívala společně se sborem Palora. Na této akci
vystoupil s hodinovým koncertem také folkový písničkář František Nedvěd s kapelou.
Krásnou vánoční akcí hlavně pro děti byly Andělské vánoce. Oblíbenou akcí je také
„Adventní tvoření“. Uspořádáno bylo také několik zajímavých cestovatelských besed a
zábavných pořadů.
PLESY, ZÁBAVY, TANEČNÍ ODPOLEDNE
MĚSTSKÝ PLES (18. 1.); XXXIII. HANÁCKÉ BÁL (15. 2.); I. PRODLOUŽENÁ TANEČNÍHO KURZU
(11. 10.); ŘECKÝ VEČER S KAPELOU PROMETHEUS – akce se uskutečnila v rámci činnosti
MEIS Litovel (9. 11.); ZÁVĚREČNÁ KOLONA TANEČNÍHO KURZU (15. 11.).
VE SPOLUPRÁCI: SPOLEČENSKÝ PLES ZŠ Jungmannova – pořadatel Spolek rodičů a přátel
ZŠ Jungmannova (25. 1.); SPOLEČENSKÝ PLES RS při ZŠ Vítězná, pořadatel RS při ZŠ Vítězná
(8. 2.); PLES FOTBALISTŮ – pořadatel TJ Tatran (16. 2.); SPOLEČENSKÝ PLES RS při GJO Litovel,
pořadatel RS při GJO (23. 2.); XXVI. PLES PŘÁTEL DOBRÉ ZÁBAVY CK BAVI, pořadatel CK
BAVI (8. 3.); VÁNOČNÍ VEČÍREK EKT CZ – pořadatel EKT CZ k. s. (7. 12.); MATURITNÍ PLES GJO
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Litovel, pořadatel RS při GJO (13. 12.); VÁNOČNÍ VEČÍREK KIMBERLY-CLARK, pořadatel
KIMBERLY-CLARK, s. r. o. (20. 12.).
HANÁCKÉ BENÁTKY (celoměstská akce 8. 6.) – viz v kapitole Slavnosti
V tomto roce proběhl již sedmnáctý ročník této celoměstské akce. Probíhá vždy druhou
sobotu v červnu. Hanácké Benátky se konají již od r. 2001 (v r. 2003 přerušilo konání akce
budování kanalizace na náměstí, v r. 2004 ji překazilo tornádo). První 2 ročníky byly
zaměřené pouze dobově a program zajišťovali místní dobrovolníci a amatérské kapely.
Návštěvnost byla velmi nízká a přišli zejména obyvatelé Litovle. V současné době se MK
jako pořadatel snaží, aby tato akce prezentovala město a aby byla nejen pro místní, ale
stala se atraktivní i pro okolní region. Vzhledem k tomu, že se o ni zajímají regionální noviny,
rozhlas i televize s kladným ohlasem, věřím, že náš malý tým dělá svou práci dobře.
LITOVELSKÉ KULTURNÍ LÉTO
HUDEBNÍ PODVEČERY V RESTAURACI AMAZONKA
VINNÝ STŘIK – rockový večer (13. 7.); NOACO – folkový večer s „najazzlými úlety“ (19. 7.);
KELT GRASS BAND – keltsko-irský večer (26. 7.); FOLKOVÉ POMORAVÍ – minifestival živé
hudby, účinkovali: STŘEMKOŠ, NEOMLUVENÁ ABSENCE, VĚTRNO (28. 6.).
LETNÍ KINO – Kinematograf bratří Čadíků: ČERTÍ BRKO – pohádka v režii Marka Najbrta (21.
7.); CHATA NA PRODEJ – komediální drama v režii Tomáše Pavlíčka (22. 7.);
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ – komedie v režii Rudolfa Havlíka (23. 7.); TRABANTEM TAM A ZASE
ZPÁTKY – dokumentární Road movie v režii Dana Přibáně (24. 7.).
Většina akcí Litovelského kulturního léta proběhla pro návštěvníky zdarma nebo
se vstupným dobrovolným. Letos již čtrnáctý ročník Folkového Pomoraví byl uspořádán v
areálu restaurace Amazonka. Krásné prostředí venkovní zahrádky, bohatá nabídka
občerstvení a k tomu klidné melodie folkových kapel všechny přítomné pozitivně naladilo.
Největší zájem diváků přilákalo letní kino Kinematografu bratří Čadíků. Dobrovolné
vstupné, které Kinematograf vybral, bylo opět použito na dobročinné účely. Tato akce
má tedy význam i charitativní. Kinematograf bratří Čadíků je společnost provozující
pojízdná kina po celé České a Slovenské republice. Jeho historie sahá až do roku 1992,
kdy si bratři Čadíkové koupili první maringotku a vyrazili na svou první pouť. Během let
postupně Kinematograf rozšiřoval své aktivity, zapojoval se do různých projektů, získal
podporu četných významných osobností českého filmu a stal se součástí mnoha festivalů
a kulturních událostí. Kulturní přínos však není jediným cílem. Kinematograf na svých
projekcích v ČR vybírá dobrovolné vstupné, které je každoročně věnováno na charitativní
účel – od r. 1998 pro nadace Pomozte dětem, Kapka naděje, Archa Chantal, Akce Cihla,
Masarykův onkologický ústav občanské sdružení Dar života a Konto BARIÉRY. Rok 2019 byl
opět úspěšný, neboť se podařilo ve spolupráci s rádiem IMPULS vybrat částku 2.000.000 Kč,
která byla symbolicky předána počátkem září ředitelce nadace Konto BARIÉRY, paní
Boženě Jirků. Celková částka, kterou Kinematograf od počátku své existence přispěl na
charitativní účely, se tak vyšplhala na více než 14 500 000 Kč.
ZÁJMOVÉ SKUPINY MĚSTSKÉHO KLUBU
SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR KANTIKA při MK Litovel – viz v kapitole Zájmové organizace a
sdružení
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FOTOKLUB LITOVEL při MK Litovel – v kapitole Zájmové organizace a sdružení
STUDIO ATELIER – skupina výtvarníků místního regionu, kteří pravidelně vystavují ve Výstavní
síni MK, ale také po celé republice. Vedoucím je farář Církve československé husitské, pan
Vlastimír Haltof.
KINEMAKLUB – kabelová televize
Díky jejím aktivním členům může veřejnost zhlédnout záznamy nejen z kulturních akcí.
Nejaktivnějšími členy, s kterými MK Litovel často spolupracuje, jsou pan Jaromír Hlavinka st.
a pan Jaromír Hlavinka ml.
HANÁCKÁ AMBASÁDA – přátelé hanáckého nářečí
Kolektiv spolupracovníků „Hanácká ambasáda pro Litovel a okoli" vede a organizuje
„atašé" Ing. Zdeněk Braný. V trvalém spojení vybraní členové – Mgr. Miloslava Flášarová,
Petr Linduška, Jaromír Hlavinka, připravují svá vystoupení pro veřejnost. Kolektiv sestavuje
pásmo humorného vyprávění v hanáckém nářečí. Vše doplněno o hudební vystoupení
místní krojované Hanácké mozeke. Programy navštěvují zájemci i z okolních vesnic a v
závěru pořadu probíhá zavedená tzv. odpovědna, kdy na předložené dotazy, připomínky
či rady a přání obecenstva odpovídají účinkující. V předvánočním adventním čase je
Hanácká ambasáda zvána k účasti do programu Hanácké mozeke v kostele Husův sbor v
Litovli. Kolektiv „Hanácká ambasáda pro Litovel a okoli" je zvláštností v oboru amatérské
veřejné zájmové činnosti, zasluhující si pozornost všech, kdož uznají jeho snahu a osobní
zainteresovanost pro věc. Za zmínku určitě stojí i to, že rovnou dva z členů – pánové
Jaromír Hlavinka st. a Petr Linduška, vydali knihy v hanáckém jazyce.
MK podporuje folklorní soubor HANAČKA a dětský folklorní soubor HANÁČCI (viz v kapitole
Zájmové organizace a sdružení); SENIORKLUB LITOVEL (kapitola Senioři, Seniorklub Litovel);
SPS SENZAKORD (kapitola Zájmové organizace a sdružení) a kapelu COKOLIV. MK
zachovává systém podpory spolkové činnosti formou zřizovatelské služby pro soubory,
které nemají právní subjektivitu. Souborům jsou dle možností poskytovány základní
podmínky pro činnost (zkušební prostory, vybavení, účetnictví, propagace a uplatnění při
akcích pořádaných MK i jinými pořadateli).
SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY V ROCE 2019
LITOVEL: ZUŠ, DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, SOŠ, JÍDELNA STUDENTŮ, ZŠ JUNGMANNOVA, ZŠ
VÍTĚZNÁ, GJO, MATEŘSKÉ ŠKOLY, SENIORKLUB, ŘÍMSKO-KATOLICKÁ FARNOST, CÍRKEV
ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ, MUZEUM, CHARITA, MĚSTSKÁ KNIHOVNA, SPRÁVA CHKO
LITOVELSKÉ POMORAVÍ, FCC LITOVEL s.r.o.; MEDIÁLNÍ PARTNER RÁDIO ČAS a RÁDIO RUBI,
REGIONÁLNÍ TURISTICKÁ CENTRA aj.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM LITOVEL, náměstí Přemysla Otakara 762
Kontaktní osoba: Kateřina Gelová. Služby informačního centra: propagace města,
regionu, turistické oblasti; poskytování všech důležitých informací zdarma; poskytování
informací uložených v databance veřejnosti – verbálně, telefonicky, e-mailem;
poskytování informací o významných osobnostech regionu, institucích a službách ve
městě; vyhledávání dopravních spojů vlaků a autobusů po celé ČR; prodej drobných
upomínkových předmětů a regionálních produktů (Brazzale Moravia Tři Dvory, Pivovar
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Litovel, bronzové šperky Jiřího Tomance, dřevěné šperky Miloslava Tomance, keramika
Miluše Hrachovinové…); prodej pohlednic, map, turistických známek a turistických vizitek;
prodej knih a publikací od regionálních autorů, prodej knih na dobírku; prodej Litovelských
novin; nabídka časopisů a novin (TIM, Kam po Česku, Doma na Hané, Moravský senior,
5+2, Metro, OL4You) zájemcům zdarma; předprodej vstupenek na kulturní a sportovní
akce v Litovli a okolí; prodej vstupenek sítě Ticketstream, ARKS Plus s.r.o. a Moravské
divadlo Olomouc; zajišťování průvodcovské služby ve městě, informace o trasách pro pěší
a cyklisty; prohlídka radniční věže a výstup na ochoz v sezóně i mimo sezónu dle určených
časů, mimo určené časy po předchozí domluvě; procházka po městě Litovel s průvodcem
– po předchozí domluvě (i v anglické a německé verzi: Dům soukenického cechu, Kaple
sv. Jiří, Muzeum harmonik, Muzeum Litovel (informace o otevírací době, možnost prohlídky
s průvodcem u všech po předchozí domluvě).
Poskytování informací o: turistických cílech v Litovli a blízkém okolí, možnostech ubytování
v Litovli a okolí, místních památkách, o jejich otvíracích dobách a naučných stezkách
v Litovli, cyklotrasách, půjčovně lodí a koloběžek, Vodním světě – centru zábavy pro
rodiče a děti. Dále – tvorba balíčků pro jednotlivce i skupiny; kopírovací, skenovací a
laminovací služby; veřejný internet (30 min. zdarma, každých dalších započatých 30 min.
15 Kč); prodej poštovních známek, samolepek Nevhazujte reklamu; úschovna kol a
zavazadel a prodej cylindrických vložek do bezpečnostních zámků na stojany na kola.
Jako novinky v r. 2019 byly zařazeny: tvorba letáků – tvorba měsíčních a ročních přehledů
akcí konajících se v Litovli a okolí, předprodej dlouhodobých jízdenek IDSOK společnosti
Arriva Morava a.s. a nové suvenýry – magnetky, blok s magnetkou, podtácek, dárkové
paštiky Alibona a.s.
TIC je od 31. 5. 2014 členem Asociace turistických informačních center České republiky
(A.T.I.C. ČR). Byla mu přidělena kategorie B. V rámci členství v A.T.I.C. se informační
centrum zúčastnilo dvoudenního Členského fóra, které se konalo 4. – 5. 4. v Luhačovicích,
7. – 8. 11. v Praze, 15. 5. vzdělávacího semináře v Litovli na téma Regionální produkty a
návštěvnost v TIC a také 12. 6. certifikovaného semináře v Hanušovicích na téma Úvod do
interpretace, aneb jak nadchnout návštěvníky. Ve dnech 17. – 20. 1. se TIC Litovel úspěšně
zúčastnila akce REGIONTOUR Brno. TIC Litovel získalo 2. místo za Olomoucký kraj v
každoroční anketě Oblíbené informační centrum roku 2019. Soutěž vyhlašuje A.T.I.C. ČR ve
spolupráci se společností Kam po Česku. Hlasování probíhalo na webových stránkách
www.kampocesku.cz v období od 21. června do 31. srpna a hlas bylo možné poslat
jednomu z více než 440 certifikovaných informačních center. Dne 24. 10. 2019 A.T.I.C. ČR
pořádala Den turistických informačních center v rámci Světového dne pro rozvoj
informací, do kterého se zapojilo i TIC Litovel. V rámci návštěvy každý obdržel perníček
s logem „I“ a děti balónek.
TIC nabízí službu pro cyklisty, která je pod záštitou společnosti Nadace Partnerství –
„Cyklisté vítáni“. Informační centrum nabízí možnost bezplatné zastřešené úschovy kol,
úschovnu zavazadel, poskytuje základní nářadí pro jednoduché opravy kol, nabízí
aktuality a informace o službách pro cyklisty včetně cyklotras a tipů na výlety… Úschovna
kol je k dispozici během pracovní doby informačního centra, kolo musí být vyzvednuto do
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jejího skončení. Doba úschovy zavazadel je 1 den a cena úschovy je 30 Kč/kus (poplatek
je splatný v době uložení zavazadla). Zavazadlo musí být vyzvednuto v den jeho uložení
do úschovny a je vydáváno pouze na základě předložení úschovního lístku.
VÝSTAVY V TIC Litovel: VÝSTAVA HARMONIK – výstava harmonik předních českých výrobců
ze sbírky pana Jiřího Sedláčka z Litovle (14. 1. – 7. 3.); CESTA ŽEHLIČEK OD PLAMENE
K ELEKTŘINĚ – výstava historických žehliček ze soukromé sbírky pana Josefa Řimnáče (18. 3.
– 24. 4.); VÝSTAVA ABSOLVENTŮ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ Litovel (2. – 30. 5.); VÝSTAVA
VÝTVARNÝCH PRACÍ ZŠ JUNGMANNOVA – žáků 2. stupně (4. – 26. 6.); DOTKNĚTE SE VĚDY
S PEVNOSTÍ POZNÁNÍ – výstava interaktivních exponátů z Pevnosti poznání v Olomouci (1.
7. – 29. 8.); ZDENĚK MILER DĚTEM – hravá výstava věnovaná Krtečkovi a dalším
postavičkám, ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči z.s. Ostrava (17. 9. – 26.
11.); PRODEJNÍ VÝSTAVA STUDIA ATELIER A BETLÉMY PAVLA ČUNDERLEHO – prodejní
výstava regionálních výtvarníků a výstava betlémů sběratele z Pňovic (5. 1. 2019 – 17. 1.
2020).
Statistika návštěvnosti TIC za rok 2019: čeští turisté 19 148; zahraniční turisté 3 638; veřejný
internet 339; telefonáty 625, celkem služeb 20 140. Statistika návštěvnosti radniční věže:
dospělé vstupy 911 (částka 36 440 Kč), dětské vstupy 1 325 (částka 26 500 Kč) – celkem
62 940 Kč. Celkem neplatících 581 (děti do 5 let, zahájení turistické sezóny, EHD, ZTP, ORC,
ZTP/P). V rámci akce Hanácké Benátky (8. 6.) navštívilo věž 322 platících osob (vybrané
vstupné na základě rozhodnutí Rady města zůstává MK). Celkem věž za rok 2019 navštívilo
3 139 osob. Vybrané vstupné z radniční věže bylo v plné výši 62 940 Kč odvedeno Městu
Litovel a není zahrnuto v příjmech TIC. Město Litovel uhradilo mzdy průvodců radniční věže
ze svého rozpočtu.
SPECIÁLNÍ NABÍDKA AKCÍ TIC
PĚŠÍ VÝLET NA PARDUSKU (2. 6.); PROHLÍDKOVÉ OKRUHY MĚSTEM – hodinová prohlídka
městem zdarma, při které lze vidět nejvýznamnější památky města Litovel (3., 10., 17. 7. a
14. 8.); VÝSTUPY NA RADNIČNÍ VĚŽ – komentované prohlídky radniční věže denně v 10, 11,
13, 14, 15 a v 16 hod.; PROHLÍDKY PIVOVARU – hodinová prohlídka zdarma bez
ochutnávky (3., 10., 17. 7. a 14. 8.); CYKLOVÝLETY LITOVELSKÝM POMORAVÍM – úterý a
neděle s průvodcem Miroslavem Pinkavou, nenáročné trasy v rozmezí 20–30 km (7., 16.,
21. a 30. 7.; 4., 13., 18. a 27. 8). Speciální letní prohlídky a výlety finančně podpořil
Olomoucký kraj v rámci dotačního programu Podpora zkvalitnění služeb TIC
v Olomouckém kraji v roce 2019 – projekt „Zkvalitnění služeb TIC Litovel 2019“.
DOPLŇKOVÁ ČINNOST
POSKYTOVÁNÍ PRONÁJMŮ KRÁTKODOBĚ
Prostory MK byly využívány i jinými pořadateli kulturních, společenských, komerčních,
prodejních a prezentačních akcí, které MK zajišťoval buď jako spolupořadatel nebo
formou pronájmů prostor a služeb. Také sloužily jako nácvikové a zkušební prostory kurzům
a souborům zájmových činností. Vytíženost sálů a prostor budovy MK byla v r. 2019
maximální.
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POSKYTOVÁNÍ PRONÁJMŮ TRVALE
Advokátní kancelář JUDr. Miluše Calábkové, Folklórní soubor Hanačka, prodejna MOZAIKA
– Petr Hájíček; prodejna Rakola – Radek Kohoutek; Kapela Cokoliv – Robert Anderle;
Senzakord, z. s.; DDM Litovel – Klub mladých (od 1. 9. 2013) prevence kriminality;
Pedagogicko-psychologická poradna Olomouc (od června 2019).
PERSONÁLNÍ OBLAST
Městský klub zaměstnává osm stálých pracovníků a ředitelku, což je značný radikální
pokles z patnácti osob, které pracovaly v MK po jeho zřízení. Jsou to: asistentka,
propagační pracovnice, provozní a organizační pracovnice, technik – údržbář, technik –
osvětlovač a zvukař, uklízečka a provozářka, ekonomka a účetní, zástupkyně ředitelky; 1
pracovnice Turistického informačního centra + na ½ úvazek a studenti zajišťující provoz o
víkendech a o dovolené. Zaměstnanci MK vykonávají především tyto činnosti: zajišťování
oblasti dramaturgie a produkce v kontextu s úkoly Zřizovací listiny; poskytování
kompletního kulturního servisu občanům; vyřizování grantů, dotací a sponzoringu; výroba
plakátů a propagačních materiálů; propagace činnosti formou měsíčních programů
zveřejňovaných na plakátovacích plochách, v reklamních skříních, na webových
stránkách, formou e-mailových zasílání a formou reklamy v masmédiích (rozhlas, MF Dnes,
Olomoucký deník, Litovelské noviny, Olomoucký kulturní zpravodaj, Zpravodaj TIC Litovel,
Štern, Oáza, Kdy-kde-co, INFO Olomouc, Facebook a kulturní rubriky dalších periodik).
Materiály se rozváží i do okolních obcí, podnikových, školských a jiných zařízení. Dále je
zajišťováno: součinnost s autorskými organizacemi OSA, Dilia, Intergram aj., ediční činnost,
metodická pomoc souborům a zájmovým skupinám, organizování kurzů, součinnost
s dalšími kulturními subjekty města a regionu, komplexní provoz, údržba a úklid budov a
místností ve správě MK, krátkodobé pronájmy sálů, technické zajištění pořádaných akcí,
uzavírání objednávek a smluv, ubytování a stravování pro účinkující, předprodej
vstupenek, zajišťování pořadatelské služby, hasičů a šatnářek na akcích, revizních
prohlídek dle zákonných předpisů a norem, bezpečnost práce, vedení pokladny a
provozního účetnictví, inventarizace, vyřazování majetku, fakturace, rozpočty, mzdy a
odvody, komplexní vedení podvojného účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a komplexní
zajištění provozu informačního centra.
Vzhledem k nízkému počtu zaměstnanců, vykonávají ti stávající většinou kumulované
funkce. Z úsporných důvodů není stále obsazeno místo programového pracovníka, který
je stanoven schváleným organizačním řádem. Jeho práci tak trvale vykonává ředitelka
MK. Městský klub zaměstnává nepravidelně několik pracovníků na „Dohody o provedení
práce“, kteří zajišťují pořadatelské, hasičské, ozvučovací, pomocné a jiné služby, nutné ke
kvalitnímu a profesionálnímu zabezpečení kulturních akcí.
HOSPODAŘENÍ MK
Hospodaření organizace je závislé na mnoha faktorech. Největší neznámou je zájem
veřejnosti o kulturní akce, které připravujeme. Další neznámou jsou tržby z doplňkové
činnosti, které lze ovlivnit jen nepřímo. Je třeba si uvědomit, že se nám zatím daří a
plánovaný rozpočet plníme i přesto, že se ceny kulturních pořadů, energií a provozní
náklady neustále zvyšují, přičemž náš rozpočet zůstává již několik let téměř stejný a že
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návštěvnost akcí je těžko předem odhadnutelná. Městský klub Litovel předložil
hospodářský výsledek za rok 2019, který celkově činil zisk po zdanění plus 289 667,94 Kč.
GRANTY, NADACE, DOTACE
Grant „Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2019“ poskytl Krajský úřad
Olomouckého kraje na akci Hanácké Benátky 40 000 Kč. Nadace Český hudební fond
poskytla MK na koncerty KPH 13 000 Kč; Nadace Bohuslava Martinů poskytla MK na
koncert Smetanova tria 3 000 Kč. Příspěvek Olomouckého kraje Zkvalitnění služeb TIC
Litovel 30 000 Kč; příspěvek Statutárního města Olomouc na činnost MEIS Litovel 25 000 Kč
(letní soutěž MEIS v TIC a Řecký večer 9. 11.).
SPONZOŘI
Celková částka získaná dle dohod o reklamě od sponzorů: 207 500 Kč na Hanácké
Benátky 2019 a 10 000 Kč dar od spol. Kimberly-Clark, 40 000 Kč od Vápenky Vitoul s.r.o.
na koncerty v Mladečských jeskyních a Pivovaru Litovel byla přefakturována částka 16 000
Kč nákladů na koncert ve varně uspořádaný k výročí založení pivovaru. Celkově se
podařilo mimo příspěvku zřizovatele získat 404 500 Kč.
REKONSTRUKCE A INOVACE
Z vlastních zdrojů: opravy tiskárny v TIC, nalakování klavírního křídla v Malém sále Záložny,
drobné opravy, pravidelné revize výtahu u Velkého sálu Záložny. Město Litovel – výměna
hlavních vstupních dveří budovy Záložny. Výhledově je nutno počítat s výměnou zbytku
oken v budově MK a v Malém sále Záložny (velký únik tepla), rekonstrukcí WC v přízemí
budovy MK, opravou dvorního traktu včetně výměny oken a výměny dveří (hlavně u
Fotoklubu), vymalováním Malého sálu Záložny (až po rekonstrukci elektrorozvodů),
výmalbou zbytku kluboven a inovací osvětlení a elektrických rozvodů ve Velkém sále
Záložny.
V r. 2019 MK uspořádal 219 akcí, kterých se zúčastnilo cca 30 000 návštěvníků. Z toho: 7
divadelních představení, 33 koncertů (+ 9 koncertů Kantiky + řada koncertů v rámci akcí
Hanácké Benátky, Folkové Pomoraví, Vánoční náměstí, Litovelské kulturní léto), 6 koncertů
KPH, 17 výstav ve Výstavní síni a prostorách TIC (+ 20 výstav členů Fotoklubu mimo
Výstavní síň MK a 7 přednášek s komentovaným promítáním), 22 pořadů pro děti
(+ mnoho akcí pro děti v rámci Hanáckých Benátek, Zahájení turistické sezony a
vánočních náměstí), 3 kurzy společenského tance (pro mládež, pro dospělé, pro
pokročilé), 1 kurz řeckých tanců, 1 kurz latinsko-amerických tanců Caramba, 3 kurzy
roztleskávaček, 1 celoměstskou akci Hanácké Benátky (v jejím rámci 6 koncertů a spousta
akcí pro děti i dospělé), 1 minifestival Folkové Pomoraví (v jeho rámci 3 koncerty), 3
koncerty v cyklu Litovelské kulturní léto, promítání 4 filmů v rámci Letního kina, 13 plesů,
zábav a tanečních večerů a 50 zábavných pořadů a ostatních akcí. Turistické informační
centrum uspořádalo mimo tradiční výstupy na radniční věž a 4 prohlídkové okruhy
městem tyto akce: 8 cykloprojížděk Litovelským Pomoravím, 4 prohlídky pivovaru, 1 pěší
výlet a velkou akci Zahájení turistické sezony. Dále se kolektiv MK podílel částečnou
organizací, technickým dozorem, úklidem a jinou přípravou na 99 akcích a pronájmech
jiných pořadatelů. Kvalita a počet akcí souvisí s výší finanční podpory našeho zřizovatele,
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kterým je město Litovel, s prostředky získanými z grantů a od sponzorů, a hlavně
s prostředky získanými ze vstupného. Proto je důležité trefit se do momentálního vkusu
návštěvníka. Věřím, že se to podařilo.
Za kolektiv Městského klubu Bc. Hana Neumanová, ředitelka.
Je nutno opět smeknout před obrovským počtem akcí, a tedy i návštěvníků či posluchačů. Tak širokou paletu žánrů nám
může závidět každé, i větší, město. Jak se dá bezproblémově zajistit takové množství aktivit při, tak malém počtu pracovníků
klubu, je asi otázka pro věštkyni s křišťálovou koulí. Vše ale zvládli, potíží nebylo, a těch spokojených ba nadšených bylo
naopak hodně. Jmenovat nechci, pochvala všem – jsou prima, ale paní ředitelka Bc. Hana Neumanová má navrch – bez
jejích organizačních schopností by se dobře fungující soukolí brzy zadrhlo. Tak ať vše šlape dál tak dobře jako doposud a
jsou tu opět tisíce spokojených příznivců kultury ve městě i okolí. Tolik komentář kronikáře.

35. SLAVNOSTI
SILÁCKÁ LITOVEL
V sobotu 25. května se uskutečnil ve sportovní hale ZŠ Vítězná již 12. ročník Silácké Litovle.
Sešli se tam příznivci a obdivovatelé silových sportů. Sportovní družstva silných mužů
poměřila své síly v 6 disciplínách – shybech na hrazdě, vzpěračském nadhozu, skoku
dalekém z místa, hodu 10 kg medicinbalem přes hrazdu, bench-pressem na rovné lavici se
70 kg činkou a v přemisťování různých břemen na čas po vyznačené trase. O přestávce
byly k vidění ukázky bojového umění, řeckořímského zápasu a skupina Muzejní střela.
Marek Náhlík po celé tři hodiny dělal shyby na hrazdě (a za tři hodiny jich stihl 1 600),
všichni si mohli vyzkoušet páku – armwrestling, pod odborným dohledem. Výraznou
novinku představil tento 12. ročník, když poprvé měly svou premiéru i ženy. Pro ně ovšem
organizátoři podobu některých disciplín upravili. Například na hrazdě sportovkyně
neshybovaly, ale snažily se u ní vydržet co nejdéle přitažené. V obou kategoriích si
odvezly týmy „Favál“ – Get Up Brno, u mužů Gym Brno, u žen Favál Ramboteam. Celou
akci provázel pan David Kolařík. Zájem diváků byl slušný a fandění na úrovni.
Silácká Litovel se v našem městě poprvé uskutečnila v r. 2004 a siláci vždy soutěží na
počest slavného Gustava Frištenského, držitele titulů amatérského i profesionálního mistra
Evropy v řeckořímském zápase. Těšíme se na další ročník, snad nebude třináctka smolná?
Zpracováno dle článku v Litovelských novinách č. 5, str. 6 a noticky v MF DNES z 27. 5. na str. 13.

HANÁCKÉ BENÁTKY
Den celoměstské slavnosti Hanáckých Benátek vůbec nezačínal slibně, silný vítr poněkud
zkomplikoval začátek akce. Bylo zataženo, teplotně ovšem příjemně, ale s možností deště
či přeháňky. Naštěstí se ale počasí umoudřilo a odpoledne svítilo i sluníčko a den byl
veskrze příjemný.
Hlavní scéna byla pochopitelně opět na náměstí, a tam s úderem desáté hodiny zahájily
celý bohatý program mažoretky LINETBELLS a taneční soubor KASTER. Vystoupení Honzy
Ondera, nazvané „Taneční hrátky s Honzou Onderem“, přilákalo k pódiu větší počet
účastníků. Možná i proto, že šlo o dvojnásobného vítěze StarDance, tanečníka, tanečního
mistra a choreografa, který přijel na slavnost s výukovou taneční show pro děti. S Ondrou si
mohly zatančit ne prostřednictvím televizní obrazovky, ale naživo! Šlo o interaktivní,
zábavný program, vhodný pro děti od tří do dvanácti let.
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Po mažoretkách LINETBELLS nastoupila první hvězda hudebního programu THOM ARTWAY
+ BAND. Vedoucí skupiny Thom Artway – zpěvák, textař a kytarista, patří k nejuznávanějším
mladým muzikantům české hudební scény. Dokáže propojit moderní zvuk s klasickým
písničkářstvím, jeho skladby jsou podmanivé díky charakteristickému hlasu a jasně
rozpoznatelným melodiím. Vytváří pro posluchače hudebně emotivní svět s niternými texty
a volně se inspiruje zejména britskými písničkáři. Za své první album získal dvě ceny Anděl
2016 České hudební akademie v kategoriích Zpěvák roku a Objev roku. Posluchače
skutečně zaujal a dočkal se s kapelou opakovaných ovací.
Po vystoupení TS KASTER se představila kompaktně popová kapela THE GARDENERS
z Olomouce a okolí. Ta dokáže přitáhnout posluchače všech věkových kategorií na
festivalech u nás i v zahraničí, a to se jí plně povedlo i u nás. V raném odpoledni byla akce
slavnostně zahájena zdravicí hostů, po níž vystoupily mažoretky HAPPY BEES a taneční
soubor TRIPS.
Všichni již čekali na první „bombu“ – zpěvačku DEBBI (vlastním jménem Deborah Kahl),
která se do povědomí široké veřejnosti zapsala díky účasti v prvním ročníku Česko
Slovenské SuperStar. Zaujala svým silným nakřáplým altem a představila své písničky
z dosud vydaných tří alb. Střídaly ji mažoretky GOLDEN BEES a vystoupení skupiny řeckých
tanců pod vedením paní Miroslavy Stroupkové.
Zlatým hřebem programu měl být, a taky byl, zpěvák PETR KOLÁŘ; zpěvák rockových
kapel a řady muzikálů (Drákula, Vlasy, Krysař, Tři mušketýři aj.), bývalý zpěvák skupiny
Precedens a Arakain. Do širokého povědomí vstoupil spoluprací s Karlem Svobodou, když
nazpíval jeho píseň „Ještě, že tě lásko mám“ – nejhranější megahit v českých rádiích.
Získal i několik nominací a cen v anketě Zlatý slavík. Publikum Hanáckých Benátek si získal
naplno.
Po vystoupení tanečního souboru CARAMBA ovládla pódium hranická hardrocková
skupina TRAKTOR, která má na kontě již 6 alb i jedno DVD. Texty písní jsou inspirovány
životem a jejich tvůrcem je frontman kapely Martin Kapek. Jako poslední se na hlavní
scéně prezentovala skupina DYMYTRY – česká metalová skupina z Prahy, která sama sebe
označuje za průkopníky moderního hudebního stylu „psy-core“, kdy je vlastně vše
dovoleno. Image kapely je postaveno na maskách s motivy hmyzu, melodických
refrénech i sugestivním zpěvu. Dobrá tečka hudebního programu! Ve 22 hodin pak rozzářil
nebe nad „českým“ rybníkem nádherný ohňostroj profesionální firmy PYRO MORAVIA s.r.o.
a ukončil pořad slavnosti.
V doprovodném programu v parku Míru a před muzeem byla pro děti po dobu od 10 do
17 hodin otevřena stanoviště z Pevnosti poznání Olomouc, dopravní hřiště, Pohádková
stezka a MINIzoo DDM Litovel. Od 12 hodin si mohly děti skládat stavebnici SEVA a od 15
hodin byly uvedeny pohádky „Perníková chaloupka“ a „Zlatovláska“, a zábavný výstup
Drezura pštrosů – vše v režii Divadla eMILLIon.
V Muzeu Litovel byla k vidění výstava „Svět kostiček“, v prostorách TIC výstava výtvarných
prací žáků ZŠ Jungmannova, k dispozici jízda na pramici pod náměstím (60 Kč, děti do 10
let 30 Kč) a výstupy na radniční věž (40 Kč, děti do 10 let 20 Kč). Na ZŠ Vítězná byl vstup do
posilovny a plaveckého bazénu na 1 hodinu zdarma a městském koupališti – přírodním
245

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2019
biotopu na dobu od 9 do 19 hodin také zdarma (po předložení vstupenky na Hanácké
Benátky). Vstupenky v předprodeji v síti TICKETSTREAM a TIC Litovel byly za 200 Kč, pro děti
do 10 let 50 Kč a pro děti do 5 let zdarma. Na místě se pak vstupné pro dospělé zvyšovalo
na 250 Kč.
Celková návštěvnost byla nakonec daleko vyšší než minulý ročník – navštívilo ji přes 4 000
lidí, na radniční věž vystoupalo 322 osob, atrakci jízdy na lodích pod náměstím využilo 109
osob. Ředitelka MK Bc. Hana Neumanová děkuje všem, kteří přispěli ke zdaru akce.
Bezpečnost zajišťovali členové vlastní ochranky, městská i státní policie i dobrovolní
třídvorští hasiči na výbornou, podobně se zhostili technického zabezpečení i úklidu
Technické služby Litovel. Významná byla podpora akce finančním zabezpečením ze
strany města Litovel, získaného grantu Olomouckého kraje i štědrým sponzorům v čele
s Pivovarem Litovel. Akci podpořila také řada místních podniků i dalších subjektů.
Mediálními partneři: Radio Čas, Radio Haná, Radio Beat, Litovelské noviny, Inzertní noviny
Oáza, Profit, Kdy – kde – co; Olomoucký deník a Hanácké noviny. Její poděkování patří i
kolektivu Městského klubu, který akci celého půl roku připravoval, všem dobrovolným
pracovníkům, kteří obětovali svůj čas, energii i námahu i těm v zákulisí, kteří všichni byli
opravdu skvělí. Je výborné, že se do doprovodných akcí zapojily také místní spolky,
zájmová sdružení a další organizace – mažoretky, roztleskávačky, taneční kroužky, latinskoamerické tance Caramba, řecké tance a mnoho dalších. Dík i těm, kteří připravili vlastní
doprovodný program – ZŠ Vítězná, DDM Litovel, Fotoklub Litovel a Muzeum Litovel.
Poděkování adresuje též divákům, protože kvůli jejich spokojenosti všichni vynaložili
maximální úsilí a věří, že všichni zachovají svou přízeň nejen této akci, ale i dalším kulturním
akcím, které pro ně MK pořádá.
Využito materiálů z LN 6/2019, str. 10 – 11 a LN 7/2019, str. 20 a informací od Pavlíny Vařekové, propagační referentky MK.

LITOVELSKÝ OTVÍRÁK
Litovelský Otvírák popatnácté! V roce 2019 pořádal místní pivovar jubilejní 15. ročník
tradičního hudebního festivalu Litovelský Otvírák. Zavítalo tam přes deset tisíc lidí a zahrálo
na něm více než dvacet kapel z domova i zahraničí. Jako hlavní hvězda na pódiu
zazpívala třeba Anna K., skupina O5 a Radeček nebo slovenská rocková kapela Desmod.
Hanácky zpívající kapela Stracené Ráj zahrála nový letní hit s názvem „Všude dobře, u nás
nejlépe“, který oslavuje letní pohodu a osvěžující chuť piva Černý Citron. Kromě
hudebního zážitku mohli festivaloví fanoušci také nahlédnout do výrobních prostor. Na
prohlídkách pivovaru viděli, jak se pivo vaří a jak zraje. V místním minipivovaru si mohli
uvařit vlastní dávku piva podle svých chuťových preferencí. Na Otvíráku bylo pro osvěžení
připraveno více než dvacet druhů piv. Vedle klasické nabídky se čepovaly i pivní speciály,
například Litovel Gustav 13°, Litovel ALE či nefiltrované Litovel Pšeničné pivo. Pozornost
vzbudil i ležák Litovel 15°, který pivovarští připravili jen na tuto akci a který zrál s odkazem
na tradiční výrobní postupy v dřevěných ležáckých sudech.
Na Otvíráku se objevila i podpora strongmanů i klasické hudby – nejznámější český
strongman a silák Jiří Tkadlčík, který je od roku 2018 ambasadorem Pivovaru Litovel, zazářil
na Memoriálu Gustava Frištenského, jenž se odehrál v areálu pivovaru. Jirka Tkadlčík
překonal silnou konkurenci ze zahraničí a ve fyzicky náročných disciplínách vybojoval
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první, zlatou příčku. Už po osmnácté zavítali na závěr roku do historické varny Pivovaru
Litovel interpreti klasické hudby. Tentokrát zde vystoupil violoncellista a hudební pedagog
Jiří Hošek společně se svou dcerou Dominikou Weiss-Hoškovou, která rovněž hraje na
violoncello. Zahráli například skladby od Josepha Haydna, Mikuláše Krafta nebo od
francouzského autora Josepha Bodina de Boismortiera.
LITOVELSKÉ SLAVNOSTI
Město Litovel upořádalo v sobotu 7. září akci Litovelské slavnosti 2019 a Dny evropského
dědictví v rámci podpory cestovního ruchu se vstupem zdarma. Hlavní program se
uskutečnil na náměstí Přemysla Otakara a začal ve 13 hodin vystoupením MARKA
ZTRACENÉHO s kapelou a známými hity Ztrácíš, Něco končí nebo Je to zlý… Následovala
zdravice hostů. Za moderování starosty města pana Viktora Kohouta se na pódiu vystřídali
domácí i hosté z ciziny – primátor města Revúca Ing. Július Buchta; MUDr. Alena Šromová –
senátorka a zastupitelka města; představitelé Olomouckého kraje – 1. náměstek hejtmana
Mgr. Jiří Zemánek, 2. náměstek Ing. Jan Zahradníček, 3. náměstek Mgr. Dalibor Horák a
předseda Seniorklubu Litovel pan Lubomír Faltus.
Od 15 hodin vystupuje s hity již bájné skupiny Queen QUEEN PRINCESS revival. Tuto skupinu
střídá taneční skupina KASTER, MAŽORETKY LINETBELLS a roztleskávačky GOLDEN BEES.
Popově rocková show kapely PREMIER, která odstartovala svoji profesionální kariéru hitem
Hrobař, přivádí účastníky do varu a hudební produkci zakončí koncert rockové skupiny
CITRON s Láďou Křížkem a Tanjou.
Od 13 hodin začal na náměstí i doprovodný program pod sloganem „Barevný den
s aktivitami společnosti EKO-KOM a Elektrowin, aneb v naší obci již třídíme odpad!!!“
Atrakce pro děti v rámci výchovného programu – maskot Tonda, koloběžky, puzzle, hry,
skluzavka či skákající popelářské auto, Společnost Elektrowin poskytla nafukovadla
zdarma, organizovala soutěže a testy a děti odměňovala drobnými dárky. Turistický
vláček objížděl za desetikorunu zajímavá místa našeho města; MINIzoo a kreativní dílnička
DDM nabídla zdobení keramických srdíček i jednoduché výtvarné techniky. Připravena
byla ukázka hasičské techniky s hasičskou automobilovou stříkačkou veteránem. Generali
pojišťovna předváděla otočný simulátor nárazu a šachový oddíl TJ Tatran Litovel nabídl do
14 hodin simultánku v šachu pro veřejnost.
U rybníka před GJO připravil pan Slavoj Vespalec s přáteli modelářské odpoledne
s ukázkami modelů letadel, lodí i vrtulníků; sokolníci pak ukázky dravců ze Záchranné
stanice Pateřín a Místní organizace Českého rybářského svazu ukázky rybolovných
způsobů a praktický lov ryb na udici pro děti.
Dny evropského dědictví otevírají památky, a tak v Muzeu Litovel byla k vidění aktuální
výstava LEGO – svět kostiček, stálá expozice Litovelská řemesla 1. poloviny 20. století,
expozice Gustav Frištenský a Od mechanického hracího strojku po moderní gramofon
(návštěvnost 213 osob); mezi 10. až 16. hodinou výstupy na ochoz radniční věže (358
osob); ve Výstavní síni MK bylo možno si prohlédnout výstavu kreseb, maleb a koláží pana
Jaroslava Bílého „Architektonické přírodní a figurální motivy“ (vše se vstupem zdarma);
Muzeum harmonik pana Jiřího Sedláčka pak nabídlo prohlídku s komentářem za
dobrovolné vstupné. Otevřeny byly jak kaple sv. Jiří, tak kostel sv. Marka k prohlídkám,
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samozřejmě se vstupem zdarma. Ve 14 hodin odešla od Morového sloupu skupinka
zájemců na procházku za krásami památek Litovle komentovanou průvodcem.
Akce se konala ve spolupráci s Olomouckým krajem, TIC Litovel, Mikroregionem Litovelsko,
TS Litovel, Muzeem Litovel, DDM Litovel, Římskokatolickou farností Litovel, MS Českého
rybářského svazu a Hasičským záchranným sborem. Sponzoři: město Litovel, Olomoucký
kraj, EKO-KOM, Elektrowin, pojišťovny GENERALI, KOOPERATIVA a FIXUM, a.s. – pojištění a
finance a Mikroregion Litovelsko. K dispozici bylo bohaté občerstvení a pochopitelně
litovelské pivo. Škoda jen, že akci hrubě nepřálo počasí a každou chvíli se spustila
přeprška, místy i déšť. Pěkně to vyjádřilo moto LN – „Pršelo, pršelo, jen se lilo, Litovelské
slavnosti to neohrozilo“. Tak – za rok zase!
Využito informací z internetu a LN 10/2019, str. 3.

FREE LITOVEL BOBR CUP – „Extrémní souboje na dřeň – o vítězi litovelského klání Bobr Cup
rozhodovaly poslední metry“
Soutěž vznikla v r. 1995 a původně šlo o závod na závěr vodácké sezóny, kterou vymysleli
a zorganizovali kanoisté z litovelského oddílu TJ VS. Prvního ročníku se zúčastnilo 40
tříčlenných družstev, ale během dalších let se věhlas „Bobra“ zvyšoval a postupně se stal
největším outdoorovým extrémním závodem štafet s účastí okolo 200 tříčlenných týmů.
Slovo Bobr v názvu neodkazuje jen na velkého hlodavce, který v 90. letech znovu obsadil
lesy CHKO Litovelského Pomoraví, ale je to také akronym pro Blbě Organizované Běsnění
Raplů.
Říká se sice, že dvakrát nevstoupíš do jedné řeky, ale na Bobr Cupu tohle neplatí. Na
mistrovství republiky tříčlenných štafet 2019 se dokonale opakovalo loňské finále závodu se
stejnými aktéry. „Závod, který se nevzdává“ se konal ve vodáckém kempu TJ Vodní
sporty Litovel a okolí, většinou v CHKO Litovelské Pomoraví. Hlavní sponzoři – Pivovar
Litovel, Olomoucký kraj, město Litovel, Auto Hlaváček, HOPAX, HEAD Litovel, Radio Rubi,
HOBBY PROFIT, IN-LIFE, Stavební firma Vymětal a další.
V sobotu 5. října bylo skutečně nevlídno – deštivo, chladno. To však nemohlo zastavit 25.
ročník extrémního závodu tříčlenných štafet – Bobr Cup 2019. Náročná byla podmáčená
trať pro běžce i horská kola. Běh na 15 kilometrů rozbahněným terénem, 25 km na kole a 6
km v kajaku, k tomu brody v ledové řece Moravě, už zmíněný déšť, přesto se na start
postavilo 194 týmů, mezi nimi legendy sportovního světa, ale i amatéři. Loňské vítězství
obhájil tým Pivovaru Litovel – Tomáš Lichý (běh), Marek Rauchfuss zvaný „Ráfek“ (kolo),
Filip Hric (kajak) – za 2 hodiny, 27 minut a 15 vteřin. Klání bylo dramatické až do úplného
konce a rozhodovaly závěrečné metry, když uvedený tým protrhl cílovou pásku jako první,
o pouhé 3 sekundy před devítinásobným mistrem světa ve sjezdu na divoké vodě
Kamilem Mrůzkem, reprezentujícím Auto Hlaváček.
Free Litovel Bobr Cup měl na startu opravdu skvělou konkurenci, a to ve všech 3
disciplínách. I v deštivém počasí a na rozmoklé trati dokázali nejlepší běžci vylepšit loňské
časy. První úsek ovládl Jan Janů z týmu ASS Brno Extreme e-Finance. Porazil druhého
Jáchyma Koláře (Auto Hlaváček) a loňskému vítězi Tomáši Lichému (Pivovar Litovel)
„nadělil“ tři minuty a pět vteřin. Přesto ani tak velký náskok týmu Jana Janů na celkové
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stupně vítězů nestačil. Na horském kole se totiž děly velké věci. Marek Rauchfuss (Pivovar
Litovel) rychle dojížděl své soupeře, brzy zlikvidoval ztrátu a posunul se do čela závodu. O
dramatickém závěru píšeme výše.
Zdá se, že tvrdé podmínky sportovce neodradily. Suma sumárum – letošního Bobr Cupu se
zúčastnilo 194 týmů, ale i 12 jednotlivců v rámci soutěže Bobr Man, v níž zvítězil zábřežský
Ironman David Jílek. Solidně byly zastoupeny také recesistické týmy startující v převlecích.
Na startu nechyběl ani tým nevidomých sportovců Slepýši ve složení běžec Marek Šimíček,
cyklista Ivoš Budil a kajakář Jan Hegr.
Informace v MF DNES ze 7. 10. v části Ol. kraj, str. 14 a 9. 10. v části Ol. kraj – sport, str. 19.; LN 11/2019, str. 19 a 20.

36. PUBLIKACE
Zajímavou knížku „Hanácké Benátky a jejich památky“ představil pan Lubomír Šik. Historii
památných domů a kostelů již věnoval on, i řada dalších autorů, obsáhlejší odborné
publikace, ale řadě drobných památek, nápisů a křížů se dosud nikdo takto nevěnoval.
Mnohé z nich jsou veřejnosti cela neznámé, lidé je obvykle přehlédnou, mnohdy nevědí,
co znamenají a cizojazyčné nápisy už rozluští málokdo.
Knížka tak přibližuje málo známé nápisy, pamětní desky, domovní znamení, sochy i
plastiky, kříže i kapličky a současně i lidi, kteří v době jejich vzniku žili. Zveršované zápisy
městské rady v 17. století přibližuje život měšťanů humornou formou a zdrojem byly
dokumenty vypsané a přeložené soudcem Josefem Richterem.
V úvodu je básnička charakterizující úmysly autora pro zachování vzpomínek na minulost:
HANÁCKÉ BENÁTKY
Rameny Moravy město je protkané,
už skoro v podhůří, a ještě je na Hané,
pyšní se přízviskem Hanácké Benátky,
na dávnou minulost najdeš zde památky.
Bývalo královské a potom poddané,
Nemálo přednostmi od věků nadané.
O řadě památek sebral jsem poznatky,
o mnoha nenašel konce a začátky.
Při této procházce otázka vytane:
Dědictví po předcích. Co po nás zůstane?
V knížce jsou poté prezentovány následující objekty a ulice: O původu Litovle, Kostel sv.
Filipa a Jakuba, U zlatého beránka, Modrá Hvězda, Smírčí kříž, Studánka, Pomníček,
Svatojánský most, Chudobinec, Kolářova vila, Pavlínka, Gymnázium, Jan Opletal,
Smetanovy sady, Gustav Frištenský, Kříž u papírny, Husův sbor, Správa CHKO, Sochova vila,
Školy, Hudební škola, Náměstí Přemysla Otakara, Dům u Žlutého lva, Morový sloup,
Radnice, Panský dům, Šerhovní ulička, Záložna, Městský klub, Hostinec U bílého koníčka,
Dům U božího oka, Boskovicova ulice, Masarykova ulice, Revoluční ulice, Hradby,
Knihovna, Kostel sv. Marka, Česká kaple, Pamětní deska Pintnera Lipovského, Ulice 1.
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máje, Švédská ulička, Park Míru, Švédská deska, Muzeum, Přední mlýn, Vila Gustava
Frištenského, Socha Jana Nepomuckého a Kříž u Alibony.
Knížka má 140 stran a je autorským vydáním pana Lubomíra Šika. Kronikář konstatuje, že se
mu dostalo perfektního poučení a některých památkách města, kterých si dosud ani
nevšiml a nevěděl, že existují. V to vidí přínos pro historii města a vhodnou informovanost
pro zájemce o jeho historii. Snad by bylo vhodné ji prezentovat jako tisk pro další zájemce
v gesci MSL či Muzea Litovel?

37. SPORTOVNÍ ORGANIZACE
TJ TATRAN LITOVEL – ODDÍL HÁZENÉ
Výbor oddílu pracoval ve složení: David Číhal st. – předseda, Karel Zmund –
místopředseda, Ladislav Sléha – ekonom, Radovan Šimek – tajemník, Květoslav Kuba,
Vlastimil Navrátil – členové. V trenérských pozicích působili Sv. Rozsypalová, Klára
Valouchová, Radovan Šimek, T. Pospíšil, M. Zifčák, J. Klanica, Zd. Čtvrtníček, Irena
Hlavinková, L. Jašíček, M. Dubový, J. Kubáček st., P. Habermann, P. Aleš, P. Valouch, Ivo
Vávra, K. Kuba, J. Macek, R. Baláž, V. Navrátil a L. Krejčíř působil jako šéftrenér. V dalších
pozicích působí jako rozhodčí D. Číhal, M. Hlavinka, M. Přikryl, J. Škroch; zapisovatelé J.
Nič, V. Číhalová, J. Vedra, M. Baránek, Vl. Mach; fotograf P. Štěpánek; komentátor P.
Horváth; kronikář M. Beňa. O zajištění extraligových utkání pečují J. Nevrlý, P. Štěpánek, J.
a J. Kolářovi-TVCOM; o správu zápisů M. Baránek, R. Šimek; o PR tým T. Navrátil, R. Šimek a
M. Baránek. Členů oddílu je celkem 177, z toho zasloužilých 27 (loni 24), dospělých 50 (50),
mládeže 78 (74) a hostujících 22 (10).
SOUTĚŽE: Veteráni se pod vedením Sv. Kráčmara zúčastnili tradičního Novoročního turnaje
veteránů (8 družstev o Turnaj v Horce n. M. (8. 6.) a turnaje v Holíči (15. 6.). Muži hráli
Strabag Rail Extraligu s trenérem Ivo Vávrou, asistentem Květoslavem Kubou, vedoucím
Jiřím Mackem a masérem Romanem Balážem. Z mužstva odešli Nedoma, Nantl, Schmalz,
Barabáš a Jindra; přišli Tkadleček, Prošvic, Hrachový, Fabián, Mekič, Geist a Kršek. Posílení
týmu na spojkách se ovšem nepovedlo a důsledkem bylo, že tým nebyl schopen sbírat
body. Tým byl mladý a psychicky nevyzrálý, kádr na podzim nezískal žádný bod. V zimě
přišli pivoti J. Páleš, J. Pohlmann, a O. Kawulok (více nebylo možné). V základní části to
byly nakonec jen 2 výhry. Play-out zůstalo za očekáváními – výhra přišla až v posledním
kole, což znamenalo sestup.
Starší dorost hrál 2. ligu s trenéry Petrem Habermannem, Petrem Alešem a vedoucím
Pavlem Valouchem. Personální problémy vyvolalo hostování řady hráčů z regionu (V.
Bystřice, Prostějov, Kostelec). Cílem byl postup do 1. ligy, výsledkem bylo jen 2. místo,
takže cíl nesplněn.
Mladší dorost také hrál 2. ligu. Šlo o opětovně ustavené družstvo s trenérem Vl. Jašíčkem a
vedoucími M. Dubovým a J. Kubáčkem. Tým byl doplňován hostujícími hráči i staršími žáky
a cílem byl výkonnostní růst hráčů. Družstvo získalo 6. místo v soutěži.
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Starší žáci soutěžili v Olomoucké krajské lize s novým trenérem Zdeňkem Čtvrtníčkem a
vedoucí I. Hlavinkovou. Cílem byl také výkonnostní růst hráčů, do Žákovské ligy se
nepodařilo kvalifikovat, takže zatím si družstvo drží 4. místo.
Mladší žáci v Olomoucké krajské lize hráli vedeni trenéry M. Zifčákem a J. Klanicou. Do
družstva přešli s většinou týmu z miniházené. Zde také byl stanoven jako cíl výkonnostní
růst hráčů. Na podzim to bylo překvapivě 1. místo, na jaře přišla řada nových hráčů (z
fotbalu) a získáno bylo. 3. místo. Přišel výkonnostní útlum, ale spíše šlo o psychiku.
Miniházená (mladší a starší) – trenéry jsou R. Šimek, T. Pospíšil, Sv. Rozsypalová a K.
Valouchová.
Cílem je udržení hráčů, získání základních návyků a dovedností a
výkonnostní růst. Mají k dispozici turnaje mini 4+1 bez počítání skóre. Starší mini přes zimu
absolvovali řadu turnajů s počítáním skóre, včetně dvou turnajů 6+1. Na jaře startovaly
dokonce 2 týmy v krajské soutěži.
Významné akce: 6. házenkářský ples – v režii družstva mužů o MiniCup; 7. ročník
Novoročního turnaje veteránů; 59. ročník turnaje O pohár města Litovle.
Úspěšné jsou v soutěžích všechny kategorie a na dobré úrovni pokračují tradiční akce.
K posunu došlo v přípravě výstavby druhé haly v Litovli. Problémy: nedostačující kvalita pro
Extraligu; nepostup do 1. ligy st. dorostu; nedostatečné tréninkové prostory; malá ochota
zapojení členů do dění oddílu; nefungující spolupráce s kluby v regionu (odchody hráčů
do TCM Nové Veselí, Zubří apod.).
Zprávu podal Mgr. Radovan Šimek, tajemník oddílu házené TJ Tatran Litovel

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL LITOVEL
Členové výboru 2019: starosta Mgr. Mirko Spurník; místostarostka Ing. Dana Buchtová;
jednatelka Ing. Ilona Jančí; hospodářka Ludmila Gottwaldová; náčelnice Vlasta
Machalová; náčelník David Dvořák; člen (za oddíl tenisu) Ing. Marek Bednář a
předsedkyně kontrolní komise Eva Prucková.
T. J. Sokol Litovel nabízela možnost cvičení ve 12 oddílech: Ženy I. – cvičitelka Vlasta
Machalová; Ženy II. – Marie Smékalová; Zdravotní, kondiční cvičení pro seniorky –
Vladimíra Blažková, Jana Svojanovská; Jóga I – Vladimíra Blažková; Jóga II – Milan Marek;
Věrná garda – Karel Mikulica; Tenis – Ing. Marek Bednář, Ing. Petr Soldán; Kondiční
kulturistika – David Dvořák; Badminton – Ing. Marek Drešr; Pilates – Miroslava Vojáčková a
Aerobik – Martina Kohoutová (nově od září 2019).
Počet členů 155 z toho: všestrannost (ženy I., ženy II., zdravotní cvičení pro seniorky) 40,
jóga 50, věrná garda 4, kondiční kulturistika 23, tenis 12, divadelní odbor 12, pilates 25 a
badminton 5. Počty jsou pouze orientační, neshodují se s celkovým počtem, neboť oddíly
žen se vzájemně prolínají, ženy navštěvují více druhů cvičení.
Příspěvek od města Litovel na pravidelnou činnost byl 150 000 Kč. Po prodeji sokolovny
městu Litovel je spolupráce s ním výborná. Město dodržuje všechna ujednání, která byla
v prodejní smlouvě společně zakotvena. Kladně lze také hodnotit investice města do
údržby a oprav historické budovy i celého areálu. T. J. Sokol aktivně spolupracuje s dalšími
sportovními organizacemi, jako je Tatran Litovel, Vodní sporty Litovel a oddíly petangue.
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Tyto sportovní subjekty pořádají své turnaje, zápasy i soustředění v areálu sokolovny,
případně jim sokolovna slouží jako zázemí. Ochotnický soubor Sokola Litovel sehrál jedno
divadelní představení „Pojďme se bát“ – autorskou hru Zdeňka Šmída. Režisérem byl Petr
Linduška a představení proběhla 1. 11., 8. 11. a 9. 11. Součástí divadla byla výstavka
spojená s výročím divadelního souboru.
Další informace: Oddíl žen pod vedením náčelnice V. Machalové zorganizoval 17. února
jógové cvičení „jóga smíchu“ pod vedením profesionální cvičitelky Lucie Bezděkové
Lauermannové. Členové oddílu kulturistiky se zúčastnili 12. ročníku Silácká Litovel
konaného dne 25. května. Soupeřilo zde mezi sebou šest družstev mužů a tři družstva žen.
Na programu bylo šest disciplín a družstvo Sokola Litovel v čele s Patrikem Vysloužilem
skončilo na 4. místě s těsným bodovým rozdílem od třetího družstva. Členové oddílu
kulturistiky se 6. července zúčastnili 5. ročníku soutěže Hry bez hranic, kterou hostila obec
Vilémov. V osmi netradičních disciplínách mezi sebou zápolilo 23 pětičlenných družstev.
Družstvo vedené Patrikem Vysloužilem jednu disciplínu vyhrálo, ale nakonec v celkovém
pořadí se umístilo na 15. místě. Oddíl tenisu uspořádal dva turnaje – klubový turnaj juniorů
proběhl v červnu a turnaj ve čtyřhrách v září ve spolupráci s tenisovým oddílem Tatranu
Litovel.
V r. 2019 proběhla modernizace a obnova vybavení posilovny. Byla vyměněna
podlahová krytina a zakoupena velká nakládací činka se dvěma kotouči a posilovací
lano. Rovněž jsou průběžně cvičebním náčiním dovybavovány oddíly všestrannosti. T. J.
Sokol Litovel obdržela Čestné uznání za uspořádání místního sletového cvičení v roce 2018
a Čestné uznání „Sokolská kapka krve“ za dárce krve z řad T. J.
Informace podal Mgr. Mirko Spurník, starosta T. J. Sokol Litovel.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VODNÍ SPORTY LITOVEL, z. s.
Počet členů správní rady 3: Tomáš Kutý předseda spolku, Petr Čamek hospodář a Ludvík
Smrček.
SEKCE DIVOKÁ VODA
Rok 2019 byl pro oddíl TJ VS Litovel velice nabitým a také úspěšným rokem. Zimní/podzimní
suchá příprava začala již v r. 2018, sportovci navštěvovali tělocvičnu při ZŠ Jungmannova
a plavecký bazén při ZŠ Vítězná. Dále někteří využívali posilovnu v Aplikačním centru Baluo
v Olomouci. Tréninky během suché přípravy probíhaly pod vedením trenérů Tomáše
Kutého, Michala Stratila, Michala Šmoldase, Petra Čamka a Keno Dimova. Jako
každoročně se na začátku r. 2019 uskutečnilo soustředění na běžkách na Nové Vsi u
Rýmařova, kterého se zúčastnilo zhruba 30 členů oddílu včetně trenérů. V rámci jarní
předzávodní přípravy odjela členka oddílu Barbora Dimovová do Španělska na
dvoutýdenní reprezentační soustředění.
První ze závodů Českého poháru proběhl na Kamenici, kvůli velké obtížnosti této trati
v závodě nestartovali všichni závodníci oddílu. Ti, kteří nestartovali v závodě, trénovali na
spodní části trati. Další ze závodů ČP se jel na Čeňkově pile. Po několika letech
závodníkům příroda přála a bylo možné závodit na horní části trati. Další závod ze série ČP
proběhl na umělé trati ve Veltrusech.
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Výše zmíněné závody byly taktéž nominačními závody pro ME ve sjezdu Bovec, MS juniorů,
U23 Banja Luka a MS ve sprintu La Seu d’Urgell.
Na ME ve slovinském Bovci oddíl reprezentovala Barbora Dimovová. Podařilo se jí získat 7.
místo ve sprintu a 9. místo v dlouhém sjezdu. Dále společně s Martinou Satkovou (Dukla
Praha) a Anežkou Paloudovou (SK Vltava Český Krumlov) vybojovaly 1. místo v závodu
družstev ve sprintu.
Na MS v Banja Luce (Bosna a Hercegovina) oddíl reprezentovala početnější skupina
závodníků. Mezi juniory to byla deblová posádka ve složení Petr Šmakal/František Salaj,
kteří v dlouhém sjezdu vybojovali titul mistrů světa, ve sprintu se umístili na 10. místě a
vybojovali 2. místo v závodě hlídek. V kategorii U23 reprezentovali TJ VS Barbora Dimovová
a Michal Šmoldas. Barča získala 6. místo ve sprintu a 8. v dlouhém sjezdu. Michal závodil
ve dvou kategoriích – na C1 vybojoval 4. místo ve sprintu a 8. v dlouhém sjezdu, dále získal
společně s Václavem Kristkem a Vojtěchem Skořepou 2. místo v závodě družstev. Na C2
vybojoval s Vojtěchem Zapletalem 7. místo ve sprintu a 6. v dlouhém sjezdu.
Na MS ve sprintu ve španělském La Seu d’Urgell opět reprezentovala dvojice Barbora
Dimovová a Michal Šmoldas. Barča se umístila na 3. místě v individuálním závodě a spolu
s Anežkou Paloudovou a Martinou Satkovou také vybojovaly titul mistryň světa v závodě
družstev ve sprintu. Michal se spolu s Vojtěchem Zapletalem umístil v kategorii C2 na 10.
místě.
Během letních prázdnin v našem oddíle také přibylo několik nových členů a vznikla
tréninková skupina nejmenších dětí od 6 let věku. Této skupině se věnuje Michaela
Vaňková a Alexandra Plachtová. V srpnu dále proběhlo soustředění v Rakousku na řece
Salze, které závodníkům pomohlo v kvalitnější přípravě na zbývající závody sezóny.
Říjen přinesl již 25. ročník Bobr Cupu – závodu, který se nevzdává a velkou měrou se na
něm podílí i město Litovel. Závod byl opět uspořádán a zastřešen členy oddílu TJ VS Litovel
a In-life. Většina členů se nejen účastnila příprav závodu, ale také již tradičně závodila.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na sportovní přípravě, údržbě areálu, technickém i
materiálním zabezpečení. Tomáš Kutý, Petr Čamek, Michal Stratil, Michal Šmoldas,
Michaela Vaňková, Aleš Berka, Jiří Hrachovec, Alexandra Plachtová, Keno Dimov, Eliška
Čapáková, Karel Šotola, Martin Blažek a také rodiče. Na podzim byla v areálu loděnice
vybudována členy In-life a TJ VS nová sauna.
SEKCE DIVOKÁ VODA – sportovní výsledky za rok 2019:
Závody v ČR (individuální medaile): žáci 2 medaile MČRž klasik (Berounka) – 3. místo C1M
– Papula 3. místo C2M – Papula/Stratil; junioři 6 medailí – MČRd klasik (Berounka) – 2. místo
C1M – Salaj, 2. místo C2M – Salaj/Šmakal, MČR klasik (Lipno) – 2. místo C1M – Salaj, 3. místo
C1M – Šmakal, 1. místo C2M – Salaj/Šmakal, MČRd sprint (České Vrbné) – 3. místo C2M –
Salaj/Šmakal); U23 3 medaile (MČR U23 sprint (Veltrusy) – 2. místo C1 M – Šmoldas, 3. místo
K1 W – Dimovová B., 1. místo C2 M – Šmoldas/Zapletal); VET 1 medaile MČR vet sprint
(České Vrbné) – 1. místo – Hořínek.
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Medaile z hlídek – žáci 4 medaile: MČRž hlídky klasik (Berounka) – 1. místo 3xC1M – Stratil,
Geprt, Papula, 3. místo 3xC2M – Stratil/Čamek, Geprt/Palouda, Papula/Protivánek, MČRž
hlídky sprint (Brandýs n. L.) – 1. místo 3xC1M – Papula, Geprt, Stratil, 3. místo 3xC2M –
Papula/Trnka, Geprt/Protivánek, Stratil/Míka).
Junioři 8 medailí MČR hlídky klasik (Čeňkova pila) – 1. místo 3xC1 M – Vitoul, Salaj, Šmakal;
MČRd hlídky klasik (Berounka) – 1. místo 3xC1 M – Vitoul, Salaj, Šmakal, 3. místo 3xC1 M –
Vodák, Geprt, Papula, 3. místo 3xC2 M – Stratil/Papula, Salaj/Vodák, Šmakal/Vitoul; MČR
hlídky sprint (České Vrbné) – 2. místo – Papula, Vodák, Stratil; MČRd hlídky sprint (České
Vrbné) – 1. místo 3XC1M – Šmakal, Salaj, Vodák, 3. místo 3XC1M – Geprt, Papula, Vitoul, 2.
místo 3xC2M – Geprt/Papula, Salaj/Vodák, Šmakal/Vitoul); U23 1 medaile MČR hlídky sprint
(České Vrbné) – 2. místo – Šmoldas, Salaj, Šmakal.
MEZINÁRODNÍ ZÁVODY: Mistrovství Evropy dospělých, Bovec (Slovinsko) 1 medaile (hlídky
sprint 3xk1W – Dimovová, Satková, Paloudová). Dále individuální klasik 9. místo a
individuální sprint 7. místo Dimovová. Mistrovství světa juniorů U23, Banja Luka (Bosna a
Hercegovina) 5 medailí individuální sprint junioři – 10. místo C2M – Salaj/Šmakal; U23 6.
místo K1W – Dimovová, 4. místo C1M – Šmoldas, 7. místo C2M – Šmoldas/Zapletal; hlídky
sprint – 3. místo 3xC1M – Šmoldas, Skořepa, Kristek, 1. místo 3xC2M – Šmoldas/Zapletal,
Jelínek/Kristek, Hendrych/Nachtigal; individuální klasik junioři: 1. místo C2M – Salaj/Šmakal;
U23 8. místo K1W – Dimovová, 8. místo C1M – Šmoldas, 6. místo C2M – Šmoldas/Zapletal);
hlídky klasik - 2. místo 3xC1M – Šmoldas, Skořepa, Kristek, 2. místo 3xC2M – Salaj/Šmakal,
Rašner/Vaněk, Jelínek/Kristek.
MISTROVSTVÍ SVĚTA DOSPĚLÝCH VE SPRINTU, LA SEU D’URGELL (ŠPANĚLSKO) 2 medaile –
hlídky 1. místo 3xK1W – Dimovová, Paloudová, Satková, individuální – 3. místo K1W –
Dimovová a ještě 10. místo C2M – Šmoldas/Zapletal).
SVĚTOVÝ POHÁR, TREIGNAC (FRANCIE) – umístění bez medaile – klasik 6. místo C2M –
Salaj/Šmakal a sprint 7. místo C2M – Salaj/Šmakal).
Ocenění za rok 2019: Barbora Dimovová získala 2. místo ve sportovním odvětví Talentu
Olomouckého kraje; dále se umístila na 4. místě v kategorii dospělých v anketě Kanoista
roku a dvojice Petr Šmakal a František Salaj se umístila na 5. místě v kategorii juniorů
v anketě Kanoista roku.
SEKCE RYCHLOSTNÍ KANOISTIKA
Sezónu oddíl tradičně zahájil zimním soustředěním v Benecku na hotelu Žalý. V průběhu
zimy tréninky družstva zahrnovaly kondiční plavání pod vedením L. Smrčka st., kondiční
tréninky a posilovnu měl na starosti L. Smrček ml. Benjamínci a žáci navštěvovali do konce
března tělocvičnu pod vedením L. Smrčka st. Od dubna probíhala příprava na vodě,
které předcházelo soustředění v resortu Paradiso v Itálii za účasti – L. Smrček st., L. Smrček
ml., David Hojger, Josef Gerhát, Brutus Dvořák.
První závody proběhly v Týně nad Vltavou za účasti 10 závodníků. Výrazný pokrok i
výkonový posun byl vidět na závodnících, kteří absolvovali zimní a jarní soustředění, dobře
si vedl Josef Gerhát a Brutus Dvořák. V jarních a letních měsících se kanoisté tradičně
zúčastnili závodů Českého poháru v Račicích. Postupně byly získávány během roku nově
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příchozí děti a snažily se ze všech sil připravit si odpovídající zázemí a materiálové
vybavení. Soustředění v Račicích se zúčastnilo 11 členů.
Vrcholem sezóny bylo mistrovství ČR. Nejúspěšnějšími závodníky v kategorii benjamínků se
stali Josef Gerhát (2. místo), Berenika Kristová (3. místo) a také benjamínka Martina
Geprtová. Zmíněné benjamínky se pravidelně umisťovaly do první desítky závodníků v
republice. Výrazná účast závodníků TJ VS byla vidět i na všech regionálních závodech,
kterých se účastnili. Do soubojů o medaile zasahoval i Pavel Tóth, který přesedlal z kajaku
na kánoi, a i Filip Šišma – nováček týmu, který si rychle osvojil jízdu na kánoi, a je přínosným
oživením tréninkové skupiny.
Podařilo se stabilizovat tým dětí, sestavit závodní družstvo a přebudovat za výrazné
pomoci rodičů (Krist, Dvořák) zázemí loděnice a prostory pro skladování lodí. Někteří
členové oddíl opustili, jiní přišli. Celkem se mládežnická základna pohybuje stále kolem 20
členů a očekává se výraznější posun ve výkonnosti závodního družstva a posílení tohoto
družstva o 2–3 členy z mladších kategorií.
Závěr sezóny probíhal v přátelském duchu na závodech v Ostrožské Nové Vsi, Sezemicích
a Černožicích, kterých se zúčastnili i noví členové. Nejvíce se na přípravě a chodu oddílu
podíleli trenéři L. Smrček st., L. Smrček ml., Michal Dvořák. Závěrem roku opět probíhá
příprava v tělocvičně a také zmiňované plavání a kondiční běh.
Za TJ VS Litovel zapsala a zpracovala Michaela Vaňková.

TJ TATRAN LITOVEL – ODDÍL KUŽELEK
Oddíl kuželek má ke dni 31. 12. 30 členů, z toho je 25 mužů, 1 žena a 4 dorostenci,
vedoucím oddílu je pan Kamil Axmann, současný předseda TJ Tatran. V sezóně 2018/2019
byla v soutěži celkem čtyři družstva: družstvo A hrálo 3. kuželkářskou ligu a skončilo na 5.
místě; družstvo B hrálo okresní přebor, skončilo na 5. místě; družstvo C v okresním přeboru
sezónu zakončuje na 4. místě a dorostenci hrající severomoravskou regionální soutěž končí
na 5. místě. Do podzimní části nového ročníku 2019/2020 vstupuje oddíl se stejným počtem
družstev, ale dochází ke změně soutěže u družstva B, které bude soutěžit v olomouckém
krajského přeboru.
V lednu se konaly okresní přebory jednotlivců všech kategorií. Přeborů se zúčastnili hráči
s těmito výsledky: muži kuželna TJ Prostějov – 7. Čulík David 552 kolků; 15. Čamek Jiří 521;
16. Axmann Kamil 520 a 20. Sigmund Miroslav 515; senioři kuželna Sokol Přemyslovice – 7.
Vidim Jaroslav 511 sražených kuželek; 8. Fiala Jiří 510 a 13. Kozák Vlastimil 485. V kategorii
dorostenců se okresní přebory nekonají a přímo se postupuje do krajských přeborů.
Do krajského přeboru postoupili a umístili se takto: muži kuželna TJ Prostějov – na 16. místě
Čulík David 544 kolků; dorostenci kuželna HKK Olomouc – na 16. místě Zapletal Filip 482 a
na 17. místě Hampl Pavel 458.
Ve dnech 24. – 26. května navštívili členové oddílu kamarády-kuželkáře v Drážďanech Radebeulu. Cestou do Drážďan jsme v Hradci Králové navštívili obří akvárium, poté jsme
pokračovali do obce Libčany do místního květinářství s obrovským množstvím krásných
bonsají. Po příjezdu a přivítání v Drážďanech jsme odjeli na ubytování, poté nás čekala
procházka po místní vinici s malou ochutnávkou místních vín. Další den proběhlo tradiční
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přátelské utkání s výsledkem Litovel 3813: Radebeul 4155 = jasná prohra 8:0 o 342 kuželek.
V loňském roce oslavili hráči významná jubilea výročí narození 70 let – Kozák Vlastimil,
Kráčmar Jiří a Vymazal Ludvík. Všichni jim přejí hodně zdravíčka a pevnou ruku do dalších
kuželkářských let.
Zprávu podal Kamil Axmann, vedoucí oddílu.

ODDÍL TENISU TJ TATRAN LITOVEL
V r. 2019 se podařilo po letech příprav zrealizovat výstavbu tří tenisových hřišť. Výstavbu
financovalo město Litovel částečně z vlastních prostředků a částečně z dotace
Olomouckého kraje. V r. 2020 bude následovat dobudování zázemí a řešen způsob
financování. Sportoviště mohou využívat nejen členové tenisového oddílu, ale využívají je
členové Sokola a další veřejnost.
Jako každý rok se oddíl potýká se zvýšeným zájmem z řad mládeže o trénování, je již přes
50 členů. Trenéra Jana Olšovského doplnil Lukáš Chmela a společně trénují děti
v kategoriích minitenis, babytenis, mladší a starší žáci. Oddíl má již 5 zástupců v ligových
soutěžích, kde sbírají první zápasové zkušenosti. Jmenovitě Natálka Štajgrová v kategorii
babytenisu, Alex Dočekal, Jindra Pinkava a Adéla Bartoňová v kategorii mladší žáci a ve
starších žácích Matěj Janáček a Denis Koudelka.
Pro děti jsou připravována víkendová soustředění a tenisové kempy. V zimních měsících je
využívána volná kapacita v tělocvičnách v Litovli a zkušenější děti trénují v nafukovací
hale v Mohelnici.
Zapsal Tomáš Bartoň, předseda oddílu tenisu.

ODDÍL FLORBALU TJ TATRAN LITOVEL
V sezóně 2019/2020 muži hráli Olomouckou ligu mužů (nejvyšší krajská soutěž), kde se
umístili na 10. místě z 11 účastníků. Odehráno bylo 14 z 20 zápasů sezóny. Od začátku
sezóny se museli muži obejít bez dvou tradičních opor. Dlouholetý kapitán Jiří Klega
ukončil aktivní hráčskou kariéru a letitá opora v bráně – Jiří Skála podstoupil operaci ruky.
Do týmu byly nově začleněny mladí nováčci, kteří hráli mužskou soutěž na výjimku. To vše
se projevilo na herních výsledcích na začátku sezóny. Chyběly zkušenosti a vyrovnané
zápasy se nedařilo dotáhnout k bodovému zisku. Před půlkou sezóny se do sestavy navrátil
Jiří Skála a výsledky se začaly zlepšovat. Přišly první body a Litovel začala z posledního
místa pomalu dotahovat soupeře. Po 14 zápasech dokonce přeskočila Šumperk a
odpoutala se od poslední pozice. Následně zasáhla koronavirová epidemie a soutěž byla
v aktuálním stavu v březnu 2020 ukončena. Za zmínku stojí připomenout dobré
zapracování nováčků Filipa Lišky, Jakuba Letochy a Ondřeje Vařeky. Teprve patnáctiletý
Vařeka musel hned od začátku soutěže nahradit v bráně Jiřího Skálu, a ačkoli to byl jeho
debut v brance, dokázal tým v mnoha situacích podržet.
Starší žáci – po 4 letech oddíl otevřel kategorii starších žáků. Většina hráčů patřila a
nastupovala i za mladší žáky. Starší žáci hráli Olomoucký přebor starších žáků a z 6
účastníků obsadili po předčasném ukončení soutěže poslední místo. Stejný počet bodů (3
body), ale lepší skóre měl tým Sokola Náklo, který byl pátý.
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Mladší žáci hráli Olomouckou ligu mladších žáků, elévové hráli Olomouckou ligu elévů a
přípravka hrála Olomouckou ligu elévů. Všechny soutěže se hrály jako jednotlivé turnaje a
náš tým v nich předváděl střídavé výsledky.
Z celkového pohledu nelze sezónu 2019/2020 hodnotit ani pozitivně ani negativně.
Vzhledem k předčasnému ukončení soutěží se výsledky hodnotí hůře. Za pozitivní lze
považovat stoupající tendenci výkonnosti mužů (vzhledem ke změnám v kádru) a za
mírné zklamání výkony starších žáků. Dále je nutné vyzdvihnout velmi povedenou a kladně
hodnocenou týdenní předsezónní přípravu pro mládež a také poděkovat trenérům,
rodičům a všem, kteří se podílí na fungování oddílu. V konečné tabulce Olomoucké ligy
mužů je FBC Tatran Litovel po 14 zápasech (3 vítězstvích, 2 remízách a 10 porážkách) s 67
body na 10. místě tabulky; v Olomouckém přeboru starších žáků na 6. místě se 3 body z 16
odehraných zápasů (1 vítězství a 15 porážek); v Olomoucké lize mladších žáků, elévů i
přípravek byla soutěž hrána jen na jednotlivé turnaje.
Zprávu podal Jiří Skála, vedoucí oddílu florbalu.

MALÁ KOPANÁ
FC Levotil hrál 1. ligu Olomouckého kraje na hřišti ZŠ Vítězná Litovel. Po podzimní části byl
na 7. místě se 14 body, což je vzhledem k věkovému složení mužstva bráno jako úspěch.
Nejlepší střelci podzim 2019: Jiří Kohout 15 gólů, Tomáš Kohout 6 gólů, Jiří Kasal 5 gólů. FC
Levotil odehrál 13 utkání, získal 14 bodů při skóre 42:37.
Zprávu podal Ing. Milan Spurný, vedoucí oddílu.

ODDÍL LYŽOVÁNÍ TJ TATRAN LITOVEL
Předsedkyní je paní Jitka Rampasová, hlavním trenérem pan Pavel Zimmermann. Počet
členů oddílu 78. V sezóně 2019 měl celkem 18 závodníků – 5 v kategorii myšky/myšáci (nar.
do r. 2010), 10 v kategorii přípravka/předžáci a 3 v kategorii mladší/starší žáci. Tréninky
probíhaly pravidelně o víkendech a o prázdninách v Petříkově ve spolupráci s oddílem SKI
Petříkov.
Oddíl se v sezóně podílel na pořádání seriálu závodů Rychlebský pohár 2019, uskutečnily
se 4 závody: Vánoční Petříkovská vločka (29. 12. 2018), Cena X Parku Františkov (23. 1),
Petříkovský Medvěd (9. 2.) a Petříkovská vločka (23. 3.). V celkovém hodnocení získali
závodníci oddílu 2x 1. místo (Zimmermannová Martina / přípravka dívky a Kročák Jiří /
mladší žáci); 3x 3. místo (Kratochvílová Valerie / přípravka dívky, Vacková Karolína /
předžačky a Prachařová Klára / starší žačky). Dále se závodníci účastnili závodů MADEJA
CUP (nejprestižnější seriál závodů na Moravě s účastí všech moravských oddílů), kde
celkově obsadili 20. místo v oddílech a v jednotlivcích byla Karolína Vacková na 15. místě
(předžačka), Martina Zimmermannová obsadila 20. místo a Valerie Kratochvílová 28. místo
v kategorii přípravka. Klára Prachařová se zúčastnila závodů v rámci UKZ (Územní
klasifikační závody) konaných v Karlově za účasti závodníků z celé republiky. Obsadila 17.
a 27. místo (23. a 24. 2.) Závodníci odjeli několik veřejných závodů, např. O skřítka
Ostružníka, kde měli množství skvělých výsledků.
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V letní přípravě se uskutečnil cyklovýlet na Paprsek (22. 6.), trochu náročnější výšlap na
Šerák, cestou zvanou Švýcarský chodník, vedoucí kolem pomníku císařovny Sissi (6. 7.) a
soustředění na Petříkově (27. – 29. 9.) Zimní sezóna 2019/20 byla zahájena účastí 33 členů
oddílu na soustředění na Kaprunu (Rakousko), které se konalo v době od 4. do 8. 12.
Bohužel nedostatek sněhu ovlivnil zahájení nové lyžařské sezóny a nedovolil lyžařům oddílu
prosincové tréninky. Bylo nutno přeložit i první závod nového ročníku Rychlebského
poháru.
Informovala Lenka Zlámalíková, tajemnice oddílu lyžování.

ŠACHY – TJ TATRAN LITOVEL
V soutěži družstev dospělých (v sezóně 2018/2019) měla TJ Tatran Litovel 4 družstva: „A“
družstvo hrálo 1. ligu-východ, kapitánem družstva byl Ing. Jan Krejčí. Družstvo se umístilo na
posledním dvanáctém místě a sestoupilo do 2. ligy. Tento rok pokračoval sestup po
dřívějším výpadku finančních prostředků, a tím pádem odlivu placených velmi výkonných
hráčů. Družstvo v této výkonnostní sestavě se tímto sestupem zařadilo do ligy, kam
výkonnostně patří.
Družstvo získalo 4 body (1 výhra, 1 remíza) a celkově 32,5 bodu na skóre. Za družstvo hráli
následující hráči: GM Jan Krejčí ml. 2,5 bodu z 3 utkání, FM Daniel Šorm 0,5/1, FM Vladimír
Bělunek 2,5/11, Ladislav Vaněk 2,5/10, Vladimír Pan 1,5/3, Pavel Strašil 2,5/10, Petr Mohapl
1,5/7, Jan Krejčí st. 3,5/11, Antonín Neoral 4,5/9, Petr Švancara 4/7, Jan Gerych 6/11, Petr
Pavlík 1/3, Tomáš Míka 0/1, Karel Haderka 0/1.
„B“ družstvo hrálo Oblastní přebor – sever, kapitánem byl Martin Hampl. Družstvo po
loňském sestupu posílilo sestavu a soutěž suverénně ovládlo a umístilo se na prvním místě
s postupem do Krajského přeboru. Družstvo získalo 33 bodů za 11 výher z celkových 11
zápasů. Hráli následující hráči: Antonín Neoral 1,5/3, Jan Krejčí st. 7/10, Jiří Zapletal 6/9, Petr
Mohapl 4,5/6, Jan Gerych 3,5/6, Petr Pavlík 7,5/10, Radek Pytolaj 8/9, Tomáš Míka 7/8,
Karel Haderka 4,5/7, Martin Hampl 3/4, Mirko Spurník ml. 0/2, Tomáš Němeček 0/1, Tomáš
Sklenář 7,5/8, Pavel Hampl 4,5/5.
"C" družstvo hrálo Okresní přebor Olomouce, kapitánem byl opětovně Martin Hampl.
Družstvu se dařilo a získalo 26 bodů, skončilo na 2. místě s postupem do oblastní soutěže;
hrálo v sestavě: Jan Krejčí st. 8/9, Martin Hampl 4,5/8, Vít Prázdný 2/4, Karel Haderka 7/7,
Tomáš Míka 2/2, Michal Freiberg 0,5/1, Tomáš Sklenář 9/10 a Pavel Hampl 7/10.
„D" družstvo hrálo taktéž Okresní přebor Olomouce a tvořili ho pouze začínající šachisté a
mládežníci, kapitánem byl Mirko Spurník. Družstvo hrálo tak, aby se mohli zapojit i
nejmladší, a ne vždy se mu podařilo sejít v plné sestavě, skončilo na posledním místě
tabulky.
Mládež – skupina žáků trénovala pod vedením Karla Volka, trenérovi vypomáhali Ing. Jan
Krejčí a Martin Hampl. V sezóně 2018/2019 se mládež účastnila aktivně krajského přeboru
mládeže v rapid šachu. V kategorii do 12 let Marek Mlčoch, v kategorii do 14 let Jaroslav
Renda a Libor Korienek. V nejstarší kategorii do 18 let reprezentovali oddíl 3 šachisté –
Grunt Tomáš, Vít Maitner a Pavel Hampl. Krajského přeboru družstev v rapid šachu se
družstvo Litovle zúčastnilo ve složení Sklenář Tomáš 4/9, Hampl Pavel 3,5/9 a Maitner Vít
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2,5/9. Družstvo Litovle skončilo na 25. místě ze 46 účastníků. Krajského přeboru školní
mládeže jednotlivců se zúčastnil Marek Mlčoch (ve 4.– 6. třídě) a skončil na 8. místě z 16 se
ziskem 3,5 bodu ze 7.
Vlastní turnaj se pod záštitou starosty města pana Kohouta odehrál 13. 4. v Městském klubu
v Litovli jako šestá série Grand Prix, Krajského přeboru jednotlivců mládeže chlapců a
děvčat ve čtyřech věkových kategoriích, jako čtvrtý ročník rapidu O Stříbrnou věž města
Litovle. Klání se zúčastnilo 123 šachistů a šachistek z toho 85 mládežníků a 38 dospělých.
V roce 2019 výkonný výbor šachového oddílu TJ Tatran Litovel pracoval v následujícím
složení: předseda oddílu – Mgr. Tomáš Míka; pokladník a organizační pracovník – Ing. Jan
Krejčí; trenér, rozhodčí a organizační pracovník – Martin Hampl a členové – Ing. Karel
Haderka, Pavel Hampl. V oddílu bylo zaregistrováno 33 hráčů.
Informace poskytl Mgr. Tomáš Míka, předseda šachového oddílu TJ Tatran Litovel.

STOLNÍ TENIS TJ TATRAN LITOVEL
Oddíl má v současnosti 20 členů – 5 mužů a 15 členů mládeže. Výbor oddílu tvoří:
předseda a pokladník Radek Uvízl, trenéři Lukáš Kučera, Tomáš Voříšek, Roman Navrátil.
Oddíl stolního tenisu reprezentují dvě družstva. Tréninky a mistrovské zápasy se hrají
v budově Sokolovny Litovel. Družstvo A hraje nejvyšší veřejný přebor Olomouc – 1. třída.
V letošní skončené sezóně 2018/2019 se umístilo na 2. místě s celkovým počtem 67 bodů.
Po ukončení sezóny se vyhodnocuje také úspěšnost jednotlivců v dlouhodobé soutěži. Z
celkovém počtu 49 hráčů se na 3. místě umístil Tomáš Voříšek s úspěšností 80 % vyhraných
utkání, Radek Uvízl na 5. místě s úspěšností 74 %. Družstvo B hraje veřejný přebor Olomouc –
4. třída. V této sezóně skončilo na 4. místě se ziskem 69 bodů. V úspěšnosti jednotlivců z
celkového počtu 65 hráčů se umístil starší žák Jakub Kolář na 1. místě se 100 % vyhraných
utkání a Kučera Lukáš na 5. místě s 86 % vyhraných utkání. Souběžně s veřejnými přebory
byl odehrán také okresní regionální přebor, kde se oddíl umístil na 3. místě. V jednotlivcích
skončil na 3. místě Jakub Kolář a na 8. místě Vítek Maitner. Mladí stolní tenisté se také
každý rok pravidelně účastní bodovacích turnajů a regionálních turnajů jednotlivců, které
nahrazují dlouhodobou soutěž mládeže v rámci Olomouckého okresu a kraje.
V následující sezóně chce oddíl uspořádat okresní regionální přebory mládeže všech
věkových kategorií, a také by chtěl obnovit turnaj dospělých nazvaný „Turnaj o pohár
města Litovle“. Oddíl pořádá každý rok v září v litovelské sokolovně nábory nových členů
ve věku 7–12 let.
Za oddíl stolního tenisu informace podal Lukáš Kučera

ODDÍL VOLEJBALU TJ TATRAN LITOVEL
Počet aktivních a registrovaných členů – 88 (přípravka dívky 30, žačky mladší 14, juniorky a
kadetky 6, amatérské družstvo 14, ženy 12, muži 12). Počet trenérů a funkcionářů 6.
Sportovci oddílu jednoty dosáhli v r. 2019 řady úspěchů v domácích i mezinárodních
soutěžích v kategoriích mládeže i dospělých.
Výsledky v sezoně 2019 – ženy: 1. místo v krajském přeboru Olomouckého kraje a účast v
kvalifikaci o 2. ligu; žačky: 2., 5., 3., 6., 1. a 3. místo v jednotlivých kolech Českého poháru.
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Oddíl volejbalu zakončil rok 2019 s 88 sportovci s výrazným zastoupením mládeže a dětí.
Kromě úspěšných sportovních družstev, která se zúčastňují mistrovských utkání je v oddíle
zastoupeno i družstvo „amatérů“, jež je složeno z bývalých aktivních hráčů volejbalu a
sportovců jiných odvětví. Cílem oddílu je hlavně rozvoj mládežnické kategorie a
zvelebování vlastního sportovního areálu.
Informace podal Tomáš Remeš, vedoucí oddílu odbíjené.

HOROLEZECKÝ ODDÍL TJ TATRAN LITOVEL
Oddíl má v současné době 32 členů – 20 dospělých a 12 dětí. Na ně se zaměřuje
především – každou středu probíhá trénink na umělé lezecké stěně v areálu litovelské
loděnice. Členové oddílu se věnují lezení na cvičných skalách, např. na Velkém
Rabštejně, často navštěvují Vysoké Tatry, jak v zimě, tak i v létě. Několik členů se aktivně
věnuje skialpinismu a oddíl se mimo lezení též zaměřuje na metodiku a zdravovědu.
Informace poskytl David Baroň, vedoucí oddílu.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ TJ TATRAN LITOVEL
Oddíl KČT Litovel měl v r. 2019 členskou základnu 31 členů (17 členů dospělých, 8 členů
důchodců a 6 juniorů do 26 roků). Výkonný výbor oddílu pracoval ve složení: předseda
Ing. Šišma Zdeněk; členové výboru: Ing. Lakomý Miroslav, Kaštil Stanislav, Iveta
Hrachovinová a Šišmová Ivana. Výbor se scházel 1x měsíčně za účelem přípravy vycházek
a vedení agendy odboru. Oddíl KČT uspořádal 9 jednodenních vycházek, 3 vícedenní
akce a 2 akce pro veřejnost.
Tradičním zahájením roku byl 1. 1. výstup na Pardusku (účast 22); zimní Šumperská 50 (23.
2., 20); vycházka do Náměště na Hané a Terezského údolí (23. 3., 19); „Zahájení turistické
sezóny v Litovli“ ve spolupráci s městem Litovel (13. 4., 346); vycházka Rapotín, Velké
Losiny (20. 4., 21); Krnov a jeho rozhledny a okolí (25. 5., 35). Dne 1. 6. pořádal oddíl
turistický pochod Toulky Litovelským Pomoravím společně s rodičovským sdružením při ZŠ
Jungmannova ulice při celkové účasti 530 pěších turistů, cykloturistů a organizátorů.
Následoval výlet na kole na Rešovské vodopády (účast 9+4); akce Přírodní krásy Slovenska
(30. 6. – 7. 7., účast 11); obnova značení Mladečského okruhu (září); Stříbrnice – rozhledna
Štvanice (14. 9., 18); akce Krkonoše – Pec p/S (27. – 29. 9., 19); Bedřichov, Rabštejn (12. 10.,
7); zakončení turistické sezóny Bílá Lhota, Sobáčov, Litovel (23. 11., 20); setkání turistů ve
Starém Městě p/S (6. – 8. 12., účast 5).
Při značkařské činnosti členové oddílu provedli obnovu značení v délce 18 km a údržbu 9
rozcestníků v okolí Mladče. Členové oddílu KČT TJ Tatran Litovel se také účastnili i akcí
dalšího oddílu KČT TJ Uničov.
Zpracoval Ing. Šišma Zdeněk, předseda KČT TJ Tatran Litovel
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ODDÍL KOPANÉ TJ TATRAN LITOVEL
Oddíl tvoří týmy: muži, starší dorost, starší žáci, mladší žáci a mladší přípravka. Muži hráli
krajský přebor Olomouc, trenérem byl pan Jiří Kohout, vedoucím Kamil Kuchejda. Mezi 15
týmy skončilo mužstvo Litovle na 14. místě – z 28 utkání 9 vyhráli, 4x remizovali a 15x
prohráli. Poměr branek byl 47:66 při zisku 31 bodů. Dorost hrál okresní přebor, mladší i starší
žáci okresní soutěž a mladší přípravka sérii turnajů. Předsedou oddílu je Ing. Alexandr
Kučera, sekretářem Pavel Pěruška. Oddíl má 133 členů (88 mladých, 45 dospělých), 8
trenérů (6 s licencí C‘, 2 s licencí B). Usiluje o zkvalitnění jejich práce, pořádá kurzy. Vedení
oddílu je spokojeno s přístupem hráčů, trenérů i s výsledky soutěží.
Informace podal Pavel Pěruška, sekretář oddílu, část byla stažena s internetu.

ODDÍL PÉTANQUE – KLIP LITOVEL
Prezidentem oddílu číslo 33 je pan Josef Popelka. Oddíl má 17 členů, z toho s licencí ČFKS
9 (7 mužů, 2 ženy). Odehrané turnaje: Lubomír Anton 18, Oldřich Hudos 10, Jana
Šamšulová 10, Alena Krzystková 10, Ladislav Pavlů 9, Petr Macek 4, Zbyněk Grepl 3, Josef
Popelka 1, Petr Škobrtal 1. Od 19. 10. byl přijat do oddílu pan Bohumil Steiger, který se
zúčastnil 2 turnajů.
Členové bez licence: Zdenek Vladimír Fišr 1, Ing. Zdeněk Potužák 2, Petr Linduška 2, Vlasta
Lindušková, Libor Navrátil, Dušan Uhlár 0.
Byly uspořádány dva pétanquové turnaje na hřišti u sokolovny, zahájena příprava výroby
odznaku klubu pro příležitost 20. výročí od jeho založení. Na turnaje se sjíždí soutěžící z celé
ČR v průměru v počtu kolem sta lidí.
Informace poskytl Josef Popelka, prezident oddílu KLIP Litovel.
Byl osloven i oddíl pétanque HAPEK, který má dle internetu v současnosti 16 členů.
Jeho vedoucí pan Pavel Bureš na výzvy k podání informací nereagoval.

38. ZÁJMOVÉ ORGANIZACE
KYNOLOGICKÝ KLUB (ZKO)
V r. 2019 bylo oficiálními členy klubu 45 pejskařů, kteří jsou nejen z Litovle, ale i z blízkého
okolí. Klub opět během roku poskytoval odborné rady i dalším majitelům psů, kteří i když
nejsou členy, chodili se svými čtyřnohými miláčky hlavně pro informace a získávat
zkušenosti s výcvikem. Klub prováděl svou činnost, tak jako roky před tím, na cvičišti
v městské části Litovle – Komárov. Hlavním výcvikovým dnem byla neděle (dle domluvy
s výcvikáři i jiné dny), kdy výcvik probíhal v tomto pořadí: v 7 hod. výcvik stopy, v 8 hod.
výcvik štěňat, v 9 hod. upevňování naučeného výcviku starších a zkušených psů a
příprava na různé zkoušky. Tak jako v minulém roce probíhal výcvik na dvou stanovištích.
Štěňata a mladí nezkušení psi cvičili na prostranství před hlavním cvičištěm a na výcvik
překážek přešli na hlavní cvičiště. Kdo z psovodů měl zájem po procvičení základních
povelů poslušnosti a překážek, zůstával na výcvik sebeobrany. Na výroční schůzi 24. 11.
2019 byl po 10 letech ve funkci předsedy klubu jednohlasně opět na dalších pět roků
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zvolen Ondřej Vespalec. Dalšími členy výboru jsou: jednatel a místopředseda – P. Moťka;
kronikářka – M. Kargerová; výcvikáři poslušnosti – M. Reichel, M. Valentová, P. Moťka a O.
Vespalec; obrana – P. Moťka, S. Macek; pokladník – V. Vespalcová; hospodář – M.
Buchta; správce MTZ – P. Sedlář; sociální síť Fa – V. Vespalcová; správa webu – E.
Hrachovcová. Revizní komise – D. Tůmová a E. Hrachovcová.
Z pohledu členů klubu byl rok 2019 při bilancování hodnocen jako velmi úspěšný. Klub byl
organizátorem dvou výkonnostních zkoušek na jaře a na podzim. Zkoušek se zúčastnili
nejen naši členové, ale také členové z jiných klubů. Mimo to se zúčastňovali členové se
svými psy jiných zkoušek a výstav pořádaných v republice. Při brigádách byla prováděna
pravidelná údržba cvičiště – sečení trávy, byla opravena podlaha v klubovně, vyměněny
dveře v klubovně za nové, očištěna střecha u kůlny, opraven plot, vyřešena elektrika
v klubovně, opraveny překážky atd. ZKO také organizoval mimo výcvik a brigády i
odpočinkové a stmelující akce nejen na cvičišti, ale i pochody s pejsky do blízkého okolí.
Zprávu podala M. Kargerová, kronikářka.

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
ZO ČSCH má 38 členů, z toho jsou 2 mladí chovatelé. Základní organizace pořádala
v roce 2019 5 výstav a 12x burzu exotického ptactva. Šlo o 42. ročník Okresní výstavy
holubů – Memoriál Josefa Vrbky (vystaveno 412 holubů 36 plemen); Okresní výstavu exotů
(308 papoušků, drobných exotů aj.); Místní všeobecnou výstavu (188 králíků různých
plemen, 138 holubů, 89 voliér drůbeže – kačenky, perličky, slepice); Setkání chovatelů
příznivců slezských plemen (z ČR a Slovenska) a Klubovou výstavu velkých voláčů (účast
chovatelů z ČR, Slovenska, Německa, Holandska a Polska). Burzy exotického ptactva jsou
pořádány každou třetí neděli v měsíci, tedy 12x ročně. Jsou hojně navštěvovány příznivci
exotů, králíků, holubů a drůbeže z Moravy i Čech.
Mladý chovatel ZO ČSCH, Jakub Erlec, se na Okresní olympiádě v oborech drůbež a
holubi umístil v oboru drůbež na 1. místě a v oboru holubi na 2. místě, na Celostátní
olympiádě mladých chovatelů v Přerově pak byl na 5. místě. Litovelští chovatelé se
pravidelně účastní velkých výstav jak v ČR, tak i na Slovensku jako reprezentanti města
Litovel a zde získávají přední ocenění; Bohumil Grulich, chovatel národního plemene
králíků Český albín se opět stal mistrem republiky; Vladimír Vrba v témže oboru získal
Čestné ocenění na výstavě v Nitře. Litovelští chovatelé získali na okresní výstavě v Senici
na Hané tituly Vítězná organizace okresu za rok 2019 a Vítězná organizace v chovu
holubů.
Zprávu podal Ladislav Janeček, předseda ZO ČSCH Litovel.

KANTIKA – SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR
Zřizovatelem je Městský klub Litovel. K žádným zásadním změnám v r. 2019 ve sboru
nedošlo. Rámec základního repertoáru zůstává stejný, nemá žádné žánrové omezení.
Došlo jen k dalšímu rozšíření o nově nacvičené skladby tak, že v repertoáru převažují
skladby, které vznikly nebo byly upraveny v 19. a 20. století a nově už i několik skladeb
současných.
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Kantika nemá žádné stálé zaměstnance. Její jádro tvoří členský kádr dobrovolných 21
řádných členů, z toho 16 žen a 5 mužů. Sbor řídí umělecká vedoucí a dirigentka Irena
Blektová. Předsedou sboru, který zajišťuje veškerou agendu spojenou s administrací, je Ing.
Zdeněk Zavadil.
Sbor postupně opouští věkově nejstarší členové, případně ti, kteří se přestěhovali za lépe
placenou prací do větších měst. Sbor je třeba neustále doplňovat novými zpěváky, ovšem
letos nedošlo k výraznějším změnám ohledně personálního složení sboru. Stále je
pociťována potřeba mužských hlasů – tenor a bas, a jsou vyvíjeny aktivity, aby se
následující rok tato situace zlepšila. Ženské hlasy – soprán a alt se jeví jako naprosto
dostačující.
Výsledky r. 2019 byly velmi dobré. Celkem bylo po celé republice i v cizině předvedeno 9
koncertů (Tříkrálový koncert Chudobín, Noc kostelů Litovel, 2x Itálie – Kalábrie, Bzenec, 2x
Zborov, Písařov vánoční koncert – J. J. Ryba, Litovel Vánoční koncert s Palorou – J. J. Ryba)
a koncertní pásmo v Cholticích – tedy celkem 10 vystoupení. Všechna vystoupení byla
velmi dobře hodnocena a jsou odborníky vysoce ceněna za kvalitní a hlasově velmi
vyrovnaný výkon. Zejména byla vyzvednuta práce umělecké vedoucí a dirigentky sboru,
paní Ireny Blektové, za příkladný nácvik, dirigentský projev a výtečný výběr skladeb, které
byly vybrány přesně podle hlasových a rytmických schopností sboru. Je nutno
podotknout, že Sbor Kantika byl vysoce hodnocen nejen odborníky, ale i pořadateli a
samotnými posluchači, kteří nejvíce ocenili právě výsledný přednes sboru.
Kantika na r. 2020 plánuje minimálně 4 vystoupení, která jsou nyní ve fázi jednání. Kromě
vánočního vystoupení se bude jednat i o Tříkrálový koncert v Mladči a koncert k Noci
kostelů. U této příležitosti by byl pozván i jiný pěvecký sbor, který v minulosti se sborem úzce
spolupracoval – PS Bzenec. Velmi se Kantice osvědčila spolupráce s dalšími sbory na
větších hudebních projektech, zejména s gymnaziálním sborem Palora. Je třeba zdůraznit,
že zejména v posledních letech je spolupráce s MK Litovel velmi dobrá a náš sbor vysoce
oceňuje přístup pracovníků MK. Možnost vystoupení v partnerském městě Mikolowo není
dosud projednáno. Z polské strany není stále žádná odezva, což nesmírně mrzí, protože
realizace byla již Mikolowem přislíbena, ale oficiální pozvání dosud nebylo žádné
doručeno. Naskýtá se snad i možnost vystoupení na Slovensku v Revúci – partnerském
městě Litovle.
Sbor si pro rok 2020 klade za cíl posílení členské základny v hlasech – bas a tenor, ostatní
hlasy se jeví jako zcela naplněné a není nyní potřeba jejich další posilování. Dále by bylo
třeba sjednotit oblečení a pořídit stejnokroje na vystoupení, a to zejména u ženské části
sboru. Předpokládané náklady na oblečení jsou cca 60 tis. Kč (dle realizovaného rozsahu)
a dopravné na připravované zájezdy.
Zpracoval Ing. Zdeněk Zavadil, předseda SPS Kantika
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ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ
ZO ČSV má 70 členů, kteří se starají o 883 včelstev. Přestože zimy jsou mírné, včelstva často
nepřežijí. Začínají brzy plodovat, což vyhovuje roztoči varroa destructa. Ten saje
hemolymfu včelí kukly a infikuje ránu virem. Infikované včely sice dokončí svůj vývoj, ale
jsou méně či více poškozené. Důsledkem toho je, že včelstva jsou slabá a hynou. Ta, která
zimu přežila, se plynule rozvíjela. Jarní snůška byla celkem dobrá, zvláště v okolí našich
lužních lesů. Letní byla průměrná, i když počasí jí přálo.
Členská schůze ZO ČSV se konala v březnu a byla spojena s přednáškou přítele Juráně ze
Skaličky na téma ošetřování včelstev během roku a jeho způsob léčení varroázy. Byla
velmi zajímavá a poučná.
Zprávu podal Zdeněk Rozsypal, předseda ZO ČSV

Včelaře letos podpoří i Olomoucký kraj. Mezi začínající i stávající chovatele rozdělí
hejtmanství jeden milion korun. Jde o nejvyšší částku v historii tohoto dotačního programu.
Díky dotaci si mohou pořídit nejen kvalitní chovný materiál, ale také nástavkové úly nebo
základní vybavení v podobě ochranných pomůcek. Kromě začínajících podpora také
směřuje ke stávajícím včelařům, kteří ji mohou využít na nákup nových kompletních
nástavkových úlů s oddělitelným zasíťovaným dnem, které umožňuje sledovat spad
varroázy. Včelaři, kteří museli svá včelstva zlikvidovat na pokyn Státní veterinární správy,
pak mohou peníze využít na nákup plemenného a chovného materiálu – samostatných
matek s doložením původu nebo oddělků. Maximální výše dotace poskytované na jednu
akci je limitována částkou 10 000 Kč. Informace z Krajánku Ok, č. 1/2020, str. 2.
ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ
Rok 2019 byl rokem volebním, takže došlo částečně ke změně složení výboru ZO ČZS
Litovel, který nyní pracuje ve složení: předseda – Ing. Leonard Machala, místopředseda –
Bac. Jaroslav Němec, jednatelka – Helena Vlčková, hospodářka – Ing. Ilona Jančí, člen –
Ivan Urban. Revizní komise: předsedkyně – Jarmila Bučková, členové – Jiří Berka a Lubomír
Kolečář.
Ke konci r. 2019 měla organizace 115 členů a v počtu členské základny za poslední roky
nedochází téměř ke změnám. Hlavní prioritou činnosti je využívání pozemků členy ZO
v zahrádkových osadách, údržba budovy klubovny ZO na ulici Sušilově a zajištění nájemní
smlouvy pro zahrádkovou osadu č. 4 (u koupaliště) s Agenturou ochrany přírody a krajiny
Praha.
Díky příspěvku od města Litovel bylo možno provést v objektu klubovny ZO opravu vnitřní
omítky v kuchyňce, která vlivem vlhkosti zdiva začala odpadávat. Uspořádána byla
výstava ovoce, zeleniny a květin, na které se letos zvýšil počet vystavovatelů z řad členů.
Nejvíce vzorků bylo zeleniny, pak květin. Ovoce bylo zastoupeno hlavně vzorky od
velkopěstitelů. Dík paní Steigerové byla výstava doplněna aranžérskými díly. Pro členy
organizace bylo zajištěno organické hnojivo v počtu 75 ks 40litrových pytlů. Zahrádkové
osady jsou plně obsazeny, jen u některých zahrádek je nutné zlepšit jejich údržbu. V r. 2019
byli oceněni za obětavou práci a dlouhodobou činnost pro Český zahrádkářský svaz a
základní organizaci Republikovou radou svazu v Praze bronzovou medailí Jarmila Bučková
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a stříbrnou medailí Leonard Machala. Klubovna organizace byla propůjčená pro Bytové
družstvo Uničov a rodinnou oslavu.
Zprávu podal Ing. Leonard Machala, předseda ZO ČZS Litovel

FOLKLORNÍ SOUBOR HANAČKA, z. s., Olomoucká 1044/5a
Statutárním zástupcem je i nadále paní Stanislava Kulatá – předsedkyně souboru a
vedoucí dospělé taneční složky, zástupkyní předsedkyně je p. Kamila Sléhová a
hospodářkou p. Pavla Bezová. K žádným organizačním změnám během roku 2019
nedošlo. K 1. 1. měl soubor celkem 45 členů (27 dospělých + 18 dětí), k 31. 12. pak 44
členů (27 dospělých + 17 dětí).
Během roku se uskutečnila různá vystoupení v ČR i v zahraničí, některá za doprovodu
Hanácké mozeke, jiná při CD nahrávce. V lednu se zástupci souboru zúčastnili Krojového
bálu na Hané, který se konal ve Velké Bystřici (19. 1.); v únoru (2. 2.) se zúčastnili natáčení
dokumentárního filmu o přírodě Olomouckého kraje, který bude začátkem r. 2020 uveden
v České televizi pod názvem „Z kraje Praděda a krále Ječmínka“ (natáčení scény
proběhlo v Pivovaru Litovel); na 33. Hanáckém bále v Litovli (15. 2.) účinkovali dospělí
tanečníci i dětský soubor za doprovodu Hanácké mozeke; v březnu (2. 3.) účinkovali
dospělí tanečníci za doprovodu CD nahrávky v Šumvaldu na plese ZŠ Troubelice; v dubnu,
na Smrtnou neděli (7. 4.), děti ze souboru Hanáčci vynášely Moranu a přivítaly jaro.
Soubor dospělých účinkoval za doprovodu Hanácké mozeke (27. 4.) v Olomouci na
Tvarůžkovém festivalu, kde byl v kulturním programu zařazen komponovaný blok
Osobnosti Hané (stejný, jako byl v r. 2018 v Čechách pod Kosířem při Setkání Hanáků).
Mimo jiných folklorních osobností byla opět vzpomenuta i spoluzakladatelka a
choreografka našeho souboru paní Valerie Hladká ze Slatinic a soubor zatančil výběr
tanců s jejími choreografiemi; v červnu (1. 6.) se konal v Olomouci Moravský den, kterého
se zúčastnil dětský soubor Hanáčci za doprovodu CD nahrávky. Děti měly úspěch a
dokonce s nimi byl na místě pořízen krátký rozhovor pro Český rozhlas Olomouc.
Následující den (2. 6.) děti opět vystupovaly za doprovodu CD nahrávky, tentokrát
v Loučce při slavnostním Vítání občánků. Další vystoupení Hanáčků za doprovodu CD
nahrávky bylo v Cholině (15. 6.) při Sousedském posezení a týž den vystupovali i dospělí
tanečníci Hanačky, také při CD nahrávce, v obci Tři Dvory v rámci partnerství této obce
s obcí Tři Dvory u Kolína.
V srpnu (5. 8. – 8. 8.) reprezentovala Hanačka nejen město Litovel, ale celou Hanou a ČR
na Mezinárodním folklorním festivalu ve Slovinsku, v městě Bled a jeho okolí. Za doprovodu
CD nahrávky soubor absolvoval několik festivalových vystoupení i průvod souborů městem
Bled. Festivalu se zúčastnilo celkem 11 souborů z různých zemí Evropy – Itálie, Řecka,
Turecka, Maďarska, Lotyšska.
V září se Hanačka zúčastnila tuzemského Mezinárodního folklorního festivalu „Lidový rok“
ve Velké Bystřici (8. 9.), v jehož rámci byla opět repríza programu Osobnosti Hané za
doprovodu Hanácké mozeke. Již tradičně se koná o státním svátku Setkání Hanáků
s hejtmanem Olomouckého kraje. Letos to bylo tzv. Malé setkání Hanáků a konalo se
v Přerově (28. 9.). Dospělí tanečníci i dětský soubor se zúčastnili průvodu městem. Na
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pódiu pak během programu vystupoval dětský soubor Hanáčci za doprovodu části
Hanácké mozeke. V polovině září došlo k dohodě s Hanáckó mozekó na udržení tradice
konání Hanáckých bálů v Litovli, a že tedy zkusíme v příštím roce Hanácký bál uspořádat
společně a jinak – více folklorně. Začaly intenzivní přípravy na bál a pravidelné schůzky
nově vzniklého „plesového výboru“ složeného ze zástupců Hanačky a Hanácké mozeke.
V listopadu (18. 11.) soubor účinkoval za doprovodu CD nahrávky na celostátním finále
soutěže „Babička roku“. Toto finále se konalo v pavilonu A na výstavišti Flora Olomouc a
natáčela ho TV Šlágr. Následně byl za několik týdnů celý záznam soutěžního zábavného
odpoledne na této stanici odvysílán.
Informace poskytla Stanislava Kulatá, předsedkyně souboru

SENZAKORD
PS Senzakord vedla v r. 2019 jeho zakladatelka Hana Kaštanová. Má na starosti
dramaturgii, spolupráce, nácvik hlasů a dirigování sboru. Předsedkyní spolku Senzakord je
již od r. 2011 Iveta Ullmannová, která pečuje o finanční, daňovou, organizační a legislativní
stránku spolku a roli pokladníka vykonávala Jitka Křivánková. Počet členů sboru činil
v roce 2019 celkem 33.
PS Senzakord vstoupil do r. 2019 s vidinou velkých zážitků v podobě spolupráce s jinými
pěveckými a hudebními tělesy a také zážitků spojených s prvním velkým zahraničním
zájezdem. Sbor se podílel na společném programu pěveckých sborů akce „Zpíváme pro
UNICEF“ (20. 3.), kterou organizoval pěvecký sbor z Uničova. Zpívání k tomuto
prospěšnému účelu proběhlo v koncertní síni v Uničově za podpory a přítomnosti starosty
pana Radka Vincoura.
Výroční koncert (16. 6.) v Koncertním sále MK v Litovli s populárním repertoárem za
doprovodu jazzového tria – Viktor Korduljak (bicí), Marek Fischer (klavír) a Martin Pánek
(kontrabas). Nejlepšími kusy byly tentokrát části The Latin Jazz Mass Martina Völlingera.
Hudbu v latinskoamerických a jazzových rytmech posluchači odměnili velkým ohlasem a
potleskem.
Vrcholem letní sezóny byl pro sbor koncertní zájezd do Chorvatska od (29. 6. – 6. 7.). Cílem
se stalo městečko Crikvenica a jeho okolí. Sbor měl připraveny jak duchovní, tak populární
skladby. První koncert se uskutečnil v bazilice v Crikvenici, zazněl na něm převážně český
duchovní repertoár doplněný o světovou klasiku. Druhý koncert mohlo publikum
vyslechnout přímo na kolonádě ve městě ve večerních hodinách. V publiku sedělo
mnoho cizinců, obchodní ulice byla plná dalších pozorovatelů, světel a kolemjdoucích.
Populární skladby světového repertoáru společně s hudebním podkladem a ozvučením
sboru velmi zapůsobily. Poslední vystoupení se konalo v nedaleké vinařské oblasti, kam se
místní sešli do kostelíku. Jejich zájem byl zjevný, stejně tak jejich pohostinnost a muzikalita.
V rámci zájezdu byla možnost cestovat po okolí a užít si i koupání v moři.
Podzim nesl stopy dlouholeté spolupráce s Dětským pěveckým sborem Mládí. Na 60.
výročí sboru (12. 10.) pomohl takřka celý Senzakord při zpěvu bývalých členů DPS Mládí.
Jako každým rokem se Senzakord stal vrcholem hudebních vystoupení při rozsvícení
vánočního stromu v Litovli. Na náměstí čekali všichni na to, až dozní poslední tóny z úst
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pěveckého sboru, poté došlo k rozsvícení stromu a zazněla závěrečná píseň. Senzakord
završil rok Adventním koncertem ve spolupráci s Hudebním souborem Základní umělecké
školy (15. 12.). Žáci ZUŠ pod vedením Petry Machkové Čadové a za přispění Terezy Malé
vystoupili nejprve samostatně, poté doprovodili sbor. Samotný sbor zpíval tentokrát A Little
Jazz Mass Boba Chilcotta.
Zprávu podala Mgr. Hana Kaštanová Ph.D., vedoucí souboru

MYSLIVECKÝ SPOLEK LITOVEL – DOUBRAVA
Současný předseda PhDr. Josef Rampas vystřídal ve funkci při řádných volbách v r. 2018
dlouholetého předsedu pana Františka Sležka (ve funkci od r. 1993). Od voleb v r. 2018
dále zastává funkci místopředsedy pan Jiří Dvořák z Litovle, ekonomkou spolku je slečna
Kamila Hrabová z Litovle, jednatelem je pan Zdeněk Skácel ze Tří Dvorů a hospodářem je
Rudolf Kráčmar z Červenky. Hlavním stanem spolku je myslivecká chata Doubrava, která
se nachází asi 100 m za ulicí Lužní na pravém břehu toku Moravy.
Myslivecký spolek měl na začátku r. 2019 členskou základnu v počtu 26 členů. V březnu
pak vystoupili 4 členové, a to z důvodu odstěhování i vzhledem k věku nad 80 let. Ze
zdravotních důvodů pak ukončil členství 1 a přijati byli 2 čekatelé. Myslivecký spolek měl
tedy k 31. 12. celkem 23 evidovaných členů. Věkový průměr členské základny bez
čekatelů je 59,7 roku.
Spolek vykonává právo myslivosti na půdních a lesních plochách katastrů obcí Červenka,
Tři Dvory, část Litovle a část Mladče. Je to celkem 1 470 ha, z toho 300 ha je lesní plocha.
Bylo uloveno celkem 6 ks divočáků, 20 ks daňčí zvěře, 20 ks srnčí zvěře a 120 bažantích
kohoutů. Velký podíl na „ztrátách“ spárkaté má silniční doprava, ročně je to zhruba 20 ks.
Hlavní prioritou činnosti MS je péče o zvěř v honitbě a odchov bažantů. Do výstavby II.
voliéry bylo investováno pro odchov bažantů 100 000 Kč, stejně tak 100 000 Kč do opravy
chaty Doubravy. Za krmivo pro zvěř, tzn. granule, pšenice, ječmen, kaštany a sůl, bylo
investováno cca 50 000 Kč. Bylo zbudováno 6 umělých napajedel pro zajíce a srnčí zvěř, a
to zejména v lokalitách, kde je nedostatek vody. Současná situace v péči o zvěř se oproti
historickému zimnímu přikrmování mění (pryč jsou doby s vysokou pokrývkou sněhu a tuhé
dlouhotrvající mrazy!), a tak se činnost začíná přesouvat v letní rozvoz vody.
Významným prvkem je kynologie. Každoročně jsou pořádány některé ze soutěží či zkoušek
pro lovecké psy, v loňském roce to byly barvářské zkoušky. V držení členů MS jsou 3 čeští
fousci, 3 němečtí krátkosrstí ohaři, 3 jezevčíci a 3 němečtí lovečtí teriéři.
Myslivost je činnost v přírodě, tedy lze určité věci plánovat, ale ne vždy je možno je
realizovat podle představ. Jsou mokré roky a suché roky, v řadě případů jsou myslivci
odkázáni na zemědělskou činnost v honitbě, která je nesrovnatelně jiná než před 30 a více
léty. Členové jsou rádi, že se podaří zachránit každou koroptev, každého zajíce a srnče
před posečením a když jsou na rybníku malé kachny a když na jaře přilétnou první sluky.
Zprávu podal Kráčmar Rudolf, myslivecký hospodář Myslivecký spolek Litovel – Doubrava
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ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ LITOVEL, z. s.
Ke dni 31. 12. měla místní organizace ČRS celkem 794 členů (o 24 více než 2018).
Z celkového počtu bylo dospělých 696 členů (z toho 22 žen), mládeže 16–18 let 26 členů a
mládeže do 15 let 72 členů. Nově přijatých členů, kteří úspěšně složili předepsané zkoušky,
bylo 42.
Výbor MO ČRS se scházel pravidelně většinou první čtvrtek v měsíci. Účast na zasedáních
výboru byla vždy vysoká a všichni členové výboru pracovali velmi dobře a svědomitě.
Výbor na svých schůzích řešil veškeré záležitosti související s činností MO a dále se členové
výboru zúčastňovali různých jednání jako zástupci MO, popřípadě byli též pověřeni
zastupováním ÚS OV zejména při vodoprávních řízeních. Začátek roku byl ve znamení
výdeje povolenek a členských známek a pravidelně prováděno školení nových členů.
V průběhu téměř celé zimy prováděla stavební firma práce na rekonstrukci loviště a
výpustného objektu z „Českého“ rybníka a také vybudováním nového odtoku zatrubněné
části od požeráku až po ulici Studentů v areálu sokolovny. Že práce byly provedeny
v řádné kvalitě, bylo možno ověřit hned při podzimním výlovu, kdy nebyl žádný problém
s vypouštěním vody. Díky prohloubení loviště bylo možno vypustit téměř celou plochu
rybníka a se shromážděnými rybami daleko šetrněji manipulovat, než tomu bylo před
rekonstrukcí.
Rekonstrukci loviště by bylo potřeba provést i na rybníku „Německém“, kde neustále
přetrvává problém s vypouštěním. Před samotnou rekonstrukcí loviště na tomto rybníku je
však potřeba řešit problematiku zaneseného koryta ramene řeky Moravy nazývaného
„Šamšulka“, do kterého vede zaústění odtokové roury z „Německého“ rybníka. Řešení
tohoto stavu již započalo ve spolupráci se zástupci města Litovel. Na základě výsledků
bude zpracován projekt na odtěžení a revitalizaci tohoto toku, aby došlo ke zlepšení
spádových poměrů a „Německý“ rybník alespoň lépe odtékal. Veškerou tuto činnost je
možno provádět pouze v rámci velice dobré spolupráce se zástupci města a zejména
starosty, pana Viktora Kohouta. Ten se v dané problematice velice angažuje, a problémy
jsou dle možností neprodleně řešeny. Vzhledem k této skutečnosti se výbor místní
organizace rozhodl panu Viktoru Kohoutovi udělit vyznamenání českého rybářského svazu
– „Odznak za významnou pomoc“. Celková spolupráce s městem je na velice dobré
úrovni a je více než žádoucí tento stav zachovat, popřípadě dále prohlubovat.
Po celý rok byla prováděna kontrola revíru jak rybářskou stráží či členy odboru životního
prostředí a čistoty vod, tak samotnými členy místní organizace. Tak jako v předchozích
letech byla zvýšená pozornost zaměřena na dodržování stanovených podmínek na
pískovně Náklo, jelikož uzavřená smlouva za účelem výkonu rybářského práva je jen
dvouletá, a končí ke konci roku 2020.
Ani ostatní revíry nejsou zcela bezproblémové a je nutno průběžně řešit zejména
neoprávněnou manipulaci s vodou. K neoprávněné manipulaci dochází zejména vlastníky
MVE, kteří v rámci oprav či údržby nerespektují uložené podmínky správních úřadů. Bylo
zaznamenáno několik výrazných poklesů hladiny vody, které nemohly být způsobeny
přirozeným nedostatkem vody. V průběhu roku 2019 byla dokončena generální oprava
jezu Řimice (u Templu).
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Ve druhé polovině září se konaly tradiční rybářské závody na Uničovském rybníku. Účast
závodníků byla potěšující a zejména skutečnost, že se jednalo převážně o členy MO, kteří
se již pravidelně závodů účastní, což v minulosti nebylo samozřejmostí.
Výlovy rybochovných zařízení se uskutečnily v tradičním termínu, první říjnovou sobotu.
Loveny byly všechny tři rybníky a díky dobré organizaci a zkušenostem z předešlých let se
podařilo rybníky vylovit bez problému. Velice dobře se lovil „Český“ rybník po rekonstrukci
a osvědčila se možnost nájezdu aut až do loviště, což ušetřilo spoustu namáhavé práce při
nakládce ryb a nářadí. Problematické bylo opět vypuštění „Německého“ rybníka, který
nelze zcela v přijatelném čase vypustit díky zanešenému toku, do kterého je rybník
vypouštěn.
S obavami byl očekáván výsledek hospodaření na Novozámeckém rybníce zejména
z důvodu výskytu predátorů a nedostatku vody. Rok 2019 byl opět srážkově podprůměrný,
což se odrazilo i na výlovku, který byl ještě nižší než v r. 2018. Celkový průběh výlovů bylo
možno vyhodnotit jako úspěšný a opětovně je nutno připomenout nenahraditelnou
spolupráci s členy sboru dobrovolných hasičů z Třech Dvorů, kteří zajišťovali přísun čisté
vody a čerpadla pro odčerpání vody z rybníků, kterou nebylo možno spustit.
Závodníci MO ČRS v lovu ryb udicí – přívlač se snažili navázat na úspěchy z let minulých. V
extralize přívlače skončil náš tým na 9. místě a tým MO Litovel A obsadil 12. místo. V
celorepublikovém žebříčku skončil na celkově 8. místě Jan Němec. Na krajském poháru
závodníci obsadili první 3 místa v pořadí: Robert Forst, Martin Janeček, Jan Němec a do
širšího výběru reprezentace se nominoval Robert Forst. Jan Němec se na mistrovství ČR
umístil na 6. místě a Robert Forst na mezinárodním mistrovství Slovenské republiky na 5.
místě.
Opět vynikajících úspěchů v uplynulém období dosahoval pan Jan Bombera na poli
rybolovné techniky. Pravidelně reprezentuje ČR na MS, kde dosahuje špičkových výsledků.
Svoji kvalitu a výkonnost potvrdil i v r. 2019, kdy byl opětovně zařazen na základě trvalé
výkonnosti do seniorské reprezentace ČR. V září se zúčastnil MS, pořádaném českým
rybářským svazem v Hluboké nad Vltavou. Získal 1 zlatou, 2 stříbrné a 2 bronzové medaile,
titul mistra světa v sedmiboji a v soutěži družstev.
Úspěchu dosáhl i Jan Bombera ml., který s družstvem Severní Moravy, vybojoval stříbrnou
medaili na MR juniorů. V národním kole soutěže Zlatá udice se umístil na výborném
druhém místě.
Na úseku čistoty vod a životního prostředí probíhal monitoring na revírech MO ČRS Litovel,
hlavně na rybochovných zařízeních. Monitoring zahrnuje měření pH, obsah kyslíku ve vodě
a teploty vody. Výsledky měření jsou průběžně hlášeny hospodáři. Během r. 2019 nebylo
při pochůzkách zjištěno či nahlášeno znečištění vodních ploch a úhyn ryb. Byly dokončeny
dvě důležité stavby na řece Moravě, a to jez u Templu a most na Pavlínce. V průběhu
těchto staveb nebylo zjištěno znečištění vody ani úhyn ryb. V zimních měsících byla
zaměřena činnost hlavně na sčítání predátorů, zejména kormorána velkého, volavku
popelavou, norka amerického a vydru říční.
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Odbor mládeže pracoval v r. 2019 pod vedením p. Bombery. Pod záštitou odboru
mládeže se uskutečnil kroužek pro mladé rybáře za pomoci pana Doležela. Závěrečné
zkoušky složilo všech 18 nových mladých rybářů. Nově vznikl rybářský kroužek ve Střeni pod
vedením pana Nevimy a navštěvovalo ho 6 dětí. Kroužek rybolovné techniky vedl pan
Jan Bombera. Počet dětských zájemců o rybaření účastnících se pravidelných setkání
všech kroužků ve zmíněném školním roce dosahoval 26.
Rybářských závodů pro mladé rybáře se 28. 9. na „Německém“ rybníce v lovu ryb udicí
zúčastnilo 32 dětí. Třetího ročníku závodu „Zlatá udice“ pro děti do 15 let ve zručnosti
nahazování na suchu a z praktického rybolovu se v dubnu zúčastnilo 17 dětí. Děti do 15 let
při 783 docházkách ulovily 105 kusů ryb ve váze 137 kg.
V činnosti rybářské stráže na revírech MO ČRS bylo provedeno celkem 310 pochůzek, při
kterých bylo zkontrolováno 355 členů naší MO a 425 členů jiných MO. Při těchto
pochůzkách nebyla zadržena žádná povolenka. Zjištěné drobné prohřešky byly řešeny na
místě domluvou, případně úklidem břehů. Kontrolní činnost v revírech byla zajišťována též
ze strany policie a činitelů profesionální rybářské stráže. V r. 2019 měla naše místní
organizace 12 členů rybářské stráže, z toho jsou 3 policisté a 3 členové s rozšířenou
krajskou působností.
Činnost hospodářského odboru: prvořadým úkolem bylo plnění zarybňovacího plánu. Na
„Český" rybník byla vysazena kapří násada o váze 400 kg a průměrné hmotnosti 30 dkg,
výlovek činil 1 779 kg. Na „Německý" rybník se vysadila kapří násada o váze 320 kg,
výlovek činil 1 545 kg. Na „Novozámecký" rybník byla vysazena násada o váze 150 kg, 50
kg amura a 100 kg odkrmeného kapřího plůdku, výlovek činil 130 kg kapra. Výlovek
z těchto rybníků činil celkem 3 987 kg ryb, z toho 3 454 kg kapra, z dalších druhů ryb to byl
například lín o celkové váze 14 kg, candát a štika. Veškerý výlovek byl vysazen do revírů.
Část vylovených kaprů byla vrácena zpět do rybníků jako násada pro rok 2020. Celková
částka hodnoty ryb z rybníků činila 201 000 Kč. V uplynulém roce byl kapr do revírů
vysazován v průběhu celého roku celkem 5x o celkové hmotnosti 11 244 kg. Celkem do
revírů bylo vysazeno 39 930 ks o váze 12 571 kg v hodnotě 804 380 Kč.
Zarybňovací plán a jeho plnění:
V r. 2019 bylo vyhlášeno celkem 11 brigádnických dnů. Brigádnická činnost byla
zaměřena zejména na úklid kolem revírů v užívání MO. Na rybnících to bylo především
krmení, úklid odpadků, zabezpečení průtočnosti, sečení břehů a výpustí a po výlovech
odstranění větví a následné vápnění.
Rybářům MO ČRS se v loňském roce dařilo i při samotném lovu. Ulovili celkem na revírech
3 674 ks ryb o váze 6 065 kg při 11 397 zapsaných docházkách. Na ostatních rybářských
revírech se podařilo nalovit celkem 1 651 ks ryb o váze 2 852 kg při 6 357 docházkách.
Celkem vykázalo úlovek 458 členů a v odevzdaných sumářích našich rybářů bylo
zaznamenáno: 5 325 ks ryb o celkové hmotnosti 8 917 kg při 17 754 docházkách.
Nejvíce ryb v kg ulovili: Rostislav Šmoldas 111,45 kg (33 kaprů a 3 štiky při 77 docházkách),
Jan Chyťa 100,00 kg (36 kaprů a 2 štiky při 95 docházkách) a Petr Smieško 94,15 kg (39
kaprů při 63 docházkách). Největšího kapra ulovil pan Karel Kuchař – 108 cm, o váze 23,32
kg, v revíru Dyje 5; štiku Jakub Andrýsek (117 cm, 12,20 kg, 471047); amura Marek Jícha (90
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cm, 9,70 kg, Retenčka); sumce Tomáš Horník (138 cm, 18 kg, Dyje 5); úhoře Jiří Škrabal (75
cm, 1 kg, Morava 19); bolena Ladislav Piruch (64 cm, 2,50 kg, Orlík); parmu Vladimír Prchal
(58 cm, 2 kg, Morava 19); okouna Michal Vybíral (38 cm, 0,80 kg, Poděbrady); tlouště
František Pekař (53 cm, 1,55 kg, Morava 19); lína Filip Měřil (44 cm, 1,31 kg, 471056); síha
Luděk Kusý (55 cm, 2 kg, Mohelnický bagr) a pstruha duhového Josef Kolavík (45 cm, 1,09
kg, Morava 19).
S rybářským pozdravem „Petrův zdar“ podal informace Petr Machala, jednatel MO ČRS Litovel

HANÁCKÁ MOZEKA
Hanácká mozeka Litovel je cimbálová muzika, která se od svého vzniku (r. 2001, tehdy
jako součást FS Hanačka Litovel), zaměřuje na písně a taneční pásma z oblasti Hané. Tvoří
ji muzikanti a zpěváci všech věkových kategorií z Litovle a okolí. Za dobu své existence již
odehrála mnoho vystoupení, od malých komorních až po vystoupení na velkých
festivalech jak v blízkém, tak širokém okolí. Několikrát také reprezentovala Hanou v
zahraničí – jak s FS Hanačka Litovel a FS Haná Přerov, tak i samostatně (Holandsko,
Chorvatsko, Polsko, Slovensko, Srbsko, Itálie, Maďarsko, Rakousko). Pravidelně se účastní
hanáckých bálů, masopustů a dalších kulturních akcí. V době adventu tradičně zařazuje
do programu několik vánočních vystoupení s hanáckými koledami, které v roce 2014
nahrála na CD s názvem Nad Betlémem vězda stoji.
Od druhé poloviny r. 2013 Hanácká mozeka Litovel funguje jako občanské sdružení, od r.
2016 jako samostatný spolek. Vystupuje samostatně a zároveň spolupracuje s různými
folklorními a národopisnými soubory a spolky, které se zaměřují na udržování tradic a
tanců z Hané – FS Hanačka Litovel, NS Cholinka Cholina, FS Haná Přerov, Smíšený pěvecký
sbor Příkazy. V současnosti je vedoucí muziky Mgr. Iveta Navrátilová. Hanácká mozeka je
členem Hanáckého folklorního spolku (Hanfos). V r. 2019 díky finančnímu příspěvku od
města Litovle mohla pořídit některé nové krojové součásti, další byly pořizovány
svépomocí.
O vystoupení a hanácké písně je zájem, o čemž svědčí různorodost akcí, na kterých
vystupuje jak v Litovli, tak i v jiných regionech.
V r. 2019 Hanácká mozeka absolvovala celkem 23 vystoupení, z nichž uvádíme ty
nejvýznamnější: Tancovačka na Katovně – krojovaná účast několika dalších hanáckých
souborů, s cimbálovkami CM Primáš a CM Okybača (Přerov 13. 1.); XXXIII. Hanácký bál
Litovel – vystoupení samostatně a společně s FS Hanačka Litovel – Hanačka a Hanáčci
(15. 2.); Masopust v Senici na Hané (23. 2.); Masopustní festival ve Strání – s FS Haná Přerov
(2. 3.); Masopust v Cholině – s NS Cholinka (3. 3.); Přendite si splknót – Hanácká
ambasáda a Hanácká mozeka Litovel (21. 3.); Tvarůžkový festival Olomouc –
komponované vystoupení Hanfos, doprovodili jsme FS Hanačka Litovel a FS Haná Přerov
(27. 4.); Filipojakubská pouť v Litovli (5.5.); vystoupení v Domě seniorů FRANTIŠEK v Náměšti
na Hané (27. 5.); Přendite si splknót – Hanácká ambasáda a Hanácká mozeka Litovel (20.
6.); Dožatá v Pivíně (17. 8.); Lidový rok, Velká Bystřice – společné vystoupení s FS Hanačka
a FS Haná Přerov (8. 9.); Přendite si splknót – Hanácká ambasáda a Hanácká mozeka
Litovel (19. 9.); Festival Babí léto v Bánově – společné vystoupení s FS Haná Přerov (21. 9.);
Setkání Hanáků v Přerově, vystoupení samostatně a společně s FS Hanačka – Hanáčci, FS
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Haná Přerov (28. 9.); Sousedské posezení v Dubicku, vystupoval Petr Linduška jako
vypravěč (10. 11.); Natáčení vystoupení pro slovenskou internetovou televizi Osem – s FS
Haná Přerov, pásmo Hanácká svajba (27. 11.); Vánoční setkání seniorů v Grygově (7. 12.);
Adventní koncert, Husův sbor Litovel – třináctý ročník (14. 12.); Oživlá řemesla, Muzeum
Litovel (26. 12.).
Zprávu podala Mgr. Iveta Navrátilová, vedoucí souboru.

FOTOKLUB LITOVEL MK Litovel
Členové fotoklubu se scházejí 2x měsíčně. Schůzky jsou zaměřeny na ukázky fotografické
tvorby jednotlivých členů i aktuálně probíhající dění ve světě fotografie. Jednotlivá
setkání jsou tematicky zaměřena jak na technickou problematiku, tak i na kulturní dění.
Klubovna zároveň slouží jako ateliér pro ztvárňování výtvarných představ a zkoumání
různých metod v ateliérové tvorbě. Tyto aktivity slouží k rozvoji výtvarného cítění v oblasti
nejen fotografie, ale i v ostatních oborech výtvarného umění. Členové v menších
skupinkách pořádají během roku fotovycházky a zúčastňují se různých setkání fotografů
po celé republice, které pořádají organizace celorepublikového působení pod záštitami
městských úřadů a některých ministerstev. Jeden z našich členů je významným členem
Židovské obce v Olomouci, která spolupracuje se Židovským muzeem v Praze. Za podpory
Židovských obcí v Brně, Praze a Olomouci bylo uspořádáno mnoho výstav v synagogách
a ve výstavních síní několika měst doma i v zahraničí.
Klub je zapojen ve dvou tzv. Mapových okruzích – „Český ráj", kde spolu soutěží 18
fotoklubů (7. místo) a „Vysočina", kde je zapojeno 15 fotoklubů (3. místo). Vyhodnocení
probíhalo v Jindřichově Hradci a v Desné. Na těchto vyhodnoceních bývá 80 – 90
účastníků z jednotlivých klubů za přítomnosti starostů a dalších představitelů pořádajících
měst, kteří tyto akce finančně kryjí. Takové akce nejvíce přispívají k propagaci města
Litovle.
Výstavy:
J. Buxbaum – výstavy u příležitosti dnů Židovské kultury v Holešově a v Olomouci, „Chasidé
v Mikulově" (galerie v Šumperku a v Blansku), „Chasidé v Mikulově a Londýně" (synagoga
Holešov), „Návrat Chasidů do Mikulova" (Galerie Mikulov), „Židé v Londýně" (Jazz klub
Olomouc), „Židovská svatba" (Židovské kulturní a vzdělávací centrum Praha), „Židovská
svatba" (Hagibor Praha).
P. Čunderle – různé žánry fotografií (Pňovice, Žerotín, Fotografická ročenka, regionální tisk
a obecní zpravodaj v Pňovicích).
P. Dačický – „Srí Lanka" (Čajovna Kratochvíle Olomouc), „Příroda objektivem cestovatelů"
(Výstavní síň MK Litovel), „Šumava, jak ji neznáte" (Prachatice), „Podzimní Šumava"
(Vrchlabí), „Bystřická zrcadlení“ (Bystřice nad Pernštejnem).
Členové Fotoklubu Litovel J. Buxbaum, P. Čunderle, P. Dačický, J. Gottfried a M. Pinkava
se zúčastnili společné výstavy klubu ve Výstavní síni MK Litovel.
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R. Opluštil – „Velikonoční výstava“, „Podzimní výstava“ a „Fotografická kolekce“ (Kulturní
dům Loštice), „Bystřická zrcadlení“ (Bystřice nad Pernštejnem", „Tradiční vánoční Betlém"
(výstava fotografií v ateliéru řezbáře Jaroslava Beneše v Lošticích).
J. Petráš – stálá výstava v kulturním sále v Pňovicích (průběžně obměňovaná).
E. Ullmann – výstava fotografií v Domě sociálních služeb v Moravské Třebové.
Přednášky a komentované promítání: P. Dačický – Glamour+akt (Brumov-Bylnice), Srí
Lanka (Pancíř – setkání fotografů), Aljaška a Kanada a Podzimní Šumava (Jeseník), České
středohoří, Lipno –Prostřední Zvonková (setkání fotografů), Jihozápad USA (Prachatice).
J. Gottfried – spolupráce s Klubem seniorů v Cholině.
Umístění v soutěžích: R. Opluštil – 1. místo „Bystřická zrcadlení“ (Bystřice nad Pernštejnem“.
Ostatní činnost: P. Dačický – zhotovení propagačních materiálů pro Fotoklub Litovel,
vydání nástěnných kalendářů A3 – Šumava a Severozápad USA, účast na dobročinné
aukci uměleckých děl neziskovky ,,Spolu Olomouc" a na Česko – polském setkání
fotografů ,,Region PANDA, z. s.‘‘ v Hradci
Králové a ve Swierzawy (Polsko) pod
záštitou EU a fotografická spoluúčast na knihách ze Sedlčanska a Českého středohoří; J.
Gottfried – spoluúčast na knihách ze Sedlčanska a Českého středohoří a účast na Česko –
polském setkání fotografů; J. Petráš – fotodokumentace včetně tisků fotografií pro ,,Kruh
přátel hudby" v Pňovicích; M. Pinkava – vydání kalendáře ,,Litovel v proměnách čtyřiceti
let" a fotoknihy „Procházka historickou Litovlí – Novodobá historie Litovle“; R. Opluštil –
zhotovení kalendáře pro město Loštice a účast na dobročinné aukci uměleckých děl
neziskovky „Spolu Olomouc" pro mentálně postižené.
Zpracoval: Ing. Pavel Dačický – předseda Fotoklubu Litovel

HANÁCKÝ JEZDECKÝ KLUB LITOVEL
V tomto roce začala sportovní sezona poměrně brzy a již v březnu se uskutečnily první
závody v hale na Nových Zámcích. Tým startoval po celou sezonu ve složení: Pavlíček Jan,
Buláková Pavla, Řezníček Dominik, Ambrožová Tereza a Ambrožová Sofie. Ti měli
k dispozici koně: Galaxa Šargoun, Šeron Šargoun, Sestence Š., Reveren Š., Vanyta Š. a
Sympatie. Pro nejmenší děti na projetí to byla Madia Šargoun.
Sportovci absolvovali mnoho soutěží po celé Moravě i v Čechách – Olomouc, Ostrava,
Opava, Tlumačov, Kroměříž, Polkovice, Brno, Litomyšl, Hořovice u Plzně, někdy
opakovaně, pokud se pořádaly závody vícekrát. Výkonnost jezdců se zvyšuje, například
Pavlíček Jan se stal vicemistrem Zlínského kraje a Ambrožová Sofie se kvalifikovala na MČR
do Zduchovic (u Příbrami) a vyhrála soutěž na styl. Jelikož příspěvek klubu od města je
malý, museli si hradit trenéra sami ze svého, ale když se vyhraje a závodí se ve vyšším
levelu, tak to projde.
Informoval Pokorný Josef, vedoucí HJK.
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39. BAVI
Sezona 2019 byla tradičně zahájena vydáním nového katalogu s nabídkou zájezdů –
vícedenních i jednodenních. Zaměření na poznání – hrady, zámky v kombinací s plavbou,
cyklovýlety v atraktivních lokacích v ČR, Rakousku i Polsku, pobytové rekreace a wellness
pobyty.
Letní dětské tábory v Kosově, Herolticích a Protivanově se zaměřením pro všechny věkové
kategorie byly kompletně obsazeny a těšily se opět velkému úspěchu z řad účastníků.
Letní sezóna se nesla nejen ve znamení táborů, ale i prodeje pobytových rekreací.
Největší zájem byl o Turecko, Řecko a Egypt, kam se lidé stále častěji vypravují během
letních prázdnin.
Podzim patřil výletům do termálů, za nákupy a pozvolně přešel do adventních zájezdů, o
které byl opět velký zájem.
Z kulturních akcí – tradiční Ples přátel dobré zábavy se skupinou Fofrovanka (březen).
Celoroční turné (nejen po Olomouckém kraji) měl Šašek Viky. O jeho vystoupení byl velký
zájem – jednalo se o dětské maškarní karnevaly, dětské dny, vystoupení ve školkách a
školách či městské akce.
Informovala Kamila Matečková, pracovnice BAVI

40. CÍRKVE
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LITOVEL
V neděli 3. 2. při mši svaté proběhlo svatoblažejské požehnání. Farní ples se konal v sobotu,
9. 2. v Nasobůrkách, kde hrála skupina RAMAHEBAND. Výtěžek plesu byl již tradičně
věnován v rámci projektu Adopce na dálku na podporu školního vzdělání pro 1 dítě z
Ugandy a 2 děti z Indie. Maškarní karneval pro děti byl pak následující den. Valentýnský
večer u příležitosti Národního týdne manželství proběhl na téma „Zabijáci manželství a jak
se jim bránit“. Společenství manželů se pořádalo pro všechny zamilované z farnosti se mší
svatou s obnovou manželských slibů a Valentýnským večerem v kostele sv. Marka v Litovli
a občerstvením na faře. Každé druhé pondělí v měsíci se po ranní mši svaté v 8 hodin
konalo setkání seniorů na faře – příjemné posezení s občerstvením a zajímavým
povídáním. Dne 30. 3. se uskutečnil koncert Stabat Mater v kostele sv. Marka. Při zahájení
turistické sezóny byla od 10–14 hodin zpřístupněna s komentovanou prohlídkou Kaple sv.
Jiří a dále od 10 do 14 hodin byl také zpřístupněn kostel sv. Filipa a Jakuba (13. 4.).
Slavnost prvního svatého přijímání byla v neděli 19. května v kostele sv. Marka, a poprvé
Tělo a Krev našeho Pána Ježíše Krista přijalo dvanáct dětí. Příjemný Farní den proběhl na
zahradě fary a díky farníkům bylo připraveno mnoho občerstvení a pěkný program (2. 6.).
V podzimních měsících byla úspěšně dokončena 1. etapa opravy fasády fary. Díky
finanční pomoci města Litovel a Olomouckého kraje další část bude pokračovat v roce
2020. Jako koncert PS Palora a PS Kantika byla provedena Česká mše vánoční Jakuba
Jana Ryby v kostele sv. Marka (8. 12.) a Adventní koncert PS Senzakord souboru ZUŠ Litovel
se uskutečnil v kostele sv. Marka 15. 12.
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Pastorační rada působila ve složení: Ing. Ludmila Zavadilová, Markéta Navaříková, Ing.
Jindřich Dušek, Zita Stinglová, Jarmila Dospivová a Josef Přikryl. Ekonomická rada: PhDr.
Hana Likešová, Dušan Řmot a Ing. Ludmila Zavadilová.
Informace poskytl Mgr. Miroslav Bambuch, litovelský farář.

NÁBOŽENSKÁ OBEC CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ LITOVEL
Rok byl zahájen novoroční bohoslužbou, kde věřící poděkovali za rok uplynulý, poprosili
našeho Pána o požehnání po celý nový rok a navzájem si popřáli do nového roku. Na
svátek Tří králů se zúčastnily děti jako skupinka Tříkrálové sbírky. Od února až do března
probíhalo ve sboru 3. kolo kurzu Alfa. Na hodinách kurzu byla probírána témata,
zaměřená na poznání, kdo je Bůh, kdo je Ježíš a proč zemřel za nás, jak číst Bibli a jiné. V
přátelské atmosféře probíhala diskuse na tato témata a hledala se odpověď v Božím
slovu. Sešlo se asi 15 účastníků.
V únoru byl celý kostel uklizen a včetně sboru připraven pro postní období, do kterého se
vstoupilo na Popeleční středu. Na bohoslužbu přijeli i sestry a bratři z NO Loštice.
Bohoslužbu sloužila sestra farářka a kázáním posloužila sestra Macková, která v kázání
připomněla co je půst, proč se postit, a jak se připravit na Velikonoce.
Na Květnou neděli palmové listy, které donesly naše děti na bohoslužbu, připomněly vjezd
Ježíše do Jeruzaléma. Na Zelený čtvrtek se věřící sešli u společného stolu a připomněli si
poslední Ježíšovu večeři. Na Velký pátek byl na bohoslužbě přečten pašijový příběh
z evangelia. Večer na Bílou sobotu se pak věřící sešli v potemnělém kostele, aby společně
vyznali hříchy a obnovili svou víru v našeho Pána.
Na Hod Boží velikonoční bylo na slavnostní bohoslužbě připomenuto vzkříšení Ježíše Krista.
Tato bohoslužba byla pro NO slavnostnější tím, že byli přivítáni noví členové – Svátost křtu
pak přijali tři. Velikonoční bohoslužbu zkrášlili svým zpěvem PS Koledníci.
Na jaře probíhaly ve sboru Otevřené bohoslužby. Druhou květnovou neděli oslavily sestry
na bohoslužbě Svátek matek. Během měsíce května se konaly každý čtvrtek májové
pobožnosti. Velkou akcí v NO bylo v květnu pořádání Noci kostelů. Po bohoslužbě se konal
koncert pěveckého sboru Kantika a jako host vystoupil pěvecký sbor z Kopřivnice. Hod
Boží svatodušní při Letnicích věřící oslavili společně na bohoslužbě a po ní následovalo
přátelské posezení na zahradě.
První týden v červenci si členové NO připomněli na slavnostní bohoslužbě, že uplynulo již
604 let od smrti Mistra Jana Husa. Ke krásné a sváteční atmosféře přispěli i Koledníci.
Koncem července se děti účastnily tábora v Sobotíně. V říjnu začaly přípravy na
plánovanou Pouť k hrobu Jana Opletala. Při vzpomínce na naše zemřelé, při bohoslužbě
zazpíval pěvecký sbor Koledníci a přispěl tak k sváteční atmosféře.
Dne 16. listopadu proběhla ve sboru největší událost roku – pouť ke hrobu Jana Opletala,
od jehož smrti uplynulo 80 let. Akce začala slavnostní bohoslužbou, kterou sloužil br.
Patriarcha Tomáš Butta, olomoucký biskup br. MUDr. Rudolf Gobell, královéhradecký
biskup br. Pavel Pechanec a za litovelský sbor s. farářka Lucie Haltofová. Také Koledníci
svým zpěvem obohatili slavnostní bohoslužbu. V celé diecézi nemá žádná náboženská
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obec vlastní pěvecký sbor, a tak velké díky patří našim Koledníkům a p. Nedomovi. Po
bohoslužbě pokračovali všichni zúčastnění k rodnému domu Jana Opletala v Lhotě u
Nákla a odtud se vydali na pochod na nákelský hřbitov, kde položil br. Patriarcha a br.
Biskup Gobell květiny na hrob Jana Opletala.
Na konci listopadu se konal již tradiční adventní koncert Hanácké mozeke a
vystoupení Hanácké ambasády. Další adventní koncert měly děti z dramatického kroužku
v ZŠ Jungmanova. Čas Vánoc byl společně oslaven na půlnoční bohoslužbě
s vystoupením PS Koledníci. Rok 2019 byl v NO zakončen silvestrovskou bohoslužbou.
Během celého roku probíhaly ve sboru pravidelné činnosti – každé pondělí modlitební
večery, v úterý schůzky pracovníků Práčat, ve čtvrtek pak biblické hodiny a v pátek
mládežnický klub Práčata a nedělní škola pro děti. V klubovně nacvičují každý čtvrtek
Koledníci a připravují nové písně pro bohoslužby.
Zprávu podala Alena Macková, pastorační asistentka.

Další oslovené církve – ŘK farnost Chudobín, CČSH Chudobín a Pravoslavná církev Chudobín ani po opakovaných
žádostech informace neposkytly.

41. POLITICKÉ STRANY
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ – LITOVEL
Motem sdružení je: „Budeme mít jen to, co dokážeme společně, napříč politickým
spektrem. Vytvoříme tým schopných lidí z města a z obcí.“
Sdružení obsadilo po volbách do místních zastupitelstev pozice starostu Viktora Kohouta,
místostarostu Mgr. Lubomíra Brozu, radního Ing. Zdeňka Potužáka a dvou zastupitelů Mgr.
Evy Hrachovcové a Ing. Karla Zmunda. V dubnu SNK uspořádalo již tradiční akci Slet
čarodějnic, v září se významně podílelo na Litovelských slavnostech. Členové sdružení jsou
aktivní v příspěvkových organizacích města, kde získávají nemalé dotace na modernizaci
škol a sportovních zařízení. Pod vedením města z řad SNK se podařilo získávat dotace v r.
2019 na vybudování kanalizace v MČ Myslechovice, opravu stavidla Uničovského rybníka,
opravy části ramene řeky Moravy Nečízu. Podařilo se zrekonstruovat školní jídelnu na ul.
Studentů, opravit výtah na poliklinice. Členové SNK aktivně působí v poradních orgánech
ZML a RM, zejména ve Finančním výboru Ing. Zdeněk Potužák, Výboru místních částí Mgr.
Eva Hrachovcová, předsedové osadních výborů Ing. Vladimír Vaněk v Chořelicích, Martin
Klust v Nové Vsi, Jiří Skřepský v Rozvadovicích, Ing Pavel Remeš člen OV Unčovicích,
dopravní komisi Mgr. Lubomír Broza, investiční komisi Ing. Karel Zmund, komisi prevence
kriminality Mgr. Lubomír Broza, strategické komisi Mgr. Eva Hrachovcová, komise sociálněprávní ochrany dětí Ing. Helena Najmanová Ph.D., bytové komisi Mgr. Lubomír Broza, Mgr.
Lenka Fišrová, komise fondu rozvoje bydlení Mgr. Lubomír Broza, komise sociální a
zdravotní Mgr. Ivana Gregušová, přestupkové komisi Mgr. Lubomír Broza.
Všichni členové sdružení usilují o to, aby Litovel a místní části byly stále lepším místem pro
život všech generací.
Zprávu podal Mgr. Lubomír Broza, místostarosta města
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SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ – OBČANÉ A SPORTOVCI LITOVELSKA
Jde o občanské sdružení lidí žijících v Litovli a městských částech. Cílem činnosti je
harmonický rozvoj města s důrazem na podporu sportu a kultury. Prioritou tohoto
volebního období zůstává výstavba sportovní haly, tenisových kurtů, rozvoj infrastruktury
města, řešení problematických budov (bývalá VDP, dům na ulici 1. máje aj.) a podpora
brownfieldové výstavby. Členové se schází k pravidelným koordinačním schůzkám, jejichž
organizátorem je Ing. Ladislav Sléha a Mgr. Mirko Spurník.
V komunálních volbách 2018 sdružení získalo s 12 % 3 mandáty a do ZML se dostali Mirko
Spurník, Jiří Kohout a Pavel Pěruška. První dva jmenovaní jsou členy RML. V r. 2019 nedošlo
ve sdružení k žádným organizačním ani ideovým změnám. S veřejností komunikuje sdružení
prostřednictvím osobních kontaktů, webových stránek a informační nástěnky.
Hlavní prioritou činnosti byla práce v Zastupitelstvu a Radě města Litovle a naplňování
vytčeného volebního programu ve spolupráci s dalšími koaličními partnery (viz
Programové prohlášení Rady města). OaSL se v prvním povolebním roce podařilo
podpořit řadu investičních akcí, podporovat rozvoj místních částí, sportovních organizací,
spolků a kulturních akcí.
V ZML aktivně předkládalo podněty a návrhy na rozvoj města, např. podpora bytové
výstavby, ekologické projekty, projekty se sociální problematikou a projekty rozvoje a
podpory cestovního ruchu. Členové OaSL úzce spolupracovali s odbory městského úřadu
i s dalšími zvolenými stranami. OaSL nevykazuje žádnou hospodářskou činnost.
Informace poskytl Mgr. Mirko Spurník, koordinátor akcí

KŘESŤANSKO-DEMOKRATICKÁ UNIE – ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
Výbor ZO KDU-ČSL pracoval i nadále ve složení: Ing. Ludmila Zavadilová – předsedkyně;
MUDr. Alena Šromová – místopředsedkyně, Ing. Gabiela Gyurka a Olga Barančíková –
členky. Organizace má 34 členů z Litovle, Nasobůrek a Savína.
ZO uspořádala dne 11. 3. farní ples v Nasobůrkách a tradiční pouť u sv. Filipa a Jakuba na
Starém městě (2. 5.). Součástí akce byla mše svatá, předání kytiček ženám ke Dni matek,
vystoupení žáků ZUŠ Litovel a Hanácké mozeke, prodej poutního zboží a MC Rybička
nabídlo své výrobky. Letos byla akce pořádána bez finanční podpory města za
spolupráce Charity Litovel a MO KDU-ČSL.
Zprávu podala Ing. Ludmila Zavadilová, předsedkyně MO.

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ – EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ (SNK ED)
Politická strana SNK ED (Sdružení nezávislých kandidátů – Evropští demokraté) vznikla
v lednu 2006 integrací politického hnutí SNK s politickou stranou Evropští demokraté.
V Litovli postavila kandidátku do 25členného obecního zastupitelstva v r. 2014, kdy se na
ní objevilo 25 jmen, a rovněž v r. 2018, kdy do 21členného orgánu města bylo na
kandidátce 21 jmen. Nikdo z kandidátů v obou volbách nebyl členem této politické
strany. Do městského zastupitelstva byli jak v r. 2014, tak i v r. 2018 zvoleny 2 osoby – lídr
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kandidátky Jaroslav Skála, učitel autoškoly a Mgr. Robert Najman, pracovník Muzea
Litovel. SNK ED Litovel působí od r. 2014 v opozici.
Oba členové zastupitelstva za SNK ED v novém volebním období aktivně pracují
v komisích Rady města Litovle – Jaroslav Skála je předsedou dopravní komise, Mgr. Robert
Najman je členem Letopisecké komise a zároveň členem Kontrolního výboru ZML. Další
členové z kandidátky SNK ED se angažují v práci orgánů města: Bc. Tomáš Vacek – člen
Kontrolního výboru ZML, Hana Hrbčeková – členka Bytové komise a Mirko Spurník ml. –
člen Komise prevence kriminality a BESIP a Bc. Jaroslav Erlec – od podzimu 2019 nový
ředitel Technických služeb Litovel, p. o. Žádná akce pro veřejnost pod hlavičkou SNK ED
dosud nebyla organizována.
Zprávu podal Mgr. Robert Najman.

Další oslovené strany – ODS, ČSSD, KSČM a ANO 2011 informace nedodaly.

42. ZÁVĚR
Malá úvaha nad dnešní společností – jsme na tom slušně, máme se v průměru tak jako
současné prosperující západoevropské státy, máme nízkou nezaměstnanost a ekonomika
si vede docela dobře. Samozřejmě kapitalismus má různé etapy vývoje, ještě do roku 2021
zřejmě budeme na vzestupné vlně, pak ale vše asi půjde dolů, jako se to stalo v roce 2008.
Tehdy jsme ještě nebyli tolik jako dnes začleněni do západních struktur, takže změny na
Západě nás neovlivnily tak, jako nás ovlivňují nyní. A to se bude politikům těžko
vysvětlovat. Kdo z nich to bude popravdě říkat před následujícími volbami, nebude
populární a určitě nebude zvolen, ale dojde na to, že lidé nakonec řeknou, že měl
pravdu, jenom my jsme jej tehdy neposlouchali.
Od „Listopadu“ jsme došli do situace, že dnes nemáme politické strany, které by měly
opravdové programy, a také v sobě nemáme pocit stability sociálního statutu. Neustále
se domníváme, že druhý se má lépe, než my samotní. Stále je v nás závist, kterou začali
podněcovat komunisté. Kritizujeme ostatní, ale že bychom se podívali na sebe, to ne. I
v tom vidím pozůstatek totality.
Neuvědomujeme si, co můžeme jako člověk, občan společnosti, Evropan. Máme pořád
v sobě pocit, že všechno je za nás někde rozhodnuto. Je to jakési poníženectví a
současně naštvanost, když my už předem víme, že nic nezmůžeme. Ale opravdu se máme
dobře a měli bychom mít za sebe větší zodpovědnost, více chválit sebe sama a vybírat si
dobré politiky, ne showmany. A také je potřeba si uvědomit, že když chceme něco
změnit, musíme být sami aktivní, alespoň trochu se angažovat.
Slavilo se 30 let od Sametové revoluce a veřejný prostor byl plný hodnocení, komentářů a
vzpomínek na tento dějinný přelom a na to, co po něm následovalo. Mám však dojem, že
si nejsme schopni otevřeně přiznat, že po těch 30 letech svobody nemáme nic moc si na
něco stěžovat. Víme to, ale připadá nám jaksi neslušné, připustit si, že to u nás dopadlo
dobře a raději si mnohdy necháváme vnutit falešný obrázek uplynulých desetiletí.
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Z hlediska stability a dlouhodobé prosperity neměla srovnání v celé naší moderní historii.
Souvislých tří dekád míru a vlastní civilizované vlády se nám jindy, než dnes nedostalo.
Ovšem my si třicet let libujeme v pomlouvání sebe sama a stížnostech na vše možné.
Vymysleli jsme si „blbou náladu“ a usilovně ji pěstujeme. Navíc na rozdíl od 1. republiky
není za hranicemi žádný Hitler, se sousedy máme skvělé vztahy. Strašíme se Ruskem, které
je od nás nejdál od středověku, a Čínou, odkud dovážíme všechno kolem nás. Zapomněli
jsme, jak nás za komunismu strašili imperialisty, a přitom skutečné nebezpečí nám hrozilo
od spojenců, kteří nás nakonec okupovali. Dění u našich dnešních spojenců si proto raději
nevšímáme, protože jinak bychom se museli opravdu bát.
Téměř celých 30 let se usilovně snažíme plivat na všechno, co se u nás udělalo, nejvíce
pak na ty, kteří se nebáli vzít na sebe odpovědnost a zemi s postkomunistického marasmu
vyvedli. Zdá se však, že v hloubi duše to tolik neprožíváme, ale existuje mnoho signálů, že
uplynulých třicet let většina společnosti hodnotí evidentně kladně. Mimo jiné: jsme jedinou
zemí, v jejímž čele od počátku stojí lidé spojení s „Listopadem“ – Václav Havel, Václav
Klaus a Miloš Zeman. Možná už by stálo za to si přiznat, že se u nás transformace docela
podařila, což je po těch letech zcela zřejmé.
Je asi dobré se nad tímto kulatým výročím zamyslet. Proběhla spousta konferencí, historici
už řeší i mnohem mladší události. Za deset let to bude stejně dlouho od „Listopadu“, jako
trval náš socialismus. Zdá se však, že revolucionářů ze 17. listopadu postupně přibývá. Lidé
se rádi účastní pozitivních věcí, každý chce být vítězem. Spousta lidí má selektivní paměť
nebo prostě byla jinde a snaží se připojit. Vzpomeňme, jak se po roce 1945 množili „noví
partyzáni“. Mám obavy, že se to děje i nyní, když se objevuje skupina lidí, kteří se chtějí do
tohoto prostoru dostat. Na Národní třídě bylo 17. listopadu dva tisíce lidí, teď řekne mnohý
politik, celebrita, že tam tehdy byl, že to skoro vymyslel, že cinkal klíči… Nejistí lidé chtějí
zvýraznit svůj osud. Paradoxně to devalvuje uváděný „Listopad“ a jistě to vadí nejen mně.
Ještě něco vadí, a možná burcuje k zamyšlení. Lidskou inteligenci a kulturu devastují třeba
možnosti komunikačních kanálů – především internetových médií. Ze zdánlivě neškodných
kanálů, které spojovaly lidi s podobnými zájmy napříč kontinenty, se třeba Facebook stal
bojištěm nevyhlášené války, v níž jsou zbraněmi slova. Slova probouzející temné pudy,
vyvolávající zášť a nenávist. Sdílená videa s nemotornými koťátky doplnily polopravdy a
lživé argumenty, které se nekontrolovaným šířením mezi lidi mění v uznávané pravdy,
přestože jimi nejsou. Otevřela se brána do prostoru, kde každý smí urážet, ponižovat,
šikanovat, zostouzet koho si zamane. Když to tak půjde dál, skončí tato civilizace na úbytě
a z uváděného prostoru se stane černá díra, která pozře poslední zbytky lidské slušnosti a
pokory. Nejsem žádný staromilec, ale bylo by třeba to vzít do úvahy a opravdu se
zamyslet!
Snad ještě na doplnění – myslím si, že v demokracii se má menšina podřídit většině, a že
máme vládu nechat vládnout a až u voleb jí vystavit účet. Díky historickému vývoji vznikl
systém vlády a správy věcí veřejných, který musíme respektovat. Měli bychom sledovat,
co se děje, umět si udělat vlastní názor a ne papouškovat, co se nám podsouvá. Ovšem
s rozvojem komunikačních možností má každý pocit, že může do všeho mluvit, většinou i
do věcí, o kterých nemá ani ponětí. Začalo se nám vnucovat, že musíme vést
permanentní odpor nebo dokonce revoluci, že nelze nechat politiky vládnout (i když byli
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demokraticky zvoleni), ale musíme jim jít pořád „po krku“. Střety se objevily již před
několika lety a nyní eskalují – stávají se ostřejšími, lidé jsou naštvanější, politici zoufalejší. To,
co dříve sloužilo k zábavě a vzdělání, se dnes stalo nástrojem bohapusté propagandy a
lidem se vnucuje, že nejlepším způsobem, jak trávit volný čas, je jít demonstrovat!
Jak významnou cestou ke změně mohou být různé aktivistické projevy, stávky za cokoliv
(třeba stávky studentů za klima)? Já osobně nejsem zastáncem této formy, vždyť už Karel
Čapek říkal, že křik dokáže zbořit lecjakou zeď, ale nic nepostaví. To platí! Je nešťastné a
nedůstojné, když lidé právě kolem 17. listopadu plédují za návrat ke komunismu a
socialismu. Je také škoda, když extrémní aktivisté promění debatu o klimatu v křik, který
přehluší vše racionální, přitom mezi nimi není žádný odborník, který by se klimatem a
ekologií odborně zabýval! A co zadání některých zájmových skupin jakoby všem? Myslím
si, že společnosti by prospělo nejen dbát na práva, ale také mluvit o povinnostech a
zodpovědnosti, a svým chováním veřejný prostor spíše budovat a kultivovat, ne ho rozbíjet
na částečky partikulárních zájmů. Tak se nikam nedojde, snad jen k hybridní válce v plném
rozsahu. Nad ní bychom se měli zamýšlet, protože stále platí latinské „Cui bono?“ – tedy
v čí prospěch?
Systém těžko změníme, ale můžeme změnit náš přístup k němu. Musíme skutečně trvat na
tom, aby se menšina podřídila většině a nebombardovala ji svými přehnanými
požadavky. Nechme v klidu každou vládu vzešlou z demokratických voleb vládnout do
těch příštích, a teprve pak jí vystavme pomyslný účet. A možná by se ulevilo nejen nám,
ale i politikům, kteří by nemuseli stále odpovídat na otázku, kdy už podají demisi, na
tiskových konferencích mluvit o ničem a mohli se věnovat reálné práci (tedy alespoň ti,
kteří to doopravdy umí). Mohou takzvané občanské postoje stávající vládu povalit? K
čemu ty projevy občanské neposlušnosti jsou? Asi jen k tomu, aby kalily vodu a vnášely
nesváry do našeho života, který je mimochodem nejlepší, jaký kdy v historii téhle země byl.
Lidé různých názorů a představ přece mohou žít vedle sebe, pokud se respektují, snaží se
navzájem pochopit a nevedou spolu neustále zákopovou válku. Proč stále přibývá lidí,
kteří se vyjadřují: „Dejte nám už s tím vším pokoj!“ Ne proto, že je veřejné dění nezajímá,
ale štve je arogance, demagogie, hloupost a v poslední době výhrůžky těch, kteří se
nechtějí smířit s faktem, že boj za své politické požadavky prohrávají. Demokracie je totiž
jediná rozumná cesta, jak spolu mohou žít lidé různých názorů a představ. Svobodu jsme si
vybojovali těžce, ale ztratit ji můžeme snadno!
Teď k samotné tvorbě kroniky. Celá léta si na tomto místě stěžuji na neochotu, nezájem,
lhostejnost a nezodpovědnost těch, kteří se mají na vytvoření obrazu o našem městě a
stavu společnosti, v níž žijeme, podílet. Proč nevyužijí toho, že kronika je veřejně přístupným
dokumentem, a že k tomu, aby se kdokoli dostal k informacím, stačí kliknout na web
města. Mohli by se pochlubit úspěchy, tradicí i problémy, ale to je asi nezajímá. Některé
informace, například o obcích či některých sportovních nebo zájmových organizacích, se
získat nepovedlo. K dokumentaci toho, že šlo o válku mailů a telefonátů mohou být
informace obtížně získávané od předsedů osadních výborů. Nestačila oficiální žádost,
urgence, výzva pana místostarosty, předsedkyně Výboru místních částí Mgr. Hrachovcové
a 4 moje mailové výzvy? Jak asi vysvětlí pan Michal Zlámal (předseda Ov Víska) své
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měsíční bohaté prebendy, když již druhý rok absolutně nespolupracuje a neplatí na něj ani
páky z vedení města?
Pojďme raději na opačnou stranu barikády. Nejprve musím pochválit bývalého kronikáře
pana Lubomíra Šika, který přispěl do mlýna vypracováním úvodní kapitoly, Jubileí města a
Jubilanty v tomto roce, stejně tak paní Marii Hrubou za perfektní korekturu textu a
faktografické připomínky. Na ty také upozorňovali členové Letopisecké komise, kterým
byly jednotlivé kapitoly přeposílány k pročtení a připomínkování. Doklad o tom je podle
zákona O kronikách obcí nedílnou součástí každého paré kroniky. Tajemnice LK paní Hana
Dohnalová byla jako obvykle spiritus agens, ženoucí tvorbu dokumentu kupředu a pečlivě
sledující dodávání zpráv od jednotlivých subjektů a vytvoření jejich databáze na
pracovních schůzkách.
Díky patří i vedení města, které podpořilo snahu o získání potřebných informací i
redaktorce Litovelských novin Mgr. Evě Kratochvílové za realizaci obrazové kroniky
v případě dosud nedořešené fotografické dokumentace událostí ve městě v příslušných
pololetích. Snad se již najde řešení a zachycení tváře města příslušnými obrazovými
záznamy nebude nadále naší Achillovou patou?
V závěru dovolte poděkovat i členům mé rodiny, především manželce Pavle za
shovívavost v absenci mnohých domácích povinností, které jsem nestíhal pro práci na
kronice, která si vyžádala obrovské množství času při získávání informací, jejich zpracování
a bohužel i v sisyfovské snaze o jejich získání od liknavých a neochotných subjektů. Je to
ale všechno úspěšně za námi – finis coronat opus!

PhDr. Josef Hubáček
kronikář města
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